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7. Avaliac;ao de lmpactos e Medidas de Mitigac;ao 

7.1 lntrodu9ao 

No presente capitulo apresenta-se a avaliac;ao dos impactos identificados para o projecto em analise, 
para cada um dos factores ambientais considerados e discriminados para as Fases de Construc;ao e 
Operac;ao do projecto. 

A matriz de avaliac;ao de impactos e apresentada no fim do presente capftulo e a mesma apresenta a 
analise e avaliac;ao efectuada a todos as impactos do projecto sendo ainda indicados as impactos 
para as quais foram definidas medidas de mitigac;ao e de controlo. 

Por este motivo, e por se considerar que a matriz engloba a totalidade dos aspectos considerados e 
analisados na avaliac;ao de impactos, no texto do presente capitulo sao essencialmente referidos e 
explanados os impactos de media e alta significancia. Os impactos de baixa e muito baixa 
significancia sao apenas referidos quando tal for pertinente ao enquadramento das ideias que se 
expoem. 

As medidas de mitigac;ao e controlo dos impactos sao apresentadas no Plano de Gestao Ambiental 
(Capitulo 8 do presente estudo) sob a forma de programas especificos. No presente capitulo as 
medidas sao apenas referidas quando pertinente. 

Seguidamente apresenta-se um capitulo de metodologia no qual se incluem: 

• A metodologia aplicada para a avaliac;ao dos potenciais impactos ambientais do projecto; 

• A metodologia de estruturac;ao da Matriz de Avaliac;ao de lmpactos Ambientais. 

7 .2 Metodologia 

7.2 .1 Metodologia de Avalia9ao de lmpactos 

A metodologia aplicada para a avaliac;ao dos potenciais impactos ambientais do projecto em analise 
baseou-se na aplicac;ao de uma metodologia normalizada 1, Para cada impacto e primeiramente 
definida a sua Abrangencia (escala espacial da sua acc;ao), Magnitude (medida da dimensao do 
impacto) e Duraqao (escala temporal da sua acc;ao). Estes criterios sao entao usados para 
determinar a Significancia do impacto, num primeiro momenta no cenario de nao mitigac;ao do 
mesmo, e num segundo momenta considerando a aplicac;ao das medidas de mitigac;ao mais eficazes 
(impacto residual). 

A Tabela 7 .1 ilustra as classes consideradas para cada um dos descritores de impacto acima 
referidos, e as criterios para a classificac;ao do impacto nessas classes. 

Tabela 7.1: Criterios utilizados para a avalia~ao do ambito espacial, magnitude e dura~ao dos 
impactos 

Criterios Categoria 

Nacional 

Abrangencia Regional 

Local 

Descric;ao 

lmpacto ocorre a nfvel nacional 

lmpacto ocorre ao nivel da provfncia ou regiao 
considerada 

lmpacto ocorre numa faixa de 500 m para cada lado do 
trac;:ado do projecto 

1 South African Department of Environmental Affairs and Tourism's Integrated Environmental Management Information Series 
(Gov of SA, 2002). 
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Criterios 

Magnitude do impacto* 
(considerando o seu 

ambito espacial) 

Dura~ao do impacto 

Categoria 

Alta 

Media 

Baixa 

Muito Baixa 

Nu la 

Curto prazo 
(Fase de Construc;:ao) 

Medio prazo 

Longo prazo 

• aurecon 

Descri~ao 

Verificam-se alterar;oes severas as func;:oes ou 
processes sociais e/ou naturais 

Verificam-se altera9oes relevantes as func;:oes ou 
processos sociais e/ou naturais 

Verificam-se alterar;oes menores as func;:oes ou 
processos sociais e/ou naturais 

Verificam-se altera9oes marginais as func;:oes ou 
processos sociais e/ou naturais 

Nao se verificam alterar;oes as func;:oes ou processes 
sociais e/ou naturais 

lmpacto verifica-se num periodo maxima de 7 anos 

lmpacto verifica-se num periodo maximo de 10 anos, 
ap6s a construc;:ao 

lmpacto verifica-se num periodo superior a 10 anos, 
ap6s a construc;:ao 

*Nola: Quando aplicavel, a magnitude do impacto deve ser associada aos limites ou normas legais relevantes 
(especificando-se quais os limites considerados e as fontes respectivas). 

Conforme acima descrito, a determina9ao da Significancia de um impacto resulta da combina9ao da 
avalia9ao atribufda aos descritores acima identificados, de acordo com os criterios apresentados na 
Tabela 7.2. O objectivo desta metodologia e minimizar a subjectividade inerente a avalia9ao da 
significancia, ou seja, permitir a replicabilidade na sua determina9ao. Note-se ainda que, a 
determina9ao da significancia leva ainda em conta o contexto do impacto, i.e., a identidade e 
caracterfsticas do receptor do impacto, bem como as normas legais e regulamentares em vigor. 

Tabela 7.2: Criterios uti/izados para a definit;ao da significancia de um impacto 

Nivel de Significancia Criterios minimos exigidos 

- Magnitude alta, de ambito regional e durac;:ao de longo prazo 

Alta - Magnitude alta, de ambito regional e durac;:ao de medio prazo OU de 
(impacto muito significativo) ambito locale durac;:ao de longo prazo 

Media 
(impacto significativo) 

- Magnitude media, de ambito regional e durac;:ao de longo prazo 

- Magnitude alta, de ambito local e durac;:ao de medio prazo 

- Magnitude alta, de ambito regional e durac;:ao de curto prazo (Fase de 
Construc;:ao) ou de ambito restrito ao local de implantac;:ao directa do 
projecto e durac;:ao de longo prazo 

- Magnitude alta, de ambito local e durac;:ao de curto prazo (Fase de 
Construc;:ao) ou de ambito restrito ao local de implantac;:ao directa do 
projecto e durac;:ao de media prazo 

- Magnitude media, com qualquer ambito (excepto restrito ao local de 
implantac;:ao directa) ou durac;:ao (excepto apenas Fase de Construc;:ao) 

- Magnitude baixa, de ambito regional e durac;:ao de longo prazo 

- Magnitude alta, mas limitado ao local de impiantac;:ao directa e a Fase de 
Construc;:ao 

Baixa - Magnitude media, mas limitado ao local de implantac;:ao directa e a Fase 

(impacto pouco significativo) de Construc;:ao 

- Magnitude baixa, com qualquer combinac;:ao de ambito espacial e 
durac;:ao, excepto local de implantac;:ao directa e Fase de Construc;:ao ou 
regional e longo prazo 
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Nivel de Significancia Criterios minimos exigidos 

7.2.2 

Muito Baixa 
(impacto residual) 

Nu la 
(impacto nulo) 

- Magnitude muito baixa, de ambito regional e durac.;:ao de longo prazo 

- Magnitude baixa, mas limitado ao local de implantac.;:ao directa e a Fase 
de Construc.;:ao 

- Magnitude muito baixa, com qualquer combinagao de ambito espacial ou 
durac.;:ao, excepto regional e longo prazo 

- Magnitude nula, com qualquer combinac.;:ao de ambito espacial e durac.;:ao 

Estruturac;ao da Matriz de Avaliac;ao de lmpactos 

A Matriz de Avalia9ao de lmpactos do Projecto encontra-se organizada em quadros organizados por 
tipos de impactos (positivos ou negativos) para cada fase e componente de Projecto. Assim, para o 
presente projecto a Matriz encontra-se dividida em quatro quadros, de acordo com a organizac;ao 
que se apresenta na Tabela 7.3. 

Tabela 7.3: Organizafao dos quadros da Matriz de Avaliafao de lmpactos 

TIPO DE IMPACTO 

lmpactos Positivos 

lmpactos Negativos 

FASE DO PROJECTO 

Constru9ao 

Pre-Constru9ao e 
Construc;ao 

Salienta-se que nao foi no presente EIA considerada uma Fase de Desactiva9ao para a linha ferrea 
em analise, por se considerar que o projecto, pela sua natureza, possui um horizonte de vida 
ilimitado. 

Em cada quadro da Matriz sao apresentadas as actividades do Projecto que produzirao os impactos. 
Para cada uma das actividades sao apresentados os aspectos ambientais inerentes as mesmas, os 
impactos que sao gerados e os factores ambientais alvo dos impactos. 

Para cada impacto sao entao apresentados os respectivos criterios de avaliac;ao (abrangencia, 
magnitude, durar;ao e significancia) e indicado se se encontram previstas medidas de mitigac;ao, que 
poderao ser medidas de controlo, minimiza9ao, compensa9ao, potencia9ao e/ou monitorizac;ao. 

7.2.3 Metodologias de Avaliac;ao Especificas (Factores Ambientais) 

A avalia9ao dos impactos para alguns factores ambientais requereu a implementac;ao de algumas 
metodologias pr6prias. incluindo modelac;ao matematica e outras abordagens metodol6gicas 
especfficas. Neste subcapftulo apresentam-se essas metodologias de avalia9ao especffica, utilizadas 
pelos factores ambientais Qualidade do Ar, Ambiente Sonora, Vibra96es e Paisagem. 

7.2.3.1 Qualidade do Ar - Modelo AD DAS 

A avaliac;ao dos impactos do transporte ferroviario de carvao, na Fase de Operac;ao, sabre a 
qualidade do ar baseou-se na aplica9ao de um modelo matematico, denominado ADDAS. 0 modelo 

Estudo de lmpacto Ambiental da Linha Ferrea Moalize - Malawi 
Relat6rio - Volume 111-Avalia~/lo de lmpactos e Plano de Gestao Ambiental 



• aurecon 

ADDAS e baseado no modelo de emissao de particulas proposto por Marticorena e Bergametti 
(1995). Este modelo tenta ter em conta a variabilidade na erodibilidade da fonte, atraves da 
parametriza9ao do limiar de erosao (baseado na distribui9ao dos tamanhos de particulas na fonte) e 
da extensao da rugosidade da superficie. 

0 modelo incorpora o calculo de dois importantes parametros, para a quantifica9ao do fluxo vertical 
de particulas (i.e., a taxa de emissao): o limiar de velocidade de fric9ao de cada tamanho de particula 
e o fluxo de particulas horizontal, integrado verticalmente. As equa96es utilizadas sao as seguintes: 

para 

e 

on de, 
Ew 
Pa 
g 
U·' 
u = 

E(i)= G(i)l0(0.134{%c1ay}-6) 

I 

R = u. 
* u 

taxa de emissao (g/m2/s), por classe de tamanho de partfcula i 
densidade do ar (g/cm3

) 

acelerac;:ao gravftica (cm/s3
) 

limiar de velocidade de fricc;:ao (mis), para tamanho de partfcula i 
velocidade de fricc;:ao (m/s) 

0 objectivo da aplica9ao do modelo e estimar a quantidade de particulas de carvao que sao emitidas 
para a atmosfera, e a distancia a que as mesmas se depositam, tendo em considera9ao todos os 
factores envolvidos, como as condi96es atmosfericas (ventos), a velocidade dos comboios e as 
caracteristicas das composi96es (extensao e quantidade de carvao transportada - tendo sido 
considerado um maximo de 18 Mtpa). 

A aplica9ao do modelo foi feita , numa primeira aproxima9ao, para um cenario de nao mitiga9ao (ou 
seja, nao considerando a aplica9ao de qualquer medida de minimiza9ao), de modo a estimar a 
emissao maxima de poeiras, no pior cenario possivel, e perrnitir assim a defini9ao das medidas de 
mitiga9ao mais adequadas. Numa segunda fase, foi novamente corrido o modelo, considerando um 
cenario de opera9ao mitigado (ou seja, com a aplica9ao das melhores medidas de minimiza9ao), de 
modo a avaliar o impacto residual sobre a qualidade do ar, no melhor cenario de mitigar;ao. 

7.2.3.2 Ambiente Sonoro - Modelo CADNA 

A metodologia de avaliar;ao do rufdo gerado pelos comboios em transito baseou-se na aplica9ao de 
um modelo matematico - o modelo CAD NA (Computer Aided Noise Abatement}, que permite calcular 
a propagayao do som e prever os niveis de pressao sonora na envolvente da linha de ferro, a varias 
distancias. Adicionalmente, os niveis sonoros foram ainda estimados em diversos receptores 
discretos, localizados ao longo da linha de ferro, e nas varias areas residenciais identificadas. 

A modela9ao do ruido foi feita no pressuposto da passagem de 12 composi96es por dia (em cada 
direc9ao), e considerando a velocidade maxima de projecto (70 km/h). 

Os receptores sensiveis considerados (para os quais foram calculados os niveis de ruido gerados 
pela opera9ao ferroviaria) incluiram as areas residenciais das povoa96es pr6ximas da linha ferrea e 
ainda varios receptores discretos ao longo do tra9ado. A localiza9ao e coordenadas de todos os 
receptores sensiveis considerados na modela9ao do ruido sao apresentadas na Tabela 7.4. 

Tabela 7.4: Localizaqao dos receptores sensfveis considerados para a modelaqao do rufdo 

Receptor 

AUMP01 

AUMP02 

AUMP03 

Esludo de lmpaclo Ambiental da Linha Ferrea Moatize - Malawi 

Coordenadas (hddd 0 mm'ss.s") 

S16° 06' 58.3" E33° 49' 35.5" 

S16° 06' 59.3" E33° 49' 23.5" 

S16° 06' 39.0" E33° 51' 57.1" 
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AUMP04 

AUMP05 

AUMP06 

AUMP07 

S16° 02' 06.6" E33° 56' 36.3" 

S16° 00' 11 .1" E33° 58' 03.1" 

S15° 53' 07.3" E34° 07' 50.5'' 

S15° 52' 04.4" E34° 11' 43.7" 
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Em rela9ao aos niveis sonoros de referencia, e dado que ate a data nao existem normas legalmente 
estabelecidas em Mo9ambique, para os niveis a respeitar junta a receptores sensiveis, a avalia9ao 
do impacto do ruido gerado pelo projecto foi feita tendo em conta as disposi96es da legisla9ao da 
OMS. 

7.2.3.3 Vibra96es 

Na Fase de Opera9ao, o inicio do trafego ferroviario ira provocar um aumento das vibra96es do solo, 
geradas pela passagem de composi96es na linha ferrea Moatize-Malawi. A predi9ao do aumento da 
vibra9ao ambiental, em consequencia das opera96es ferroviarias em estudo, baseou-se na aplica9ao 
de um modelo matematico, tendo par base a seguinte equa9ao: 

PPV = PPV0(D0/D)0·5• ea(Do-D) 

onde: 

PPV = Velocidade de pico da particula 

PPV0 = Velocidade de pico da particula a distancia de referencia DO. 

DO = Distancia de referencia. 

D = Distancia a qual o nfvel de vibra9ao e calculado 

a= Parametro do solo (0.017 para solos argilosos). 

7.3 Avaliac;ao dos lmpactos da Fase de Construc;ao 

A Fase de Constru9ao do projecto, onde se procedera a constru9ao da linha ferrea Moatize - Malawi, 
tera a dura9ao prevista de 2011 a 2014. Os principais impactos identificados para esta fase 
(impactos de media e alta significancia) sao brevemente referidos na Tabela 7.5 (impactos positivos) 
e Tabela 7.6 (impactos negativos), seguindo-se a sua descri9ao par factor ambiental analisado. 

Tabela 7.5: Sumario dos principais impactos identificados para a Fase de Constru~ao -
impactos positivos 

Fase de Constru~ao - lmpactos Positivos 

Significancia Alta: Significancia Media: 

• Transferencia de competencias 
popula9ao (qualifica9ao e 

para a • 
formai;;ao 

• 

• 

profissional); 

Aumento de efeitos multiplicadores indirectos 
na economia local (compra de equipamentos, 
materiais, bens e servi9os); 

Aumento do efeito indirecto na cria9ao .de 
emprego (compra de equipamentos, 
materiais, bens e servi9os); 
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• 

• 

• 

Estimula9ao da economia local e regional, 
(pagamento de salarios) 

Estimula9ao da economia local e regional, ( 
aumento de procura par servi9os de 
fornecedores locais e regionais ); 

Aumento de efeitos directos na economia de 
mercado (aquisii;;ao de equipamentos, 
materiais e servi9os); 

Melhoria de sistemas loglsticos nacionais 
(desenvolvimento de infra-estruturas 
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Fase de Constrw;ao - lmpactos Positivos 

ferroviarias) 

• Aumento da arrecadac;ao de taxas e impastos 
(aquisic;ao de equipamentos, materiais e 
servic;os ); 

• Criac;ao de emprego (mobilizac;ao de 
pessoal). 

Tabela 7.6: Sumario dos principais impactos identificados para a Fase de Construyao -
impactos negativos 

Fase de Constru9ao - lmpactos Negativos 

Significancia Alta: Significancia Media: 

• Conflito de interesses nas negociac;:oes de • 
perdas e compensac;oes (indemnizac;ao pela 
perda de infra-estruturas e outros bens); 

• Expectativas inadequadas em relac;ao ao • 
empreendimento (dissemioac;ao de 
ir;iformac;:oes sabre o empreeridimento e o 
empreendec:jor); 

• Especulac;:8© imobiliaria (dissemina<j:ao de 
inforinac;:oes s.bbre o empreendimento e o 
ernpreendedor); • 

• Alterac;ao do quotidiano oa populac;ao 
(rerno¢ao de elernentos sagrados e de infra-
estrutu~as); • 

• Altetac;aq. · d!i! _ actividades produtivas 
existentes (rerno9ao, de 'infn=t-estruturas ); 

• Aumento da _crimin9ltl;fade (abertuta de • 
postos de trabalho temporarios) 

• Avmento de doenc;as irtfecto-contagiosas • 
(abertura de postos de trabalho temporarios); 

• Limitac;ao na mobilidade das comunidades 
(limpeza do terreno e movimentac;:ao de • 
terras); 

• Alterac;:oes na paisagem (limpeza do terreno, 
movimentac;:ao de terras, armazenamento de • 
material inerte); 

• Alterac;ao da qualidade da agua (gerac;:8o de • 
sedimentos); 

• Relocallza~o involuntaria de populac;ao • 
residente (relocalizac;ao de infra-estruturas); 

• Aumento do desemprego no final das obras • 
(desmobilizac;ao do pessoal); 
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Perda de indivfduos da fauna local (limpeza 
de terrenos e movimentac;oes de maquinaria 
e vefculos); 

Expectativas inadequadas em relac;ao a 
negociac;ao de terras, indemnizac;ao e 
reassentamento (disseminac;ao de 
informac;oes sabre o empreendimento e o 
empreendedor e · mobilizac;:ao das 
comunidades afectadas); 

Expectativas inadequadas em 
compensac;ao (remoc;ao de 
sagrados); 

relac;:ao a 
elementos 

Alterac;ao da Paisagem local, aumento do 
rufdo e vibrac;ao e alterac;ao da qualidade do 
ar (pontes e viadutos ferroviarios); 

Aumento do rufdo ambiental (terraplanagens, 
construc;ao de· infra-estruturas e montagem 
de superstrL1tura); 

Potencial formac;ao de op1rnao publica 
contraria (disseminac;ao de infomiac;oes 
sabre o empreendimento e o empreendedor); 

Paralisac;ao temporaria da actividade 
produtiva (remoc;ao de areas de cultivo de 
subsistencia); 

Conflito de interesses (remoc;ao de elementos 
sagrados); 

!nc6modo sabre as popu!ac;oes (perturbac;ao 
gerada pelas actividades construtivas); 

Aumento do fluxo migrat6rio (devido ao 
atractivo da mobilizac;ao da mao-de-obra); 

Aumento da pressao sob produtos e servic;os 
(abertura de postos de trabalho temporarios); 
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Fase de Constru~ao- lmpactos Negativos 

Significancia Media: 

• Altera9ao da qqalidade do ar (emissao de 

• Transtornos ao trafego local (transporte de 
materiais de obra); 

poeiras e materiais particwlados ); • Rf;!tra~c;:ao da ~con~mia formal e informal 
(g~~!ltj.Q: da de~m·tjpiliza9ao da mao-de-obra, 

• Perda de splo aravel (limpeza do terreno, 
movimentar;Qes de terras e remoyao do solo); 

• Alterac;:~o. qa ,qualidade e disponibilidade de 

• 

agua (gera<;ao de efluentes); 

Red1,J9a·o do coberto vegetal (terraplanagem e 
areas de emprestimo e p·edreiras); 

• Perturbayao da fauna terrestre (areas de 
emprestimo e pedreiras); 

7 .3.1 Clima e Meteorologia 

• 

• 

ao final da constt.u<;iao ); 

Dirn;nuic;ao do potencial de investimento do 
pdijer publico (redu9ao do pagamerito de 
tribµtos e encargos sociais aquando da 
desrhbbilizac;:ao de pessoal); 

Alterai;;ao cle praticas cli.ilturais (limpezas e 
movimentag;oes de terras rtecessarias a 
imptanta¢ao do projecto); 

• O~nos em elementos patrimoniais (limpeza 
do terrf;lno) 

Tenda em conta as actividades de projecto previstas, nao e expectavel a ocorrencia de qualquer tipo 
1 

· ' : , 

de impacto na Fase de Constru9ao sabre os parametros climaticos e meteorol6gicos. A emissao de 'ti 
partfculas ou poluentes atmosfericos podem potencialmente influenciar os parametros micro ' . . 
climaticos. No entanto, considerando que se trata de uma actividade linear de curta durac;ao, e , . 
admitindo a aplica9ao dos program as de gestao definidos para esses potenciais impactos por outros · , , . r · •. ' 
factores climaticos (nomeadamente os definidos pelo factor ambiental Qualidade do Ar), nao se ' , · · ' 1 

considera a existencia de influencias relevantes sabre o clima. Considera-se assim que os impactos 
do projecto sabre o factor ambiental Clima e Meteorologia sao nulos. ~' 

Medidas de Mitigat;ao 

Nao se prevendo a ocorrencia de impactos relevantes sobre o Clima e Meteorologia, nao sao 
propostas medidas de mitigac;:ao ambiental especfficas para este factor ambiental. No entanto, 
reforc;:a-se a necessidade da aplicac;ao dos pianos de gestao definidos em capitulo pr6prio, 
particularmente os respeitantes ao controlo da poluic;:ao atmosferica (Programa de Gestao da 
Qualidade do Ar). 

. 
• 1_,. I ' - . 

7.3 .2 Qualidade do Ar 
. . . '• ,:( • . 

Na Fase de Construc;:ao, as actividades com potenciais impactos significativos sabre a qualidade do \. 
ar sao a terraplanagem, a explorac;ao de areas de emprestimo e pedreiras, ea drenagem transversal 

' e longitudinal, com a consequente emissao de poeiras e material particulado (PM10 e TSP - , ,.-
particulas suspensas totais), relacionadas com o movimento dos veiculos, as movimenta96es de F"1 
terras, o manuseamento dos materiais inertes, a erosao e61ica em superffcies expostas e as pr6prias 
acc;:oes de escava9ao e fragmenta9ao dos materiais. Estes impactos foram avaliados coma de 
magnitude a/ta (media no caso da drenagem transversal e longitudinal), de abrangencia local e de 
curto prazo, sendo assim avaliados como de significancia media. 

."t \ 

I \ c 
I 

I 
Nesta fase, outras actividades irao gerar a emissao de particulas e outros poluentes atmosfericos 
(nomeadamente a construc;ao e montagem da infra-estrutura, o movimento da maquinaria e outros 
veiculos, a instalac;ao de estaleiros e constru9ao de pontes ou construc;ao de edificios ), tendo-se no 
entanto avaliado estes impactos coma pouco significativos. I 

___) 
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Medidas de Mitigat;iio 

Na Fase de Construc;:ao, os impactos sabre a qualidade do ar estao fundamentalmente relacionados 
com a emissao de poeiras. As medidas necessarias para minimizac;:ao deste impacto sao descritas 
em detalhe no Programa de Gestao da Qualidade do Ar, integrado no Plano de Gestao Ambiental 
(capitulo 8 do presente EIA), e estao fundamentalmente associadas a implementac;:ao das medidas 
normais de boas praticas de gestao ambiental das zonas de obra (medidas de controlo). 

7.3.3 Ruido e Vibra96es 

Na Fase de Construc;:ao, as actividades com impactos mais significativos sobre o ruido sao as 
actividades relacionadas com a terraplanagem, construc;:ao e montagem da infra-estrutura ferroviaria. 
Estes impactos foram avaliados como de magnitude media, de abrangencia locale de curto prazo, 
sendo assim avaliados como de significancia media. 

Foram ainda identificados outros impactos pouco significativos relacionados com o movimento da 
maquinaria e outros veiculos, a instalayao de estaleiros e construc;:ao de pontes, viadutos e edificios 

Relativamente ao nfvel das vibrac;:6es, nao foram identificados impactos significativos. As actividades 
anteriormente referidas no rufdo irao gerar um aumento nas vibrac;:6es ambientais, no entanto, esses 
efeitos sao de baixa a muito baixa magnitude, pelo que sao assim pouco significativos. 

Medidas de Mitigat;iio 

Na Fase de Construc;:ao nao foram identificados impactos muito significativos ao nivel do ruido. Ainda 
assim, justifica-se a implementac;:ao das boas praticas de gestao ambiental do equipamento e das 
frentes de obra, de modo a minimizar o maxima possivel os impactos da gerac;:ao de ruido pelas 
actividades construtivas. Estas medidas de boa gestao (medidas de controlo) sao incluidas no 
Programa de Gestao do Ruido e Vibrac;:oes, integrado no Plano de Gestao Ambiental (capitulo 8). 

7.3.4 Geologia e Geomorfologia 

Uma vez que o projecto em analise nao preve terraplenagens (escavac;:oes e aterros) relevantes, 
considerou-se que nao existirao impactos negativos sabre a geologia e geomorfologia, dado que se 
mantera a morfologia actual. 

Medidas de Mitigat;iio 

Os impactos identificados sabre a geologia e a geomorfologia foram todos avaliados coma pouco 
significativos, pelo que nao se justifica a recomendac;:ao de medidas de mitigac;:ao especificas para 
este factor ambiental. 

7.3 .5 Solos 

Em relac;:ao aos impactos sabre os solos na Fase de Construc;:ao, decorrente da construc;:ao da linha 
ferrea e de todas as actividades associadas, foram identificados impactos negatives significativos ao 
nivel da erosao e perda de solo aravel. 

A erosao do solo e a perda de solo aravel dar-se-ao nas areas sujeitas a limpeza do terreno e 
movimentac;:6es de solos. Foi considerado que este efeito se traduzia num impacto negativo 
significativo (significancia media) nas areas de terraplanagem, de emprestimo e pedreiras dado que e 
afectada uma maior area de solos nao anteriormente perturbada. Para estas actividades, o impacto 
de perda de solo aravel e considerado negativo, local, de magnitude media, ocorrente a longo prazo 
e de significancia media. Sera necessaria a aplicac;:ao de medidas de minimizac;:ao, que se 
descrevem no ponto seguinte (incluem fundamentalmente a remoc;:ao da camada superficial do solo, 
o seu armazenamento e posterior reutilizac;:ao, para evitar a perda de recurse). Ocorrerao tambem a 
erosao do solo e a perda de solo aravel devido, respectivamente, as escavac;:6es para as areas de 
emprestimo e as areas de armazenamento de material inerte e drenagem e abertura de acessos, 
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mas dado tratarem-se de actividades a medio e curto prazo o impacto sera nesses casos pouco 
significativo. 

As alterar;oes da qualidade do solo podem dar-se sempre que existe a gera9ao de resfduos e 
efluentes de obra. No entanto, dada a inexistencia de infra-estruturas (esta96es e apeadeiros), do 
reduzido numero e pequena dimensao de estar;oes de betao ao longo do tror;o, a estreita area onde 
sera implantada a linha ferrea e ou a curta durar;ao de determinada actividade geradora de resfduos 
e efluentes de obra, este impacto foi considerado como pouco significativo. 

Medidas de Mitigagao 

Na Fase de Construr;ao, os impactos significativos sobre os solos identificados dizem respeito a 
perda de solo aravel e as potenciais altera96es a qualidade do solo. Para a minimiza9ao destes 
impactos considera-se necessaria a aplicar;ao de medidas de controlo e de minimizar;ao, que se 
descrevem em detalhe no Plano de Gestao Ambiental, nomeadamente nos seguintes programas: 

• 

• 

7.3.6 

7.3.6.1 

Programa de Recuperar;ao de Solos e de Areas Degradadas - onde se descrevem as 
medidas necessarias a afectar;ao minima de solos e as normas para a sua recolha e 
reutilizar;ao, minimizando assim a perda de recurso, a erosao; 

Programa de Gestao de Resfduos - onde se descrevem as normas de gestao de resfduos 
e efluentes, de modo a evitar a potencial altera9ao da qualidade do solo. 

Re cu rsos H Id ricos 

Recurses Hfdrices Superficiais 

Na Fase de Construr;ao o unico impacto potencial sobre os recursos hfdricos superficiais diz respeito 
a gera9ao de sedimentos, devido as actividades de terraplanagem, movimento da maquinaria e 
vefculos de construr;ao e drenagem. Uma vez que a linha ferrea apenas cruza uma linha de agua 
significativa ao longo do tro90, apenas a actividade de terraplanagem foi considerada como de 
magnitude a/ta, abrangencia locale dura9ao a curio prazo, sendo portanto muito significativo. 

Medidas de Mitigagao 

Na Fase de Constru9ao nao foram identificados impactos significativos sobre os recursos hfdricos 
superficiais. Apesar disto, e tendo em conta que as aguas superficiais na regiao em analise sao 
utilizadas pelas popular;oes locais, incluindo para abastecimento, prop6e-se a implementa9ao de um 
programa de monitorizar;ao da qualidade das aguas superficiais, cujo detalhe e apresentado no PGA. 
Assim, a minimizar;ao dos impactos sobre este factor ambiental passarao pela implementar;ao dos 

:. ·· ::: 

seguintes programas de gestao ambiental: \ ' , f' 
) b 0 

L 

• Programa de Gestao de Resfduos - onde se descrevem as normas de gestao de resfduos, 
de modo a evitar a altera9ao da qualidade das aguas superficiais; "" 

• Programa de Gestao dos Recursos Hidricos - onde se descrevem as medidas de controlo 
aplicaveis a este recurso e a definir;ao do programa de monitorizar;ao da qualidade da 
agua. 

-~ 

7.3.6.2 Recurses Hfdrices Subterranees 

As afecta96es dos recursos hfdricos subterraneos serao reduzidas, tendo sido considerado como 
impacto significativo (significancia media) a alterar;ao da disponibilidade e da qualidade de agua 
subterranea. Dado que nao existem linhas de agua significativas ao longo do tro90 de linha ferrea a 
construir, a agua necessaria aos estaleiros e oficinas, tera de ser proveniente de por;os ou pequenas 
captar;oes. Este impacto foi assim considerado como de abrangencia local, de magnitude media e 
com uma durar;ao a curio prazo. Relativamente a qualidade da agua subterranea, considerou-se a 
alterar;ao da qualidade da agua devido a gerar;ao de efluentes como um impacto de abrangencia 
local, de magnitude baixa e com uma dura9ao a curio prazo. 

Apesar de ter sido considerado como impacto pouco significativo, preve-se ainda a alterar;ao da 
qualidade da agua subterranea decorrente da gera9ao de resfduos e armazenamento de materiais 
inertes. 
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Medidas de Mitiga~ifo 

A prevenc;:ao da alterac;:ao da qualidade das aguas subterraneas passara pela implementac;:ao do 
Programa de Gestao dos Recursos Hfdricos (integrado no Plano de Gestao Ambiental), onde sao 
estabelecidas as medidas de controlo aplicaveis as areas de apoio a Fase de Construc;:ao, de modo a 
garantir o correcto tratamento e gestao dos resfduos gerados, tanto s61idos, coma lfquidos. 

Apesar de se considerar que, com a implementac;:ao destas medidas de controlo, os impactos 
potenciais serao eficazmente acautelados, prop6e-se ainda a implementac;:ao de um programa de 
monitorizac;:ao das aguas subterraneas, dado o uso sensivel deste recurso pelas popula96es locais. 
Este programa e detalhado no capftulo dedicado ao Plano de Gestao Ambiental. 

7.3.7 Paisagem 

Uma vez que o projecto em questao consiste na construc;:ao de uma linha ferrea, irao ocorrer 
altera96es na paisagem, pelo que foram identificados impactos negativos significativos (significancia 
a/ta e media). 

0 principal impacto da Fase de Construc;:ao e a alterac;:ao da paisagem, devido a desmatac;:ao e 
necessidade de movimenta96es de terras, tanto no trac;:ado da linha, coma nos acessos rodoviarios 
necessarios e nos locais de implantac;:ao dos estaleiros. Assim, foram considerados de significancia 1 

alta (abrangencia local, magnitude a/ta e durac;:ao a /ongo prazo) os impactos associados as , )1.. 
actividades de terraplanagens e areas de deposic;:ao de materiais inertes. 

' 7,1 I ' 

Foram ainda identificados impactos negativos de significancia media sabre a paisagem para duas ' , 
actividades: a explorac;:ao de areas de emprestimo e pedreiras e as areas de aberturas de acessos. , 
Em ambos estes casos, preve-se uma maior alterac;:ao da morfologia, que contribuira para uma ! 
alterac;:ao relevante do caracter da paisagem. Nestes dais casos, trata-se de impactos negativos, de 1 
magnitude media. 

Medidas de Mitiga~iio 

Os principais impactos identificados sabre a paisagem na fase de constrw;ao dizem respeito as :, 
altera96es morfol6gicas decorrentes da explorac;:ao de manchas de emprestimo, pedreiras e areas de ; 
deposic;:ao de inertes. A minimizac;:ao destes impactos passara pela implementac;:ao do Programa de ( 
Recuperac;:ao de Areas Degradada_s, integrado no Plano de Gestao Ambiental, onde se descrevem 1 

todas as ac96es de integrac;:ao paisagfstica necessarias para minimizar os efeitos sabre a paisagem.J 

7.3.8 Meio Bi6tico 

0 presente capitulo sistematiza os impactos ambientais esperados sabre o meio bi6tico (flora e 
fauna), decorrentes da implementac;:ao do projecto em estudo. 

7.3 .8.1 Flora 

Na Fase de Constru9ao apenas foi identificado um impacto negativo significativo (significancia media) 
sabre as comunidades florfsticas: a redu9ao da area de cobertura vegetal associada as actividades ; 
de terraplanagem e a explora9ao de areas de emprestimo e pedreiras. Sendo uma estrutura linear, a 
afectac;:ao das comunidades a nfvel regional e mesmo local nao se considera de grande escala. No 
entanto, o impacto da destruic;:ao da vegetac;:ao para constru9ao da linha e significativo, uma vez que 
a area e maioritariamente (90%) ocupada por areas naturalizadas. Este impacto foi avaliado coma 
negativo, de abrangencia local, magnitude media, com efeitos no media prazo e longo prazo, sendo 
assim de significancia media. 

Medidas de Mitiga~ao 

Em relac;:ao a flora terrestre, o principal impacto da Fase de Construc;:ao e a remo9ao da vegeta9ao, 
nas areas directamente afectadas pelo projecto, resultando numa redu9ao do coberto vegetal. 
Embora este impacto tenha sido avaliado, em geral, coma pouco significativo, prop6em-se no 
Programa de Gestao do Meio Bi6tico e no Programa de Recuperac;:ao de Areas Degradadas, 
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integrado no Plano de Gestao Ambiental, varias medidas de controlo (associadas essencialmente a 
limitac;ao da remoc;ao do coberto vegetal as areas estritamente necessarias a implementac;ao do 
projecto) e medidas de minimizac;ao (associadas especialmente a promoc;ao da regenerac;ao do 
coberto vegetal nas areas temporariamente degradadas). 

Os impactos sabre as comunidades floristicas serao ainda adicionalmente minimizados pela 
implementac;ao das restantes medidas e programas previstos no Plano de Gestao Ambiental (PGA), 
resultantes das avalia96es de impactos de outros factores ambientais, nomeadamente o Programa 
de Gestao de Residuos e o Programa de Gestao da Qualidade do Ar, as medidas para a reduc;ao da 
emissao de poeiras atmosfericas, o programa de manutenc;ao da maquinaria, entre outras. 

7.3 .8.2 Fauna 

No que respeita a fauna, foram apenas identificados dais impactos negativos significativos na Fase 
de Construc;ao (significancia media) - a perturbac;ao da fauna induzida pela actividade de explorac;ao 
de areas de emprestimo e pedreiras e a perda de individuos (mortalidade) da fauna local pelas 
ac96es de limpeza do terreno e movimentac;ao de maquinas e veiculos afectos a obra. E de notar 
que a totalidade, ou quase totalidade das ac96es associadas a Fase de Construc;ao, tern coma 
consequencia uma perturbac;ao da fauna, devido a emissao de ruido e a presenc;a de veiculos e 
maquinarias (impacto visual), especialmente no decorrer das operac;oes de limpeza do terreno e 
movimenta96es de terra. Estas ac96es poderao tambem causar a morte acidental par exemplo, por 
atropelamento. Sao impactos avaliados coma negativos, de ambito local, de magnitude media, com 
efeitos no media prazo e assim de significancia media. . : 

Para alem deste impacto significativo, foram identificados outros impactos pouco significativos para a 
fauna, na Fase de Construc;ao, incluindo os seguintes: 

• 

• 

Fragmentac;ao de habitats - relacionada com a limpeza da vegetac;ao para a implantac;ao da : ,-:)%. · 
infra-estrutura; e ' ' ·. 
Aumento da pressao sabre os recursos faunisticos - a instalac;ao de infra-estruturas de '' · , :. ,,, 
apoio, e a consequente mobilizac;ao do pessoal de obra, podera resultar num aumento da 'i'' 1· 

pressao humana sabre as recursos naturais em geral. 

Medidas de Mitigayao 

• No que respeita a fauna, as medidas de controlo propostas no Programa de Recuperac;ao 
de Areas Degradadas, ja referidas para a flora, serao tambem eficazes para a minimizac;ao 
do efeito de perturbac;ao, no sentido da garantia de que sao afectadas apenas as areas 
estritamente necessarias a implementac;ao do projecto, bem coma todos os programas de ! 

gestao previstos no PGA, e decorrentes das medidas propostas par outros factores · 
ambientais, de modo a garantir a minimizac;ao dos efeitos de perturbac;ao sobre a fauna ' 
(controlo da emissao de ruido, manutenc;ao da maquinaria, formac;ao e sensibilizac;ao : 
ambiental dos trabalhadores, etc.). · 

• Em relac;ao a perda de indivfduos da fauna, considerou-se pertinente a integrac;ao desta : 
componente do Programa de Monitorizac;ao do Meio Bi6tico, integrado no Plano de Gestao ! 
Ambiental. Embora este programa incida sobretudo sabre a Fase de Operac;ao, integra ; 
ainda algumas medidas de controlo para a Fase de Constru9ao, para a prevenc;ao de ,· 
epis6dios de mortalidade animal. ---...! 

7.3.9 Componente Social 

7.3.9.1 Avalia9ao de lmpactos 

Fase de Pre-construyao 

A avalia9ao de impactos sabre a componente social da Fase de Constru9ao inclui tambem a analise 
das ac96es que serao executadas na fase de planeamento e preparac;ao do projecto, que aqui se 
designou por Fase de Pre-construc;ao. Nesta fase sera implementado o Plano de Acc;ao de 
Compensac;ao da populac;ao pela ocupac;ao dos terrenos e remoc;ao de infra-estruturas existentes 
para o desenvolvimento do projecto. 
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E assim de esperar que as ac96es previstas neste Plano afecte as pessoas pela perda de infra
estruturas de variados tipos e usos, incluindo habita96es, fontes de emprego e/ou meios de 
subsistencia. Estas ac96es poderao implicar a perda de terra ou de estruturas fisicas sobre a terra, 
incluindo neg6cios e habita96es, a remo9ao ou relocaliza9ao de elementos sagrados 

A implementa9ao do Plano de Compensa9ao ira assim gerar impactos negativos de a/ta significancia, 
nomeadamente: 

• Conflitos de interesses, perdas e compensa96es, decorrente das indemniza96es a atribuir 
pela perda de estruturas e outros bens - impacto local, de magnitude a/ta e dura9ao de 
/ongo prazo; 

• Relocaliza9ao involuntaria de popula9ao residente, decorrente da necessidade de remo9ao 
de infra-estruturas do corredor de obra - impacto de abrangencia local, mas de a/ta 
magnitude e com efeitos a /ongo prazo; 

• Altera9ao de actividades produtivas actualmente existentes na area do projecto, que se 
avalia como um impacto local, de magnitude a/ta e com efeitos a /ongo prazo; 

• Altera9ao do quotidiano da popula9ao, por todas as altera96es que se verificarao na area 
de implanta9ao do projecto, incluindo a remo9ao de elementos sagrados e de infra
estruturas - impacto de magnitude a/ta, abrangencia locale efeitos a /ongo prazo; 

• Expectativas inadequadas em rela9ao ao empreendimento e especula9ao imobiliaria, 
decorrente da dissemina9ao de inforrna96es sobre o empreendimento e o empreendedor, -
impactos com efeitos a medio prazo, de magnitude a/ta e abrangencia regional. 

Fase de Constru9ao 

A Fase de Constru9ao ira gerar impactos significativos de natureza tanto positiva como negativa, 
sobre os factores socioecon6micos, apresentando-se de seguida a sua avalia9ao. 

lmpactos positivos 

Os impactos positivos de a/ta significancia na Fase de Constru9ao estarao associados a duas 
actividades: a mobiliza9ao dos trabalhadores para a obra e a aquisi9ao de equipamentos, materiais e 
servi9os necessarios para esta fase. Os impactos positivos de significancia a/ta nesta fase incluem: 

• A transferencia de competencias para a popula9ao, associada ao processo de qualifica9ao 
e forma9ao profissional do pessoal contratado para esta fase - impacto positivo, de ambito 
regional, de magnitude media, com efeitos no tango prazo e assim de a/ta significancia; 

• 0 aumento da procura por equipamento, materiais e servi9os, associado ao suprimento das 
necessidades destas areas na empreitada de constru9ao - impacto positivo, de ambito 
regional, de magnitude a/ta, com efeitos no media prazo e assim de a/ta significancia; 

• 0 aumento do efeito indirecto na cria9ao de emprego, associado tambem a aquisi9ao de 
equipamentos, bens e servi9os necessarios a empreitada de constru9ao - impacto positivo, 
de ambito regional, de magnitude a/ta, com efeitos no media prazo e assim de a/ta 
significancia. 

A Fase de Constru9ao ira ainda gerar impactos positivos de media significancia, nomeadamente: 

• A melhoria dos sistemas logfsticos nacionais, e os consequentes efeitos multiplicadores na 
macroeconomia (PIB), associados a constru9ao de um novo tro90 ferroviario para o 
corredor de Nacala - impacto positivo, de abrangencia nacional, de magnitude media e 
curto prazo. 

• A estimula9ao da economia local e regional, associada ao pagamento de salarios ao 
pessoal local contratado nesta fase - impacto positivo, de abrangencia regional, de 
magnitude media, com efeitos no curto prazo e assim de media significancia. 0 pagamento 
de salarios resultara no aumento do poder de compra da for9a de trabaiho empregada, o 
que resultara num aumento do consumo, o que por sua vez incrementara a procura de 
servi9os e materiais de fornecedores locais e regionais. Esta circula9ao da riqueza resultara 
num ciclo virtuoso de estimula9ao do tecido socioecon6mico, tanto formal como informal; 

• A estimula9ao da economia local e regional, associada ao aumento de procura por servi9os 
de fomecedores locais e regionais - impacto positivo, de abrangencia regional, de 
magnitude media, com efeitos no curto prazo; 

Estudo de lmpacto Ambiental da Linha Ferrea Moatize - Malawi 
Relat6rio- Volume lll-Avalia9aa de lmpactos e Plano de Gestaa Ambiental 



• aurecon 

• Os efeitos multiplicadores na macroeconomia local e regional, associados a aquisic;ao de 
equipamentos, materiais e servi9os necessarios para a empreitada de constru9ao - impacto 
positivo, de abrangencia nacional, de magnitude media, com efeitos no curto prazo; e 

• 0 aumento da arrecadac;ao de taxas e impastos, associado a compra de equipamentos, 
materiais e servic;os para a empreitada de construc;ao - impacto positivo, de abrangencia 
nacional, de magnitude media, com efeitos no curio prazo; 

• A criac;ao de empregos devido a contrata96es necessarias a mobilizac;ao de pessoal pr6prio 
e de terceiros para a realizac;ao das obras - impacto positivo, de abrangencia regional, com 
efeitos no curto prazo. 

lmpactos negativos 

Em relac;ao aos impactos negativos da Fase de Constru9ao, foram identificados dais impactos 
negativos de a/ta significancia: 

• 0 risco de incremento das infec96es de HIV/SIDA e outras doenc;as de transmissao sexual 
e infecciosas, associado a mobilizac;ao da mao-de-obra da empreitada - impacto negativo 
de abrangencia local, de magnitude a/ta, com efeitos a /ongo prazo e assim de a/ta 
significancia; 

• O aumento da criminalidade tambem associados a mobilizac;ao de mao-de-obra para a 
empreitada - impacto negativo de abrangencia local, de magnitude a/ta, com efeitos a curto 
prazo; 

• Limitac;ao na mobilidade das comunidades, devido as acc;oes de obra que decorrerao no 
terreno - impacto negativo de abrangencia local, de magnitude a/ta, e com efeitos a longo 
prazo; e 

• 0 aumento do desemprego associado a reduc;ao de pestos de trabalho directos e indirectos 
aquando a conclusao da construc;ao da linha ferrea - impacto negativo de abrangencia 
regional, de magnitude media e com efeito a /ongo prazo. 

Na Fase de Construc;ao ocorrerao ainda varies impactos negativos de media significancia, que se 
podem agrupar nas seguintes grandes tipologias de impacto: a perturba9ao gerada pelas actividades 
construtivas sabre as popula96es e os seus potenciais riscos sabre a saude, a perda de solo aravel 
(campos de cultivo), os impactos relacionados com a mobilizac;ao e desmobilizac;ao da mao-de-obra 
e o aumento do trafego rodoviario. 

• 0 inc6modo sabre as populac;:oes, associado ao factor de perturbac;ao induzido pelas 
actividades construtivas (o aumento do ruido e da vibrac;:ao ambiente, a emissao de poeiras 
e particulas para a atmosfera, o pr6prio impacto visual das frentes de obra e estaleiros, o 
aumento do trafego rodoviario, o aumento da iluminac;ao no periodo nocturne e a 
perturbac;:ao dos padroes de movimento locais) - impacto negativo, de abrangencia local, 
de magnitude a/ta, com efeitos a curto prazo; 

• A perda de solo aravel (vista enquanto recurso de produc;ao), associado a limpeza de terras 
para a instalac;ao das infra-estruturas de projecto - impacto negativo, de abrangencia local, 
de magnitude media, com efeitos a longo prazo; 

• 0 aumento do fluxo migrat6rio, em resultado da percepc;ao da criac;ao de oportunidades de 
emprego pela empreitada de construc;ao - impacto negativo, de abrangencia regional, de 
magnitude media, com efeitos a curto prazo, sendo assim de media significancia . A 
mobilizac;ao dos trabalhadores, pode associar-se tambem um aumento do fluxo migrat6rio 
(a medida que outras pessoas se desloquem para a zona envolvente a faixa de obra, na 
perspectiva de poderem obter oportunidades de emprego, ou desenvolverem actividades 
paralelas), resultando num potencial aumento da pressao sob produtos e servic;os e em 
outras interac96es negativas com as comunidades locais: 

• Os transtornos ao trafego local, decorrente do aumento de transito de veiculos, associado 
ao transporte de materiais de obra e de pessoas - impacto negativo, de abrangencia 
regional e local, respectivamente, de magnitude media, com efeitos a curto prazo; 

• A reduc;ao da economia formal e informal, em resultado da desmobilizac;ao da mao-de-obra, 
no termino da fase de construc;ao - impacto negativo, de abrangencia regional, de 
magnitude baixa, com efeitos a longo prazo; 
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• A diminui9ao do potencial de investimento do poder publico, resultando da diminui9ao de 
cobran9a de taxas e impastos, devido ao termino da constru9ao - impacto negativo, de 
abrangencia nacional, de magnitude baixa, com efeitos a longo prazo. 

A minimiza9ao de todos os impactos acima descritos passara pela implementa9ao dos programas de 
gestao socioecon6mica, que se referem a frente, no ponto dedicado as medidas de mitiga9ao, e se 
desenvolvem no capitulo do Plano de Gestao Ambiental. 

7.3.9.2 Medidas de Mitigac;ao 

Fase de Pre-Constru9ao 

A pratica internacional, regional e nacional indica que, sempre que possivel, o reassentamento deve 
ser evitado e/ou minimizado. Quando o reassentamento e inevitavel, e necessario elaborar um piano 
de Compensa9ao para garantir que as peissoas afectadas sejam compensadas de forma adequada e 
equiiaHva. As pessoas afectadas e as auloncfades a que estas se subordinam devem receber 
informa9ao clara e atempada sobre as possiveis alternativas de compensa9ao para poderem 
escolher as alternativas que melhor se adequam as suas necessidades. 0 processo de 
compensa9ao deve ser participativo. A Vale que, com base nas pessoas deslocadas da zona da 
Mina em Moatize, esta a par em pratica uma das experiencias mais bem-sucedidas da hist6ria de 
Mo9ambique nos anos mais recentes neste dominio, adere aos principios de boas praticas 
recomendadas pelas agencias internacionais de desenvolvimento em materia de reorganiza9ao das 
vidas de pessoas afectadas par projectos. / 

A minimiza9ao dos impactos socioecon6micos da Fase de Pre-constru9ao passara assim pela 
implementa9ao do Plano de Compensa9ao, que se encontra actualmente em elabora9ao, e que 
passara pelo seu processo pr6prio de aprova9ao pelas autoridades competentes. 

Fase de Constru9ao 

A minimiza9ao dos impactos negativos identificados para a Fase de Constru9ao, bem como a 
potencia9ao dos impactos positivos, passara pela implementa9ao do Programa de Gestao 
Socioecon6mica, integrado no Plano de Gestao ambiental, e dos seus varios subprogramas, 
nomeadamente os seguintes: 

• Subprograma de Comunica9ao Social - inclui todas as normas de comunica9ao da 
empresa Vale, tanto para os seus trabalhadores (de modo a que todos os trabalhadores 
estejam bem informados sobre a viabilidade ambiental do projecto) e tambem para as 
comunidades locais. 0 contacto com as comunidades e fundamental, para garantir que as 
pessoas saibam de que forma e que o projecto ira interferir com as suas vidas, e possam 
adaptar-se ao mesmo; 

• Subprograma de Educa9ao Ambiental - preve a educa9ao dos trabalhadores da Vale, 
assim coma das comunidades onde o projecto se insere, de modo a que eles saibam quais 
as ac96es e comportamentos correctos que devem adoptar no dia-a-dia, para que nao 
provoquem impactos sobre o ambiente; 

• Subprograma de Recrutamento e Capacita9ao - preve as normas de contrata9ao da Vale, 
incentivando o emprego de trabalhadores locais, de modo a aumentar o efeito dos impactos 
positivos sobre a economia local. Preve ainda ac96es de forma9ao dos trabalhadores, para 
que estes aumentem o seu conhecimento e a sua capacita9ao. lsto permitira uma 
transferencia de conhecimentos para os trabalhadores locais; 

• Subprograma de Saude - preve ac96es de educa9ao e preven9ao, saude comunitaria e 
combate a doen9as infecto-contagiosas, aplicaveis aos trabalhadores e as comunidades 
vizinhas; 

• Subprograma de Desenvolvimento Local - resulta dos mecanisrnos de responsabi!idade 
social da Vale, e preve um conjunto de ac96es de compensac;:ao e de potencia9ao do 
desenvolvimento local, em termos de infra-estruturas, acessos, seguran9a na linha ferrea, 
etc.; 
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7.3.10 Patrim6nio Cultural 

7.3.10.1 Avaliac;:ao de lmpactos 

No presente ponto apresentam-se os impactos identificados sabre o patrim6nio cultural, decorrentes 
da constru9ao da linha ferrea em estudo. Os impactos antropol6gicos identificados sao considerados 
nas suas vertentes social e cultural. De notar que a vertente econ6mica e analisada em factor 
ambiental pr6prio - Socioeconomia. Na avalia9ao de impactos foi ainda tomada em considera9ao os 
pontos de vista das comunidades locais, tendo em conta os resultados das entrevistas realizadas 
(autoridades locais, grupos de discussao e outros actores), e tambem as observa96es directas 
realizadas sobre as dinamicas culturais em opera9ao. 

Fase de Pre-construqiio 

Na Fase de Pre-constru9ao sera necessano proceder a remo9ao das estruturas actualmente 
existentes nas areas necessarias ao desenvolvimento do projecto. Entre estes elementos poderao 
ocorrer elementos sagrados coma cemiterios ou locais de culto, cuja remo9ao implicarao altera96es 
ao quotidiano da popula9ao local. 

O impacto mais provavel a este nivel e a remo9ao e ~r~m_§.ferencia de cemiterios familiares, para 
locais mais distantes das habita96es familiares. Este facto ira gerar, num primeiro momenta, 
sentimentos negativos, associados com uma sensa9ao de separa9ao e I ou perda de protec9ao dos 
antepassados. Posteriormente, este tipo de praticas podera evoluir para a utiliza9ao de cemiterios 
comuns, o que envolve tambem altera96es na fonna como os cemitenos sao concebidos, em tennos 
de reconstru9ao e interpreta9ao do papel que os entes falecidos deseinpenham nas vidas das 
comunidades. 

Este impacto foi assim avaliado coma negativo, de abrangencia local, de a/ta magnitude, com efeitos 
no /ongo prazo e assim de a/ta significancia. 

Fase de Construyao 

Durante a Fase de Constru9ao, serao desenvolvidas as actividades necessarias a constru9ao do 
projecto, entre as quais a mobiliza9ao de mao-de-obra temporaria, a instala9ao de infra-estruturas, a 
explora9ao de pedreiras e areas de emprestimo, a abertura e melhoria de acessos rodoviarios, entre 
outras. Estas ac96es implicarao a limpeza do terreno e a movimenta9ao de terras o que provocara 
um impacto de altera9ao de praticas culturais das popula96es. Este impacto e avaliado coma 
negativos, de magnitude media, abrangencia local e a longo prazo, pelo que e considerado de a/ta 
significancia. 

7.3.10.2 Medidas de Mitigac;:ao 
(" ( ' .. 

Em rela9ao a minimiza9ao dos impactos descritos sobre o patrim6nio cultural, e importante em"'! ,. ~ ~ ' -
primeiro lugar notar que 3.!> P!~t!cas culturais nao desa arecem, sendo antes alteradas, dando lugar a i ' 
outros tipos de praticas, num processo e a apt 9ao continua as altera96es produzidas na regiao, ! 

sejam decorrentes do projecto em estudo, sejam decorrentes de outros efeitos ou fen6menos em ; 
curso. ....J 

A minimiza9ao dos impactos sobre o patrim6nio cultural deve assim, num primeiro momenta, incidir 
na facilita9ao dessa adapta9ao. Nesse sentido, e fundamental que seja activamente disseminada 
informa9ao sobre o projecto, antes do infcio da sua execu9ao, ao longo das comunidades 
potencialmente afectadas pelo mesmo. E importante assim aumentar a percep9ao do publico sobre o 
projecto, atraves de campanhas informativas que abordem as consequencias da constru9ao e 
opera9ao da linha ferrea sobre as praticas diarias das comunidades, de modo a preparar estas 
comunidades para essas altera96es. 

Nesse sentido, recomenda-se a adop9ao de um Programa de Comunica9ao Social, cujos detalhes 
sao apresentados no capitulo dedicado ao Plano de Gestao Ambiental. 

Outro aspecto fundamental nesta fase e demonstrar o respeito devido as praticas locais, 
particularmente no que concerne as interferencias com locais sagrados, santuarios ou cemiterios. 
Deverao ser respeitadas as praticas locais de consulta aos antepassados, sempre que seja 
necessaria a afecta9ao ou relocaliza9ao destes locais. Estes aspectos serao tidos devidamente tidos 
em conta no ambito do Plano de Compensa9ao. 
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7.3.11 Patrim6nio Hist6rico e Arqueol6gico 

Os principais impactos do projecto sabre o patrim6nio hist6rico e arqueol6gico ocorrerao na Fase de 
Construc;ao, e estarao associadas a todas as actividades que implicam a afectac;ao do subsolo 
(limpeza do terreno e terraplenagens), nomeadamente: construc;ao da infra-estrutura e superstrutura 
ferroviaria (incluindo pontes, viadutos e drenagem), abertura e melhoria de acessos rodoviarios, 
instalac;ao das infra-estruturas de apoio a obra (estaleiros, oficinas e centrais de betao), explorac;ao 
de pedreiras e manchas de emprestimo e movimentos de maquinaria e vefculos. 

No corredor da linha e respectiva envolvente e algumas areas de emprestimo/pedreiras foram 
identificados vestfgios arqueol6gicos que serao passfveis de impactos negativos directos (destruigao 
do elemento patrimonial por colidir com os trabalhos de construc;ao civil) decorrentes da 
implementagao do projecto. No entanto, considera-se que a potencialidade de ocupagao, de diversas 
cronologias, que os achados indiciam, sera o aspecto mais importante em termos de impactos sabre 
o patrim6nio hist6rico e arqueol6gico, confirmando a necessidade de se proceder a implementac;ao 
de um piano de salvaguarda que contemple a minimiza9ao/monitoriza9ao do patrim6nio arqueol6gico 
no ambito da construc;ao da linha, coma se prop6e no PGA. 

Assim, avalia-se este impacto, de danos ou destrui9ao de elementos patrimoniais de correntes da 
actividade de construc;ao do projecto, coma negativo, de abrangencia local, magnitude media e 
durac;ao a tango prazo, pelo que se considera que o mesmo e de media significancia. 

Medidas de Mitigafao 

No capftulo anterior apresentou-se a avaliac;ao de impactos para o patrim6nio hist6rico e 
arqueol6gico, considerando o inventario patrimonial produzido para a situac;ao de referencia, e as 
actividades previstas. No entanto, para alem dos resultados obtidos atraves da pesquisa bibliografica 
e trabalho de campo, o que se considera mais importante, em resultado do presente estudo, e a 
potencialidade de ocupac;ao, de diversas cronologias, que os achados indiciam, confirmando a 
necessidade de se proceder a implementac;ao de um piano de salvaguarda que contemple a 
minimizagao dos impactos potenciais sabre o patrim6nio arqueol6gico, decorrentes da construc;ao da 
linha ferrea. 

As medidas de minimizac;ao consideradas pertinentes sao descritas em detalhe no Programa de 
Salvaguarda do Patrim6nio Arqueol6gico, apresentado no capftulo dedicado ao Plano de Gestao 
Ambiental. Em termos gerais, este programa preve ac96es de prospecgao arqueol6gica, 
acompanhamento arqueol6gico de obra e a realizac;ao de outros trabalhos, quando necessario. 

7.4 Avaliac;ao de lmpactos da Fase de Operac;ao 

A Fase de Operac;ao do projecto tern infcio previsto para 2014, data em que tera infcio o transporte 
do carvao proveniente da Mina de Moatize, em direcc;ao ao nova Porto de Nacala-a-Velha. 

0 horizonte de projecto analisado no presente EIA corresponde a 2040. Note-se, no entanto, que nao 
foi considerada a existencia de uma Fase de Desactivagao, ap6s essa data, dado que o Corredor de 
Nacala constitui um corredor ferroviario de interesse estrategico nacional, nao sendo assim 
presumfvel a sua desactivac;ao num horizonte expectavel. 

Os principais impactos identificados para esta fase (impactos de media e a/ta significancia) sao 
brevemente referidos na tabela seguinte, seguindo-se a sua descrigao por factor ambiental 
analisado. 
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Tabela 7. 7: Sumario dos principais impactos identificados para a Fase de Operat;ao 

Negativos Positives 

Significancia Alta: Significancia Alta: 

• 

• 

• 

Ri;>c;ps a seg1,Jran9a da comunidade • 
adjacente (elevado trafego ferroviario); 

lnc6modo sabre as populac;:oes (factor de • 
perturbac;:ao induzido pelas operac;:oes 
ferroviarias ); 

Aurnento do rufdo ambiental (passagem dos 
comboios); 

• 

• 
Signifie:ancia. Media: 

• Alter~u;ao da qualidade do ar (emissao de 
paftfeutas de poeira de carvao, pelos • 
comboios carregados em movimento); 

• Altera~ao da paisagem (passagem de • 
comb,oios ); 

• Aumento do ruldo ambiental (passagem dos • 
combaios carregados); 

• lncorrrodo sabre as populac;:6e$ (deposic;:ao de • 
poeifas de partic1;Jlas de eaNao) 

• Aµmento da perturba9ao das comunidades • 
fciwrilsticas {circulagab fermviaria); 

Potencial aumento da capacidade para 
transporte de carga (transporte ferroviario); 

Potencial aumento da capacidade para 
passageiros (transporte ferroviario ); 

Estimulac;:ao da economia local e regional 
(pagamento de salaries); 

Estimulac;:ao da economia local e regional 
(demanda par servic;:os de fornecedores 
locais e regionais); 

Efeito directo na economia (aquisic;:ao de 
equipamentos e servic;:os); 

Efeito indirecto na economia local(aquisic;:ao 
de equipamentos e servic;:os); 

Efeito indirecto na criac;:ao de empregos 
(manutenc;:ao da linha ferrea); 

Efeito directo na macroeconomia {PIB) 
( operac;:ao de transporte de carvao) 

Aumento da arrecadac;:ao de taxas e impastos 
(manutenc;:ao da linha ferrea); 

• Alterfr¢oes das praticas culturais (trafego Significancia Media: 
rS.rr0Vi~rio) 

7.4.1 Clima e Meteorologia 

• Forc;:a de trabalho mais qualificada e com 
mais competencias (mobilizac;:ao de pessoal); 

• Aumento dos efeitos multiplicadores na 
economia local (aquisic;:ao de equipamentos, 
materiais e servi9os dos mercados locais). 

Tenda em conta as actividades de projecto previstas, nao e expectavel a ocorrencia de qualquer tipo 
de impacto sabre os parametros climaticos e meteorol6gicos, mesmo a um nfvel local, na Fase de 
Opera9ao. Considera-se assim que os impactos do projecto sabre o factor ambiental Clima e 
Meteorologia sao nulos. 

Medidas de Mitigat;ao 

Nao se prevendo a ocorrencia de impactos relevantes sabre o Clima e Meteorologia, nao sao 
propostas medidas de mitiga9ao ambiental especfficas para este factor ambiental. 

7.4.2 Qualidade do Ar 

Na Fase de Opera9ao, a principal actividade potencialmente geradora de impactos sabre a qualidade 
do are o transporte ferroviario de carvao. Esta actividade ira gerar emiss6es gasosas dos motores de 
combustao, par um lado, e a emissao de material particulado do carvao em transporte, devido a 
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erosao e61ica. A avalia9ao dos impactos desta actividade sobre a qualidade do ar baseou-se na 
aplica9ao de um modelo matematico, denominado ADDAS. 

Tenda em conta os resultados obtidos na simula9ao de emissao de material particulado, verificou-se 
que, no cenario com aplica9ao de medidas de mitiga9ao, nao foram identificados impactos negativos 
muito significativos sabre a qualidade do ar, uma vez que a implementa9ao das medidas propostas 
(ver ponto seguinte - PGA) permite cumprir os limiares de qualidade do ar recomendados. Apesar 
disso, mantem-se a identifica9ao de um impacto negativo de media significancia sabre a qualidade 
do ar, nomeadamente: 

• Altera9ao da qualidade do ar (aumento da concentra9ao de PM10 e TSP, associada a 
emissao de particulas de poeira de carvao, pelos comboios carregados em movimento -
impacto negativo, de abrangencia local, de media magnitude, com efeitos a longo prazo. 

Para alem deste impacto significativo, foi tambem identificado um impacto pouco significativo, 
associado a emissao de gases dos motores de combustao das locomotivas e da maquinaria de 
manuten9ao. A este nivel os resultados da modela9ao indicam que sao cumpridas as 
recomenda96es mais estritas para a presen9a destes poluentes no ambiente, considerando os seus 
efeitos potenciais na saude, pelo que nao ocorrem impactos relevantes. 

Medidas de Mitiga~ao 

Na Fase de Opera9ao, o principal impacto sabre a qualidade do ar sera a emissao de poeiras devido : 
a erosao e61ica nos vag6es carregados de carvao em transito. As medidas preconizadas para a 
minimiza9ao deste impacto sao descritas em detalhe no Programa de Gestao da Qualidade do Ar, 1 < ' 
integrado no Plano de Gestao Ambiental (capftulo 8 do presente Volume), e incluem nomeadamente 

(\ 
a aplica9ao de um polfmero as cargas de carvao, para minimizar a emissao de poeiras. 

I ~ ' • • 

De notar que, no processo de modela9ao, foi corrido um cenario mitigado (com a aplica9ao das I 
medidas propostas), tendo os resultados indicado que nao sao excedidos quaisquer limiares de 
qualidade do ar ambiental, pelo que no cenario de mitiga9ao o impacto e essencialmente de caracter ·. 
estetica, uma vez que nao sao excedidos os limiares de qualidade ambiental. 

• I 

.. ~ .. 
·'· , ' 

:- · . . .. 
Sem prejuizo do descrito, considera-se ainda assim pertinente tambem a implementa9ao de um 
programa de monitoriza9ao da qualidade do ar, integrado no Programa de Gestao ja referido, de-; 
modo a avaliar a eficacia das medidas propostas. 

7.4.3 Ruido e Vibrac;oes 

Na Fase de Opera9ao, o principal impacto sabre o ambiente sonoro, decorrente do projecto, estara 
associado ao ruido emitido pelos comboios em transito. 0 ruido gerado pela opera9ao do transporte 
ferroviario (pela passagem dos comboios) sera potencialmente mais relevante nas zonas onde se 
desenvolve na proximidade de povoa96es. A presente linha ferrea nao atravessa nenhuma 
localidade, mas nalguns dos seus tro9os, desenvolve-se nas proximidades de pequenos 
aglomerados populacionais e noutros pr6ximo de pequenas comunidades ou habita96es isoladas. 

Os resultados das modela96es permitiram verificar que, apesar de se verificar um aumento do rufdo 
no ambiente sonoro que e actualmente tipico de zonas rurais (residenciais e remotas), nao se 
preveem excedencias ao nfvel de referencia considerado quer para o perfodo diurno, quer para o 
periodo nocturno para todos os aglomerados populacionais que existem ao longo da linha. Apenas 
algumas das habita96es isoladas e pequenas comunidades existentes ao longo da linha zonas 
poderao sentir efeitos no periodo nocturno com algum significado. lndependentemente da nao 
excedencia dos valores limite, o facto de estas zonas possufrem actualmente nfveis de rufdo muito 
baixos e passarem a ter niveis de ruido muito maiores, representa uma altera9ao drastica ao 
ambiente sonoro. Tendo ainda em conta que os comboios vazios que rngiessarao a mina provocarao 
maiores niveis de ruido, identificam-se os seguintes impactos negativos significativos: 

• Aumento do rufdo ambiental, associado ao trafego ferroviario dos comboios sem carga -
impacto negativo, de abrangencia local, de a/ta magnitude, com efeitos a longo prazo e 
assim de a/ta significancia; 
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• Aumento do rufdo ambiental, associado ao tratego ferroviario dos comboios com carga -
impacto negativo, de abrangencia local, de media magnitude, com efeitos a longo prazo e 
assim de media significancia; 

Na Fase de Opera9ao, o aumento do trafego ferroviario ira provocar um aumento das vibra96es do 
solo, geradas pela passagem de composi96es na linha fE~rrea. Estes impactos foram no entanto 
avaliados como de baixa significancia. 

Medidas de Mitiga~ao 

Para a Fase de Opera9ao foi identificado um impacto negativo significativo sobre o ambiente sonoro, 
sobre alguns dos receptores sensiveis mais pr6ximos ao alinhamento proposto no projecto. Trata-se, 
no entanto, excedencias pontuais, tendo-se verificado a conformidade com os nfveis limites 
considerados na grande maioria dos receptores estudados. Tendo em conta o caracter pontual 
destas excedencias, nao se propoem a aplica9ao imediata de medidas de mitiga9ao, devendo ser 
implementado em primeiro lugar um programa de monitoriza9ao, ap6s o qual, mediante os 
resultados, se deverao adoptar as medidas mais adequadas (se se confirmarem as excedencias, 
tendo em conta que existe sempre um grau de erro associado ao processo de simula9ao). 0 
programa de monitoriza9ao proposto e apresentado no Programa de Gestao de Rufdo e Vibra96es, 
integrado no Plano de Gestao Ambiental. 

7.4.4 Geologia e Geomorfologia 

Na Fase de Opera9ao nao se preve qualquer impacto sobre a geologia e geomorfologia, decorrente 
das opera96es ferroviarias, dado nao serem previstas quaisquer movimenta96es de terras relevantes 
nesta fase, que possam impactar quer a morfologia do terreno quer o substrata geol6gico. 

Medidas de Mitiga~ao 

Na Fase de Opera9ao foram identificados impactos nulos sobre a geologia e a geomorfologia, pelo 
que nao se justifica a recomenda9ao de qualquer medida de mitiga9ao para esta fase. 

7.4.5 Solos 

Na Fase de Opera9ao, nao foram identificados impactos significativos (significancia a/ta ou media) 
sobre os solos. 

Os unicos impactos expectaveis sobre os solos sao as potenciais altera96es da qualidade do solo, 
associados com a gera9ao e gestao de resfduos (oficinas de manuten9ao e edificios de apoio) e com 
a pulveriza9ao de herbicidas na faixa de reserva da linha ferrea, para a sua manuten9ao. Estes 
impactos, no entanto, foram considerados pouco significativos (significancia baixa a muito baixa), e 
este de risco de polui9ao sera controlado pela implementa9ao do PGA. 

Medidas de Mitiga~ao 

Na Fase de Opera9ao, os unicos potenciais impactos sobre o solo dizem respeito ao risco de 
contamina9ao dos mesmos, devido a gera9ao e gestao de resfduos e efluentes. Neste sentido, 
prop6e-se apenas a implementa9ao de medidas de controlo, nomeadamente as descritas no 
Programa de Gestao de Resfduos, descrito em detalhe no capftulo dedicado ao Plano de Gestao 
Ambiental (capftulo 8 do presente Volume). 

7.4.6 Recursos Hfdricos 

7.4.6.1 Recursos Hfdricos Superficiais 

Na Fase de Opera9ao, nao foram identificados impactos significativos (significancia a/ta ou media) 
sobre os recursos hfdricos superficiais. 
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Sem prejuizo do descrito, foram identificados alguns impactos negativos pouco significativos 
(significancia baixa a muito baixa), associados as opera96es ferroviarias, nomeadamente altera96es 
a qualidade da agua {devido a gera9ao de residuos e opera96es de manuten9ao) e altera9ao a 
disponibilidade de agua superficial, pela utiliza9ao de agua para as ac96es de manuten9ao. 

Muito embora os impactos descritos tenham sido todos considerados pouco significativos, prop6e-se 
ainda assim o seu controlo e minimiza9ao, atraves dos programas integrados no Plano de Gestao 
Ambiental, conforme se descreve no PGA. 

7.4.6.2 Recursos Hfdricos Subterraneos 

Na Fase de Opera9ao, nao foram identificados impactos significativos (significancia a/ta ou media) 
sabre os recursos hidricos subterraneos. Foram, no entanto, identificados dais impactos negativos 
pouco significativos (significancia baixa a muito baixa), associados as opera96es ferroviarias, coma a 
gera9ao e gestao de residuos s61idos e liquidos nas infra-estruturas e edificios de suporte a 
opera9ao ferroviaria. 

Muito embora os impactos descritos tenham sido todos considerados pouco significativos, prop6e-se 
ainda assim o seu controlo e minimiza9ao, atraves dos programas integrados no Plano de Gestao 
Ambiental, conforme se descreve no ponto 8.4.4. 

7.4.6.3 Medidas de Mitiga9ao 

A mitiga9ao dos impactos assinalados passara pela implementa9ao dos seguintes programas de 
gestao ambiental, integrados no Plano de Gestao Ambiental (capitulo 8 do presente Volume), 
nomeadamente: 

• Programa de Gestao da Qualidade do Ar - que inclui as medidas aplicadas para reduzir a 
emissao de poeiras; 

• Programa de Gestao de Residuos - que inclui as normas de gestao e tratamento de todos 
os residuos, de modo a evitar tambem a polui9ao das massas de agua superficial ou 
subterraneas; 

• Programa de Gestao dos Recursos Hidricos - que inclui um programa de gestao e de 
monitoriza9ao da quantidade e qualidade da agua subterranea e superficial, para a Fase de 
Opera9ao. 

7.4.7 Paisagem 

Na Fase de Opera9ao, apenas foi identificado um impacto negativo significativo (significancia media), 
sabre a Paisagem: 

• Altera9ao da paisagem, associado ao efeito de intrusao provocado pela passagem dos 
comboios - impacto negativo, de abrangencia local, de magnitude media, com efeitos a 
/ongo prazo. 

Medidas de Mitigar;ao 

Na Fase de Opera9ao, o l'.mico impacto identificado sabre a paisagem consistira na intrusao visual 
provocada pelo aumento da frequencia de passagem de composi96es. A minimiza9ao deste efeito 
passara pela realiza9ao das medidas de integra9ao paisagistica, previstas no Programa de 
Recupera9ao de Areas Degradadas, integrado no Plano de Gestao Ambiental (capitulo 8 do presente 
Volume). 

7.4.8 Meio Bi6tico 

0 presente capitulo sistematiza os impactos ambientais esperados sabre o meio bi6tico (flora e 
fauna), decorrentes da Fase de Opera9ao do projecto em estudo. 
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7.4.8.1 Flora 

Na Fase de Opera9ao, nao se preve a afecta9ao de areas adicionais de coberto vegetal, pelo que os 
impactos sabre a flora serao pouco relevantes. Nao se preve assim a ocorrencia de impactos 
negativos significativos na Fase de Opera9ao sabre a flora. 

Ha apenas a registar o impacto de redu9ao de pequenas areas de coberto vegetal, devido a 
manuten9ao da faixa de reserva (pulveriza9ao de herbicidas) e a gera9ao de residuos perigosos, e 
sua deposi9ao, decorrente das actividades de manuten9ao da maquinaria e equipamento. Em ambos 
os casos se trata de impactos pouco significativos (significancia baixa a muito baixa), masque ainda 
assim serao minimizados pelo Programa de Gestao de Residuos, integrado no PGA. 

7.4.8.2 Fauna 

No que respeita a fauna, o aumento da circula9ao ferroviaria na Fase de Opera9ao gerara um 
impacto negativo significativo (significancia media), nomeadamente: 

• Perturba9ao das comunidades faunisticas, associada a circula9ao ferroviaria - impacto 
negativo, de abrangencia local, de media magnitude, com efeitos a longo prazo. Este efeito 
ira resultar no afastamento da fauna da faixa, especialmente das especies mais sensfveis a 
perturba9ao antropogenica 

Para alem deste impacto, foi ainda identificado um impacto negativo pouco significativo, associado a 
perda de individuos (mortalidade animal), por atropelamento ou embate com as composi96es 
ferroviarias. A dimensao/severidade deste impacto depende de diversos factores, nomeadamente: 
velocidade dos comboios, intensidade do trafego, abundancia de fauna, epoca do ano, hara do dia, 
justaposi9ao do habitat, integra9ao na paisagem, vegeta9ao nas margens e medidas de mitiga9ao. 

Apesar de se considerar um impacto de baixa significancia, prop6e-se um programa de 
monitoriza9ao especifico para esta componente (integrado no PGA), de modo a validar esta 
avalia9ao de impacto. 

7.4.8.3 Medidas de Mitigac;ao 

Os impactos sabre a flora e fauna identificados na Fase de Opera9ao serao mitigados pela 
implementa9ao dos seguintes programas de gestao ambiental: 

• Programa de Gestao de Resfduos - que preve todas as normas de gestao e tratamento dos 
residuos, o que tambem auxiliara a preven9ao da afecta9ao de areas adicionais de 
vegeta9ao; 

• Programa de Recupera9ao de Areas Degradadas - as medidas de integra9ao paisagfstica 
constantes neste programa irao reduzir a intrusao visual do corredor ferroviario, auxiliando 
tambem a minimiza9ao do efeito de perturba9ao sabre a fauna; 

• Programa de Monitoriza9ao do Meio Bi6tico - que integra um programa de monitoriza9ao 
para a mortalidade animal na Fase de Opera9ao, de modo a validar a avalia9ao de 
impactos produzida, e a verificar a eventual necessidade da adop9ao de outro tipo de 
medidas, consoante os resultados obtidos. 

7.4.9 Componente Social 

A Fase de Opera9ao ira gerar impactos significativos de natureza tanto positiva coma negativa, sabre 
os factores socioecon6micos, apresentando-se de seguida a sua avalia9ao. 

7.4.9.1 lmpactos positives 

Os impactos positivos de a/ta e media significancia na Fase de Opera9ao estarao associados as 
seguintes actividades: cria9ao da infra-estrutura ferroviaria (e consequente aumento no potencial de 
transporte de passageiros e carga geral), a mobiliza9ao de pessoal, a aquisi9ao de equipamentos, 
materiais e servi9os, necessarios para a opera9ao ferroviaria, as actividades de manuten9ao da linha 
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ferrea e do pr6prio transporte de carvao . Os impactos positivos de alta e media significancia nesta 
fase incluem: 

• 0 aumento da capacidade das infra-estruturas para suportar o transporte de carga e 
passageiros, associado a beneficia9ao do corredor ferroviario de Nacala - impacto positivo, 
de abrangencia naciona/, de magnitude a/ta, com efeitos a /ongo prazo e assim de a/ta 
significancia. A cria9ao das infra-estruturas ferroviarias, que constitui o pr6prio objecto do 
projecto em estudo, constitui uma melhoria significativa na capacidade logistica das regi6es 
atravessada pelo corredor, com a consequente potencia9ao da capacidade de transporte 
de cargas e passageiros, melhorando a interconectividade destas regi6es e tornando as 
mesmas mais atractivas para o investimento no tecido empresarial e industrial; 

• A estimula9ao da economia local e regional, associada a mobiliza9ao do pessoal de 
opera9ao (pagamento de salarios e consequente aumento da procura de servi9os de 
fornecedores locais e regionais) - impacto positivo, de abrangencia regional, de magnitude 
media, com efeitos no /ongo prazo e assim de a/ta significancia. 0 pagamento de salarios 
aos trabalhadores gerara uma estimula9ao indirecta da economia, dado que o aumento do 
seu poder de compra resultara na transferencia desse valor para o mercado local e 
regional, sob a forma de compra de servi9os e mercadorias; 

• 0 aumento da procura por equipamentos, materiais e servi9os, associados as compras 
necessarias a manuten9ao da linha ferrea e da opera9ao dos edificios de apoio - impacto 
positivo, de abrangencia nacional, de magnitude media, com efeitos no longo prazo e assim 
de a/ta significancia. Todas as actividades associadas a opera9ao da linha reabilitada irao 
ainda resultar na compra de servi9os, equipamentos e material diverso local, ou na regiao 
de influencia directa, beneficiando os respectivos fornecedores e os mercados. Tais 
beneficios poderao igualmente advir das necessidades de satisfazer as actividades de 
manuten9ao da linha e de outro material rolante. 

• A estimula9ao da economia, directa e indirecta, associada ao aumento da procura por 
equipamentos, materiais e servi9os - impacto positivo, de abrangencia regional e naciona/, 
de magnitude media a a/ta, com efeitos a longo prazo e assim de a/ta significancia. Esta 
estimula9ao da economia tera consequencias ao nfvel regional, e mesmo nacional, tanto 
di rectos (beneficiando o sector secundario ), como indirectos, no sentido em que resultarao 
num ajuste dos mercados, no sentido de ir ao encontro do aumento da procura, com efeitos 
de cria9ao de empresas e empregos, etc. 

• 0 aumento da cobran9a de taxas e impastos, associado a estimula9ao da economia -
impacto positivo, de abrangencia nacional, de magnitude media, com efeitos no /ongo prazo 
e assim de a/ta significancia. Todos estes estimulos a economia resultarao num aumento 
do pagamento de taxas e impastos, o que permitira aumentar a receita do Estado, que 
podera par seu lado aumentar a capacidade de investimento publico, o que beneficiara no 
longo prazo o desenvolvimento da rede de infra-estruturas e servi9os publicos; 

• 0 efeito directo na macroeconomia (PIB), devido ao incremento nas actividades produtivas 
nacionais decorrentes do transporte de carvao - impacto de abrangencia nacional, alta 
magnitude e longo prazo de dura9ao, e resultando em alta significancia. O transporte de 
grandes volumes de carvao sera uma actividade econ6mica relevante para a contabiliza9ao 
das riquezas do pals, afectando assim positivamente o PIB nacional. 

Constata-se assim que a implementa9ao do projecto em estudo tera, no seu conjunto, impactos 
positivos muito significativos, tanto ao nivel local, coma regional e mesmo ao nfvel nacional, 
considerando a importancia estrategica do Corredor de Nacala enquanto um dos principais 
corredores de transporte logfstico de Mo9ambique. 

Foi ainda identificado os seguintes impactos positivos de media significancia: 

• A transferencia de competencias para a popu!agao, associado ao processo de qua!iflcagao 
e forma9ao profissional do pessoal contratado para esta fase - impacto positivo, de 
abrangencia local, de magnitude media, com efeitos a longo prazo e assim de media 
significancia. A for9a de trabalho empregue para a Fase de Opera9ao sera exposta a um 
conjunto relevante de ac96es de forma9ao profissional, o que resultara no aumento da sua 
capacita9ao e no desenvolvimento de competencias, que serao posteriormente transferidas 
para a sociedade, atraves dos recursos humanos assim formados; 
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• 0 aumento dos efeitos multiplicadores na economia tocat derivado da necessidade de 
aquisi9ao de equipamentos, materiais e servi9os dos mercados locais - impacto positivo, 
de abrangencia local, de magnitude media, com efeitos a longo prazo. 

De notar ainda que varias destas actividades irao criar oportunidades de emprego, nomeadamente a 
actividade de mobiliza9ao do pessoal directamente associado a opera9ao da linha ferrea, mas 
tambem as oportunidades criadas pelas actividades de manuten9ao. Embora se trate um impacto 
positivo, que resultara na diminui9ao dos nfveis de desemprego a um nfvel local, nao se considera 
significativo, dado que as vagas criadas serao relativamente reduzidas . 

7.4 .9.2 lmpactos negatives 

Os impactos negativos de a/ta significancia na Fase de Opera9ao podem ser agrupados em duas 
tipologias: perturba9ao gerada pelo corredor ferroviario nas actividades quotidianas das popula9oes e 
os riscos de seguran9a, resultantes do aumento do trafego ferroviario. Foram identificados os 
seguintes impactos negativos de a/ta significancia: 

• Os riscos a seguran9a da comunidade adjacente, associados ao trafego ferroviario -
impacto negativo, de abrangencia local, de magnitude a/ta, com efeitos a /ongo prazo. Nos 
tro9os onde a linha ferrea atravessa zonas povoadas, o aumento da circula9ao ferroviaria 
ira gerar um risco relevante para a seguran9a das pessoas. 

• 0 inc6modo sobre as popula96es, associado ao factor de perturba9ao induzido pelas 
opera96es ferroviarias - impacto negativo, de abrangencia local, de magnitude a/ta, com 
efeitos a tango prazo. A altera9ao da paisagem envolvente, o rufdo e a emissao de poeiras 
que os comboios gerarao a sua passagem, surgem como aspectos novos na actual 
realidade que se caracteriza pela pacatez rural. 

Foi ainda identificado o seguinte impacto negativo de media significancia: 

• A deposi9ao de poeiras e partfculas de carvao pela passagem dos comboios carregados de 
carvao - impacto negativo, de abrangencia local, de magnitude media, com efeitos a tango 
prazo e assim de media significancia . 

De referir por fim que foram ainda identificados um conjunto de impactos pouco significativos, 
associados aos riscos para a saude publica, decorrentes da emissao de poluentes atmosfericos 
gerados pelo trafego ferroviario (gases de motores de combustao) e pela gera9ao e gestao de 
resfduos e efluentes resultantes das opera96es de manuten9ao e das infra-estruturas e ediffcios de 
suporte a Fase de Opera9ao, e o aumento da criminalidade e do indice de doen9as infecto
contagiosas derivados da mobiliza9ao de pessoal. Em geral, estes riscos serao substancialmente 
minimizados pela implementa9ao do programa de gestao de residuos e efluentes, incluido no PGA, e 
ainda pelas medidas propostas para a redu9ao da emissao de poeiras de carvao. 

7.4.9.3 Medidas de Mitiga9ao 

A minimiza9ao dos impactos negativos identificados para a Fase de Opera9ao, bem como a 
potencia9ao dos impactos positivos, passara pela implementa9ao do Programa de Gestao 
Socioecon6mica, integrado no Plano de Gestao ambiental, mas tambem de outros programas de 
gestao, nomeadamente os seguintes: 

• 

• 

• 

Subprograma de Desenvolvimento Local - que sera um expansao do programa ja em 
implementa9ao na zona de Moatize pela Vale, e que inclui as medidas de preven9ao dos 
riscos de seguran9a e as medidas de minimiza9ao do efeito barreira, nomeadamente o 
sinaliza9ao adequada, a separa9ao, sempre que possfvel, das vias ferroviarias das 
rodoviarias e dos peoes, a cria9ao de passagens pedonais e rodoviarias (que permitam a 
transposi9ao do coiiedOi ferrnviario) e a compensa~ao das actividades de comercio 
informal, atraves da cria9ao de espa9os dedicados a estas praticas, fora do corredor; 

Programa de Gestao da Qualidade do Ar - as medidas de redu9ao da emissao de poeiras, 
auxiliarao tambem a reduzir o inc6modo sobre as popula96es; 

Programa de Gestao de Rufdo e Vibra9ao - o controlo da emissao de rufdo e vibra96es 
auxiliarao tambem a reduzir o inc6modo sabre as popula96es; 
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• Subprograma de Comunicar;ao Social - a comunicar;ao com as popula96es sobre a nova 
realidade de projecto ira auxilia-las a adaptar os seus padr6es comportamentais, de modo a 
reduzir o risco de seguranr;a e a facilitar a sua adaptar;ao as novas condi96es; 

• Subprograma de Educar;ao Ambiental - preve a educar;ao dos trabalhadores da Vale, 
assim como das comunidades onde o projecto se insere, de modo a que eles saibam quais 
as ac96es e comportamentos correctos que devem adoptar no dia-a-dia, para que nao 
provoquem impactos sobre o ambiente; 

• Subprograma de Recrutamento e Capacitar;ao - preve as normas de contratar;ao da Vale, 
incentivando o emprego de trabalhadores locais, de modo a aumentar o efeito dos impactos 
positivos sobre a economia local. Preve ainda ac96es de formar;ao dos trabalhadores, para 
que estes aumentem o seu conhecimento e a sua capacitar;ao. lsto permitira uma 
transferencia de conhecimentos para os trabalhadores locais; 

• Subprograma de Saude - preve ac96es de educar;ao e prevenr;ao, saude comunitaria e 
combate a doenr;as infecto-contagiosas, aplicaveis aos trabalhadores e as comunidades 
vizinhas; 

• Subprograma de Monitorizar;ao dos lndicadores Socioecon6micos - permitira acompanhar a 
evolur;ao das condi~6es sociais e econ6micas nas regi6es interessadas pelo projecto, de 
modo a validar as avalia96es de impactos produzidas no presente EIA. 

7.4.10 Patrim6nio Cultural 

Na Fase de Operar;ao sao esperados impactos sobre o patrim6nio cultural, nomeadamente a 
intrusao na paisagem da passagem do comboio, considerado coma um impacto de abrangencia 
local, magnitude media e com efeito a longo prazo, sendo assim de significancia media. 

Medidas de Mitiga~ao 

O aumento do desenvolvimento socioecon6mico gerado pelo projecto ira reflectir-se na importar;ao 
de valores e praticas culturais, que serao rapidamente absorvidos e, em princfpio, poderao resultar 
na alterar;ao da identidade cultural local, atraves da incorporar;ao de novas caracterfsticas e na 
transformar;ao de outras. Assim, deverao ser consideradas ac96es de mitigar;ao que promovam a 
valorizat;ao das praticas locais, levando as comunidades a manutenr;ao das praticas folcl6ricas e 
artesanais. 

Estas medidas deverao assim ser considerados no Programa de Desenvolvimento Social, constante 
do Plano de Gestao Ambiental apresentado no presente EIA. Outros aspectos que podem ser 
considerados neste ambito e a preservar;ao de algumas praticas culturais materiais e folcl6ricas, 
atraves da colaborar;ao com institui96es responsaveis pelos aspectos culturais, seja a nfvel local, 
provincial ou nacional. Este tipo de colabora96es pode envolver organiza96es coma o Ministerio da 
Cultura, com o objectivo de registar, proteger e recolher informar;ao sabre as praticas culturais e as 
suas dinamicas, de modo a aumentar o registo hist6rico, para gera96es futuras. 

7.4.11 Patrim6nio Hist6rico e Arqueol6gico 

Na Fase de Operar;ao nao sao esperados impactos relevantes sabre o patrim6nio hist6rico e 
arqueol6gico, dado nao se prever a necessidade de movimenta96es de solos em areas nao 
perturbadas durante a Fase de Construr;ao. Na Fase de Operar;ao existirao assim impactos nulos 
sobre o patrim6nio hist6rico e cultural. 

f'r1edidas de ,,..1itiga;;ao 

Dados os impactos nulos identificados para esta fase, nao se prop6em medidas de mitigar;ao para a 
mesma. 
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7.5 Matriz de Avaliagao de lmpactos 

Nas tabelas seguintes apresenta-se a Matriz de Avalia<;ao de lmpactos, em que se apresenta a 
avalia9ao de todos os impactos ambientais identificadgs para o projecto de Construi;ao da Linha 
Ferrea Moatize - Malawi, de forma descriminada tendo em considera<;ao a fase de projecto 
(Construi;ao e Operai;ao) ea natureza do impacto (positiva e negativa). 
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Tabe/a 7.8: Matriz de Avalia~ao de lmpactos Ambientais - Fase de Constru~ao - lmpactos Positivos 

Estimula<t§o da economia e pagamento 
Estimula<t§o da economia local e regional Socioecon6mico Regional Media x x de salarios 

Contrata9ao de mao-de-obra Cria<t§o de empregos Socioecon6mico Regional Media x x 

Qualifica9ao e formac;ao profissional do Aumento da transferencia de competencias Socioecon6mico Regional Media Longo x x pessoal prazo 

Demanda por servi9os de fomecedores Estimulac;ao da economia local e regional Socioecon6mico Regional Media x locais e regionais 

Desenvolvimento de infra-estruturas Melhoria de sistemas logisticos nacionais Socioecon6mico Nacional Media Curto Prazo x ferroviarias 

Aumento de efeitos multiplicadores directos na macroeconomia (PIB} Socioecon6mico Nacional Baixa x 

Aumento de efeitos multiplicadores indirectos na economia local (incluindo Socioecon6mico Regional Alta Medio x 
Compra de equipamento/materiais, bens aquisi9ao de bens) Prazo 

e servi9os 
Aumento de efeito indirecto na cria9ao de empregos Socioecon6mico Regional Alta Medio 

Prazo x 

Aumento de efeitos directos na economia (mercado) Socioecon6mico Nacional Media Curto Prazo x 

Pagamento de taxas e impostos Aumento da arrecada<t§o de receitas Socioecon6mico Nacional Media Curto Prazo x 

Novas estradas de acesso Melhoria de redes rodoviarias locais Socioecon6mico Local Media Curto Prazo x x 
Legenda: Ct- Medldas de controlo; Min - Medidas de mlnlmiza~o; Comp - Med Id as de compensa~ao; Pt- Medidas de potencia~ao; Monlt- Medidas de monitoriza~ao 
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Tabe/a 7.9: Matriz de Avaliaf•fo de lmpactos Ambientais - Fase de Construfiio - lmpactos Negativos 

ACTIVIDADE 

lndemniza<;ao pela perda das estruturas e outros bens 
Conflitos de interesses, perdas e 

Socioecon6mico Local Alta x x x compensa96es. 

Expectativas inadequadas em rela<;ao a 
Curto 

negocia9ao de terras/ indemniza9ao/ Socioecon6mico Local Alta x 
reassentamento 

prazo 

Expectativas inadequadas em rela9ao ao Socioecon6mico Regional Alta Media x empreendimento Prazo 

Dissemina<;ao de informa96es sobre o empreendimento e o Potencial forma9ao de opiniao publica Socioecon6mico Regional Baixa Medio 
Media x empreendedor contraria Prazo 

Aumento da ocupa9ao na area do 
Curto 

empreendimento face a expectativa de Socioecon6mico Local Baixa Baixa x x 
beneficios prazo 

Especula9ao imobiliaria Socioecon6mico Local Alta 
Media x Prazo 

Manifesta9ao de diversidades de interesses Conflito de interesse Socioecon6mico Local Media Curto Baixa 

Actividades de pre.constru<;aQ 
prazo 

Expectativas inadequadas em rela<;ao a 
(Execu<;ao do Plano de 

Mobiliza<;ao das comunidades afectadas negocia9E10 de terras/ indemniza9ao/ Socioecon6mico Local Alta 
Curto 

Media x 
Compensa<;ao) reassentamento 

prazo 

Remo9ao de areas de cultivo de subsistencia 
Paralisa9ao temporaria da actividade 

Socioecon6mico Local Alta 
Curto 

Media x produtiva prazo 

Altera9ao do quotidiano da popula9ao local Patrim6nio Cultural Local Alta 
Longo x Prazo 

Remo9ao de elementos sagrados Conflito de interesse Socioecon6mico Local Alta Curto x ;\ prazo 

Expectativas inadequadas em rela9ao a Socioecon6m ico Local Alta Curto x x ~\ .J 

compensa9E10 prazo 

Altera9ao de actividades produtivas Socioecon6mico Local Alta Longo x existentes Prazo 

Remo9ao de infra-estruturas Altera9ao do quotidiano da popula9ao local Socioecon6mico Local Alta 
Longo x Prazo 

Reloca9ao involuntaria da popula9ao Socioecon6mico Local Alta 
Longo x 

residente Prazo 

Emissao de poeiras e material particulado Altera9ao na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Baixa 
Curto 

Baixa 
prazo x x x 

Socioecon6mico Local Media Longo Media x x 
' 

Prazo 
Mobiliza9E10 de pessoal temporario· Perda de solo aravel 

instala<;ao de estaleiros de ob~ Solos/Pedologia Local Ba ix a 
Longo 

Baixa x x 
(Ferroviario) ' Prazo 

Limpeza do terreno e movimenta96es de terras 

Redu<;ao da area coberta por vegeta9ao Bi6tico Local Baixa 
Longo 

Baixa x x Prazo 
-, 

Perda de individuos da fauna local Fauna Local Baixa 
Curto 
prazo 

Muito bailti( x 
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ACTIVIDADE 

Perturbayao da fauna Fauna Local Baixa 
prazo x 

Altera9ao de praticas culturais Patrim6nio Cultural Local Media Longo x Prazo 

Danos em elementos patrimoniais 
Patrim6nio Hist6rico e 

Local Baixa 
Longo x x Arqueol6gico Prazo 

Altera96es da paisagem Paisagem Local Baixa 
Curto 
prazo x 

Aumento da Criminalidade Socioecon6mico Local Alta Curto 
prazo 

x x 

Aumento de doenyas infecto-contagiosas Socioecon6mico Local Alta Longo 
prazo x x 

Abertura de postos de Trabalhos temporaries Aumento do fluxo migrat6rio Socioecon6mico Regional Media Curto 
Media 

prazo 
x x 

Aumento da pressao sob recursos naturais Bi6tico Local Baixa Curto Baixa 
e vegetais prazo 

Aumento da pressao sob produtos e 
Socioecon6mico Regional Alta Curto 

Media x 
servi9os prazo 

Utiliza9ao de agua no local Alterayao da disponibilidade de agua Recurses Hidricos Local Media 
Curto 

Media x x x prazo 
-\ Curto 

Altera9ao na qualidade do solo Solos/Pedologia Local Baixa Baixa x x (' 

Prazo 
Gerayao de residues s61idos '-, 

Altera9ao na qualidade da agua Geohidrologia Local Baixa Curto Baixa x x x prazo 

Alterayao na qualidade do solo Solos/Pedolog ia Local Baixa Curto Baixa x x Prazo 
Gera9ao de efluentes 

Curto Altera9ao na qualidade da agua Geohidrologia Local Baixa x x x prazo 

Transporte de pessoal 
Transtomos ao trc'.lfego local decorrente do Socioecon6mico I 

Local Media 
Curto x aumento de transito de vefculos Trafego prazo 

Factor de perturba9ao (Altera9ao da paisagem local/aumento do ruido lnc6modo a popula9ao Socioecon6mico Local Media Curto x x e vibra9ao/alterayao da qualidade do ar) prazo 

Emissao de poeiras e material particulado Altera9ao na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Alta Curto x prazo x x 

Limitayao na mobilidade da comunidade Socioecon6mico Local Alta 
Longo x Prazo 

lnfra-estrutura - Terraplanagens Reduyao da area coberta por vegetayao Bi6tico Local Media Longo x x 
(Ferroviario) Prazo 

Limpeza do terreno e movimenta96es de terras 
Media 

Fragmenta9ao de habitat Fauna Local Baixa 
Prazo x 

Perda de individuos da fauna local Fauna Local Baixa Curto x Prazo 
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PACTOS 

ACTIVIDADE 
SIGNIFICANCI . 

Perturbagao da fauna Fauna Local Media Prazo Baixa x 

Solos/Pedolog ia Local Baixa 
Longo 

Media x 
Prazo 

Perda de solo aravel 

Socioecon6mico Local Media 
Longo 

Media x 
Prazo 

Alteragao de praticas culturais Patrim6nio Cultural Local Media 
Curto 

Baixa x Prazo 

Danos em elementos patrimoniais 
Patrim6nio Hist6rico e 

Local Media 
Longo x x 

Arqueol6gico Prazo 

Erosao do solo Solos/Pedologia Local Media 
Longo x x Prazo 

Alteragoes da paisagem Paisagem Local Alta 
Longo x 
Prazo 

Perturbagao da fauna Fauna Local Baixa Curto x x Prazo 

Emissao de ruidos e vibragao Aumento do ruido ambiental Ambiente Sonora Local Media 
Curto 
prazo x x 

Aumento da vibragao Vibragao Local Muito baixa 
Curto 
prazo 

Geragao de sedimentos Alteragao da qualidade da agua Recursos Hidricos Local Alta 
Curto 
prazo x x x 

Factor de perturbagao - Percepgao visual/ acustica I vibragao/ lmpacto Curto 
na Qualidade do Ar (incluindo luz a noite, A construgao do site, lnc6modo a populagao Socioecon6mico Local Alta x x x 

detonagao, poeiras 
prazo 

-t 
Curto 

Emissao de poeiras e material particulado Alteragao na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Baixa x x prazo 

Redugao da area coberta por vegetagao Flora Local Baixa 
Longo 

Baixa x Prazo 

Perturbagao da fauna Fauna Local Media 
Curto 

Baixa x Prazo 

Alteragao de praticas culturais Patrim6nio Cultural Local Baixa 
Longo 

Baixa x 
Prazo 

lnfra-estrutura - Pontes e Viaduto· 
Limpeza do terreno e movimentagoes de terras 

Patrim6nio Hist6rico e Longo 
(Ferroviario) 

Danos em elementos patrimoniais Arqueol6gico 
Local Baixa 

Prazo 
Baixa x x 

Perda de individuos da fauna local Fauna Local Media 
Longo 

Media x Prazo 

Alteragoes da paisagem Paisagem Local Media 
Curto 
prazo 

Baixa x 

Perturbagao da fauna Fauna Local Baixa 
Curto 

Muito baixa x x Prazo 
Emissao de rufdos e vibragao 

Curto 
Aumento do ruido ambiental Ambiente Sonora Local Media Baixa x x 

prazo 
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PACTOS 
ACTIVIDADE 

Aumento da vibra~o Vibra~o Local Baixa 
prazo Muito bai~_ir:: 

Factor de perturba~o - Percep9ao visual/ acustica I vibra9ao/ lmpacto Altera9ao da paisagem local/aumento do 
Curto na Qualidade do Ar (incluindo luz a noite, A constru9ao do site, rufdo e vibra9ao/altera~o da qualidade do Socioecon6mico Local Alta Media x x 

detona ao, poeiras) ar 
prazo 

Curto ' 
Emissao de poeiras e material particulado Altera9ao na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Media Media -~ x x x prazo 

Perturba9ao da fauna Fauna Local Baixa 
Curto x x Prazo 

Emissao de ruidos 

Aumento do ruido ambiental Ambiente Sonoro Local Media 
Curto 
prazo 

Baixa x x 

Gera~o de sedimentos Altera9ao da qualidade da agua 
Recursos Hidricos Local Baixa Curto x x x Superficiais prazo 

Socioecon6mico Local Media 
Longo 

Media x Prazo 
Perda de solo aravel 

Solos/Pedologia Local Baixa 
Longo 

Baixa x Prazo 

lnfra-estrutura - Drenagem 
Redu9ao da area coberta por vegeta9ao Bi6tico Local Baixa 

Longo 
Baixa x Transversal e Longitudinal prazo 

(Ferroviario) 
Curto Perda de individuos da fauna local Fauna Local Baixa x 

Limpeza do terreno e movimenta96es de terras 
prazo 

Curto Perturba9ao da fauna Fauna Local Baixa x prazo 

Altera9ao de praticas culturais Patrim6nio Cultural Local Media 
Longo 

Media x \j~ Prazo 

Patrim6nio Hist6rico e Longo '- J 
Danos em elementos patrimoniais 

Arqueol6gico 
Local Baixa 

Prazo Baixa x x 

Altera(foes da paisagem Paisagem Local Baixa 
Curto 
prazo Muito b~L: , x 

Factor de perturba9ao - Percep~o visual/ acustica I vibra~o/ lmpacto 
Curto na Qualidade do Ar (incluindo luz a noite, A constru9ao do site, lnc6modo a popula9ao Socioecon6mico Local Alta Media x x x 

detona ao, oeiras prazo 

Emissao de poeiras Altera9ao na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Alta 
Curto 

Media :~ -prazo x x x 

Erosao do solo Solos/Pedolog ia Local Media 
Curto 

Baixa x x Prazo 
Escava96es das cavas de emprestimo 

Curto Efeitos na saude Socioecon6mico Local Baixa x x 
Areas de emprestimo e pedreiras prazo 

(Ferroviario) 
Solos/Pedologia Local Media 

Longo 
Media x x Prazo 

Remo9ao do solo Perda de solo aravel 

Socioecon6mico Local Media 
Longo 

Media x Prazo 

Limpeza do terreno e movimenta96es de terras Altera9ao de praticas culturais Patrim6nio Cultural Local Media 
Longo 

Media x Prazo 
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PACTOS 
ACTIVIDADE 

Alterai;oes da paisagem Paisagem Local Media Media 

Reduyao da area coberta por vegetayao Flora Local Media 
Media 

Media Prazo 

Perda de individuos da fauna local Fauna Local Baixa 
Curto 
prazo 

Perturbayao da fauna Fauna Local Media 
Curto 
prazo Baixa 

Perturba9ao da fauna Fauna Local Media 
Curto 
prazo Media 

Emissao de ruidos e vibra9ao Aumento do ruido ambiental Ambiente Sonoro Local Media 
Curto 

Baixa 
prazo 

x x x 

Aumento da vibra9ao Vibra9ao Local Baixa Curto 
prazo 

Baixa x 

Transporte de material 
Transtornos ao trafego local decorrente do Socioecon6mico I 

Regional Media 
Curto 

Media x aumento de transito de veiculos Tratego prazo 

Factor de perturba9ao (Altera9ao da paisagem local/aumento do rufdo 
Curto 

e vibra9ao/altera9ao da qualidade do ar/altera9ao local mediante lnc6modo a popula9ao Socioecon6mico Local Alta Media x x x 
incidencia de ilumina ao nocturna prazo 

Alterayao na qualidade da agua Geohidrologia Local Baixa 
Medio 

Baixa x x x Prazo 

Perda de solo aravel Solos/Pedologia Local Baixa 
Medio 

Baixa x 
Armazenamento de material inerte 

prazo 

Areas de deposiyao de material ine Danos a elementos patrimoniais Patrim6nio Hist6rico e Local Muito baixa 
Longo x x 

em excesso (Ferroviario) Arqueol6gico Prazo 

Altera9oes da paisagem Paisagem Local Alta 
Longo x 
Prazo 

Factor de perturba9ao (Altera9ao da paisagem local/aumento do ruido 
Curto e vibrayao/altera9ao da qualidade do ar/altera9ao local mediante lnc6modo a popula9ao Socioecon6mico Local Alta x x x 

incidencia de ilumina9ao noctuma prazo 

Transtorno ao tratego local decorrente do Socioecon6mico I 
Local Media 

Curto x transporte de infra-estruturas rodoviarias Trafego prazo 

Perda de individuos da fauna local Fauna Local Baixa 
Curto x 

Transporte de materiais e equipamentos de constru9ao 
prazo 

Transtornos ao trafego local decorrente do Socioecon6mico I Curto Local Media Baixa x 
Aquisiyao de equipamento, materi 

aumento de transito de veiculos Trafego prazo 

e servic;os (Ferroviario) 
Riscos a seguran9a de pedestres Socioecon6mico I Local Media 

Curto 
Baixa x x Trafego prazo 

Emissoes de gases Alterayao na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Baixa 
Curto 
prazo Muito baij~ . 

Factor de perturbayao (Alterayao da paisagem local/aumento do ruido 
Socioecon6mico I Curto e vibra9ao/alterayao da qualidade do ar/alterayao local mediante lnc6modo a populayao Local Media Baixa x 

incidencia de iluminayao nocturna) 
Trafego prazo 

Construyao de infra-estruturas ; Emissao de poeiras e material particulado Alterayao na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Baixa 
Curto 

Baixa x x x Ferroviaria prazo 
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ACTIVIDADE 

Redugao da area coberta por vegetayao Flora Local Muito baixa 
Prazo x x 

Perda de indivfduos da fauna local Fauna Local Muito baixa Curto x 
prazo 

Perturba9ao da fauna Fauna Local Muito baixa Curto 
Baixa x prazo 

Limpeza do terreno e movimenta96es de terras 
Longo 

Solos/Pedologia Local Baixa Prazo Baixa x x 
Altera9ao na qualidade do solo 

Longo 
Socioecon6mico Local Baixa 

Prazo 
Baixa x 

Altera9ao de praticas culturais Patrim6nio Cultural Local Baixa 
Longo 

Baixa x x Prazo 

Altera9ao na qualidade do solo Solos/Pedologia Local Baixa Curto x x 
Gera9ao de contaminantes (tinta, cimento, detergentes e outros prazo 

quimicos) Alteragao na qualidade das aguas 
Geohidrologia Local Baixa Curto x x x subterraneas prazo 

Perturba9ao da fauna Fauna Local Baixa 

Emissao de rufdos 

Curto Baixa 
prazo 

x x 

Aumento do ruido ambiental Arnbiente Sonoro Local Media 
Curto 
prazo M~di~ x x x 

Factor de perturba9ao (Alteragao da paisagem local/aumento do ruido Curto 
e vibrayao/altera9ao da qualidade do ar/alterayao local mediante lncomodo a popula9ao Socioecon6mico Local Media Baixa x x 

incidencia de ilumina ao nocturna 
prazo 

Altera9ao na qualidade do solo Solos/Pedologia Local Baixa Medio 
Baixa x x 

Gera9ao de residuos perigosos 
prazo 

Altera9ao na qualidade das aguas Geohidrologia Local Baixa Curto x x x 
subterraneas prazo 

Emissao de poeiras e material particulado Altera9ao na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Baixa Curto x 
prazo x x 

Redu9ao da area coberta por vegetayao Flora Local Muito baixa Media x x Prazo 

Perda de indivfduos da fauna local Fauna Local Baixa 

Centrais de betao 

Curto x x prazo 

Perturba9ao da fauna Fauna Local Baixa Curto Baixa x 
prazo 

Limpeza do terreno e movimenta96es de terras 
Longo 

Solos/Pedologia Local Baixa 
Prazo 

Baixa x x 
Alteragao na qualidade do solo 

Longo 
Socioecon6mico Local Baixa 

Prazo 
Baixa x x 

Alteragao de praticas culturais Patrim6nio Cultural Local Baixa 
Longo 

Baixa x x Prazo 

Emissao de ruidos e vibrayao Perturba9ao da fauna Fauna Local Baixa 
Curto 

Baixa x 
prazo 
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PACTOS 
ACTIVIDADE 

Aumento do ruido ambiental Ambiente Sonora Local Media prazo 
Baixa 

Aumento da vibrac;ao Vibra980 Local Baixa 
Curto 
prazo 

Factor de perturbac;ao - Percepc;ao visual/ acustica I vibrac;ao/ lmpacto Curto 
na Qualidade do Ar (incluindo luz a noite, A construc;ao do site, lnc6modo a populac;ao Socioecon6mico Local Baixa 

detona ao, poeiras) 
prazo 

Alterac;ao na qualidade da agua Recurses Hidricos Local Media 
Curto 

Baixa x x x 
Abastecimento e troca de oleo 

prazo 

Alterac;ao na qualidade do solo Solos/Pedologia Local Baixa 
Media 

Baixa x 
Manuten980 da maquinaria e Prazo 

equipamento (Ferroviario) 
Alterac;ao na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Baixa 

Curto x x 
Emissao de gases 

prazo 

Efeitos na saude Socioecon6mico Local Baixa 
Curto x 
prazo 

Reduc;ao da area coberta por vegetac;ao Flora Local Media 
Curto 

Baixa x x 
Prazo 

Fragmentac;ao de habitat Fauna Local Baixa 
Longo 

Baixa x 
Prazo 

Perda de individuos da fauna local Fauna Local Baixa 
Curto x x 
prazo 

Limpeza do terreno e movimenta96es de terras Perturbac;ao da fauna Fauna Local Baixa 
Curto x 

Abertura e melhoria de acessos. 
prazo 

rodoviarios (Ferroviario) 
Perda de solo aravel Solos/Pedologia Local Media 

Longo x x 
Prazo 

Alterac;ao de praticas culturais Patrim6nio Cultural Local Media 
Longo x x 
Prazo 

Altera96es da paisagem Paisagem Local Media 
Longo x 
Prazo 

Factor de perturbac;ao (Alterac;ao da paisagem local/aumento do ruido 
Curto e vibrac;ao/alterac;ao da qualidade do ar/alterac;ao local mediante lnc6modo a populac;ao Socioecon6mico Local Media x x x 

incidencia de ilumina ao nocturna 
prazo 

Compactac;ao do solo Solos/Pedologia Local Media 
Curto 

Baixa x 
Prazo 

Riscos a seguranc;a de pedestres Socioecon6mico I Local Media 
Curto Baixa x x x 

Trafego Prazo 

Movimento de maquinaria e veiculos Danos a elementos patrimoniais 
Patrim6nio Hist6rico e 

Local Media 
Curto 

Baixa x x x 
Movimento de maquinaria e veiculo Arqueol6gico prazo 

de construc;ao (Ferroviario) 
Perda de individuos da fauna local Fauna Local Media 

Curto 
Media x x 

prazo 

Perturbac;ao da fauna Fauna Local Baixa 
Curto 
prazo 

Muito b'aixa x 

Gerac;ao de sedimentos Alterac;ao da qualidade da agua Recurses Hidricos Local Baixa 
Curto 

Baixa x x x 
prazo 
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Emissao de poeiras Altera~o na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Baixa 
prazo 

x x x 

Emissao de gases Altera9ao na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Media 
Curto x 
prazo 

Perturba9ao da fauna Fauna Local Baixa 
Curto x x 
prazo 

Emissao de rufdos e vibra~o Aumento do rufdo ambiental Ambiente Sonora Local Baixa 
Curto 
prazo x x 

Aumento da vibra9ao Vibra9ao Local Muito baixa 
Curto 
prazo 

Factor de perturba9ao - Percep9§o visual/ acustica I vibra9ao/ lmpacto 
Curto na Qualidade do Ar (incluindo luz a noite, A constru9ao do site, lnc6modo a popula~o Socioecon6m ico Local Alta x x x 

detona ao, oeiras prazo 

Emissao de poeiras e material particulado Altera9ao na qualidade do ar Qualidade do Ar Local Baixa 
Curto 
prazo 

x x x 

Altera9ao na qualidade do solo Solos/Pedologia Local Media 
Curto x x prazo 

Gera9ao de resfduos perigosos 
Altera9ao na qualidade das aguas Curto 

Geohidrologia Local Baixa x x x 
subterraneas prazo 

Perturba9ao da fauna Fauna Local Baixa 
Curto x x prazo 

Emissao de rufdos 

Aumento do rufdo ambiental Ambiente Sonora Local Media 
Curto 
prazo 

x x x 

Factor de perturba9ao - Percep9ao visual/ acustica I vibra9ao/ lmpacto Altera9ao da paisagem local/aumento do 
Curto na Qualidade do Ar (incluindo luz a noite, A constru9ao do site, rufdo e vibra9ao/altera9ao da qualidade do Socioecon6mico Local Media x x x 

detona ao, oeiras ar prazo 

Aumento do desemprego no final das obras Socioecon6mico Regional Media 
Longo 
Prazo 

Redu9ao de postos de trabalhos directos e indirectos Redu9ao da economia formal Socioecon6mico Regional Baixa 
Longo 
Prazo 

Retrac9ao da economia local Socioecon6mico Regional Baixa 
Longo 
Prazo 

Redu9ao do pagamento de tributos e encargos sociais Diminui9ao do potencial de investimento do 
Socioecon6mico Nacional Baixa 

Longo 
poder publico Prazo 

Legenda: Ct - Medidas de controlo; Min - Medidas de minimizac;:ao; Comp - Medid~s de compensac;:ao; Pt - Medidas de potenciac;:ao; Monlt- Medidas de monitorizac;:ao 
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Tabela 7.10: Matriz de Avaliafao de lmpactos Ambientais - Fase de Operafao- Jmpactos Positivos 

Disponibilidade para o transporte da 
carga 

Aumento das infra-estruturas para suportar a carga e fornecedores Socioecon6mico Nacional Alta Longo prazo x 

Disponibilidade para o transporte de 
Aumento das infra-estruturas para suportar o transporte de passageiros Socioecon6mico Nacional Alta Longo prazo x 

passageiros 

Contratac;ao de mao-de-obra 
Criac;ao de empregos Socioecon6mico Local Baixa Longo prazo x x 

permanentes 

Estimulac;ao da economia e pagamento 
Estimulac;ao da economia local e regional Socioecon6mico Regional Media Longo prazo x 

de salarios 

Demanda par servic;os de fornecedores 
Estimulac;ao da economia local e regional Socioecon6mico Regional Media Longo prazo x 

locais e regionais 

Constituic;ao de capacidades e Forc;a de trabalho mais qualificada e com mais competencias Socioecon6mico Local Media Longo prazo x x 
desenvolvimento de competencias 

Aquisi<;ao de equipamento, materiais e 
Aumento de efeitos multiplicadores na economia local (incluindo 
aquisic;ao de bens, dinheiro gasto na area pelos trabalhadores) e Socioecon6mico Nacional Media Longo prazo x 

servic;os dos mercados locais 
macroeconomia PIB 

Efeito directo na economia (mercado) Socioecon6mico Nacional Media Longo prazo x x 

Aquisic;§o de equipamento, materiais e Efeito indirecto na economia local (incluindo aquisic;ao de bens,) Socioecon6mico Regional Alta Longo prazo x 
servic;os dos mercados locais 

Efeito indirecto na criac;ao de empregos Socioecon6mico Regional Media Longo prazo x x 

Pagamento de taxas & impostos Arrecadac;ao de receitas Socioecon6mico Nacional Media Longo prazo x 

lncremento nas actividades produtivas 
Efeito directo na macroeconomia (PIB) Socioecon6mico Nacional Alta Longo prazo x 

nacionais 

Oportunidade de emprego Criac;ao de empregos Socioecon6mico Local Baixa Longo prazo x x 
Legend a: Ct- Medidas de controlo; Mfn - Med id as de minimiza9ao; Comp - Medidas de compensa9ao; Pt - Medidas de potencia9i:io; Monit- Medidas de monitoriza9ao 
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Tabe/a 7.11: Matriz de Avaliafao de lmpactos Ambientais-Fase de Operafao- lmpactos Negativos 

ACTIVIDADE 

Alteragao na qualidade do ar Qualidade do ar Local Media Longo Prazo Media x x 
Emissao de poeiras e material particulado 

Efeitos na saude Socioecon6mico Local Baixa Longo Prazo Baixa x 

Alteragao na qualidade do ar Qualidade do ar Local Muito baixa Longo Prazo Muito baixa .. x x x 
Emissao de gases (motores de combustao) 

Efeitos na saude Socioecon6mico Local Muito baixa Longo Prazo Muilo baixa x 

Perturbagao da fauna Fauna Local Baixa Longo Prazo Baixa x 

Emissao de ruidos e vibragao Aumento da vibra9ao Vibragao Local Baixa Longo Prazo Baixa 

Aumento do ruido ambiental Ambiente Sonoro Local Media Longo Prazo x x x 

Comboio carregado com ca · Perda de individuos da fauna local Fauna Local Baixa Longo Prazo x x x 
Passagem do comboio 

Riscos a seguranga da comunidade 
Socioecon6mico Local Alta Longo Prazo x x x 

adjacente 

Alteragao na cultura local Patrim6nio Cultural Local Media Longo Prazo x 

lntrusao na paisagem Perturbagao da fauna Fauna Terrestre Local Media Longo Prazo x 

Altera96es na paisagem Paisagem Local Media Longo Prazo x 

lnc6modo a populagao Socioecon6mico Local Media Longo Prazo Media x x x 
Deposigao de poeiras e particulas de carvao 

Recursos Hidricos 
Alteragao na qualidade da agua 

Superficiais 
Local Baixa Longo Prazo Baixa x x x 

Factor de Perturba9ao (Alteragao da paisagem/emissao de ruido 
lnc6modo a popula9ao Socioecon6mico Local Alta Longo prazo x x x 

e vibragao/emissao de poeira e material particulado) 

Alteragao na qualidade do ar Qualidade do ar Local Muito baixa Longo Prazo x x x 
Emissao de gases (motores de combustao) 

Efeitos na saude Socioecon6mico Local Muito baixa Longo Prazo x 

Perturba9ao da fauna Fauna Local Media Longo Prazo x 
Comboio sem carga 

Emissao de ruidos e vibragao Aumento da vibra9ao Vibra9ao Local Muito baixa Longo Prazo 

Aumento do ruido ambiental Ambiente Sonoro Local Alta Longo Prazo x x x 

Passagem do comboio Perda de individuos da fauna local Fauna Local Baixa Longo Prazo x x 
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ACTIVIDADE 

Riscos a seguran9a da comunidade 
Socioecon6mico Local Alta Longo Prazo x 

adjacente 

Alterac;ao da cultura local Patrim6nio Cultural Local Media Longo Prazo Media ·· x x 

lntrusao na paisagem Perturba9ao da fauna Fauna Local Media Longo Prazo Media x 

Altera9oes na paisagem Paisagem Local Media Longo Prazo x 

Factor de Perturba980 (Altera9ao da paisagem/emissao de rufdo 
lnc6modo a populac;§o Socioecon6mico Local Alta Longo prazo x x x 

e vibra9ao/emissao de poeira e material particulado) 

Aumento da criminalidade Socioecon6mico Regional Baixa Longo Prazo Baixa x 

Mobiliza9ao de pessoal Aumento no fndice de doen9as 
Socioecon6mico Regional Baixa Longo Prazo Baixa x x 

infecto-contagiosas 

lmigra9ao de pessoas a procura de 
Socioecon6mico Regional Media Longo Prazo Baixa x 

trabalho 

Altera9ao na qualidade do solo Solos/Pedologia Local Baixa Longo Prazo Baixa x x 
Mobilizac;§o do pessoal . Gera9ao de aguas residuais 

Altera9ao na qualidade da agua Geohidrologia Local Baixa Longo Prazo Baixa x x x 

Utiliza9ao de agua potavel no local Altera9ao da disponibilidade de agua Hidrologia Local Baixa Longo Prazo Baixa x x x 

Alterac;ao na qualidade do solo Solos/Pedologia Local Baixa Longo Prazo Baixa x x 
Gera9ao de resfduos s61idos 

Altera9ao na qualidade da agua Geohidrologia Local Baixa Longo Prazo Baixa x x x 

Alterac;§o na qualidade da agua Recursos Hfdricos 
Local Muito baixa Longo Prazo x x 

Subterraneos 

Alterac;ao na qualidade do solo Solos/Pedologia Local Muito baixa Longo Prazo x x 
Pulveriza9ao de herbicidas 

Efeitos na saude Socioecon6mico Local Muito baixa Longo Prazo x x 

Redu9ao da area coberta por Flora Local Muito baixa Curto Prazo x x 
Manutenctao da via-ferre•r: 

vegeta9ao 

Alteractao na qualidade do solo Solos/Pedolog ia Local Muito baixa Longo Prazo x x 

Gera9ao de resfduos perigosos Altera9ao na qualidade da agua Geohidrologia Local Muito baixa Longo Prazo x x x 

Efeitos na saude Socioecon6mico Local Muito baixa Longo Prazo x x 

Emissao de poeiras e material particulado Altera9ao na qualidade do ar Qualidade do ar Local Baixa Curto prazo x x x 
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Emissao de gases Altera~o na qualidade do ar Qualidade do ar Local Baixa Curto prazo x x 

Factor de Perturba9ao (Altera9ao da paisagem/emissao de ruido lnc6modo a popula~o Socioecon6mico Local Muito baixa Curto prazo x x x e vibra~o/emissao de poeira e material particulado} 

Efeitos na saude Socioecon6mico Local Muito baixa Longo Prazo x x 

Altera9ao na qualidade do ar Qualidade do ar Local Baixa Curto prazo x x x 
Gera9ao de residuos perigosos 

Altera~o na qualidade do solo Solos/Pedologia Local Baixa Longo Prazo x x 

Altera~o na qualidade da agua Geohidrologia Regional Baixa Longo Prazo x x x 

Altera9ao na qualidade da agua Hidrologia Local Muito baixa Longo Prazo x x x 
Troca de 61eo e abastecimento 

Altera~o na qualidade do solo Solos/Pedologia Local Muito baixa Longo Prazo x x 
Legenda: Ct- Medldas de controlo; Min- Medidas de minimizai;:ao; Comp- Medidas de compensai;:ao; Pt- Medidas de potenciai;:ao; Monit- Medidas de monitorizai;:ao 
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8. Plano de Gestao Ambiental 

8.1 lntroduc;ao 

No presente documento apresenta-se o Plano de Gestao Ambiental (PGA), relativo ao Projecto de 
construyao da linha fEmea entre Moatize e Malawi, que integra o conjunto de estudos exigidos para a 
concessao da licen9a ambiental referente a fase de constru9ao e opera9ao do referido Projecto. 

0 presente Plano de Gestao Ambiental reflecte assim a avalia9ao de impacto ambiental do EIA, e 
contem as estrategias e ac96es consideradas adequadas para a minimiza9ao dos impactos 
negativos do projecto e para a potencia9ao dos seus impactos positivos, subdivididas em programas 
tematicos. 0 PGA e um compromisso do proponente, perante as partes interessadas e afectadas, 
com as regras e padr6es de boa gestao ambiental aplicaveis atraves da execu9ao das medidas de 
mitiga9ao preconizadas no presente instrumento. 

0 PGA obedece o Decreto-Lei n° 45/2004, de 29 de Setembro, que define que este deve canter "as 
ac9oes a desenvolver pelo proponente, visando gerir os impactos negativos e potenciar os positivos 
resultantes da implementa9ao, da actividade por ele proposta, elaboradas no ambito da Ava/ia9ao de 
lmpactos Ambientais" . 

Desta forma, a elabora9ao do PGA relativo a constru9ao e opera9ao da linha ferrea entre Moatize e 
Malawi, bem coma as medidas propostas, considerou os seguintes programas: 

• Programa de Gestao da Qualidade do Ar; 

• Programa de Gestao de Ruf do e Vibra96es; 

• 
• 

Programa de Reabilita9ao e de Areas Degradadas; 

Programa de Gestao dos Recursos Hfdricos; 

• Programa de Gestao de Residuos; 

• Programa de Gestao do Meio Bi6tico; 

• Programa de Salvaguarda do Patrim6nio Arqueol6gico; 

( ,'' -

• Programa de Gestao Socioecon6mica, que inclui os seguintes subprogramas: 

o Subprograma de Comunica9ao Social; 

o Subprograma de Educa9ao Ambiental; 

o Subprograma de Saude; 

o Subprograma de Desenvolvimento Social; 

o Subprograma de Compensa9ao; 

o Subprograma de Recrutamento e Capacita9ao; 
o Subprograma de Monitoriza9ao de lndicadores Socioecon6micos. 

Destaca-se que, a area de influencia da mina de Moatize, ja em opera9ao e em fase de expansao, 
engloba parte consideravel da area de influencia deste projecto pelo que se considera que o 
Programa de Gestao Ambiental do pr6prio Complexo Industrial de Moatize sera suficiente para 
responder a diversas das quest6es que, caso a constru9ao da Linha entre Moatize e Malawi fosse 
um projecto isolado, teriam que ser consideradas no seu PGA. Assim, alguns programas nao foram 
considerados no ambito deste PGA, pois considera-se ser suficiente o PGA ja definido. 

Para um entendimento mais extensivo dos programas a serem implementados neste projecto, sao 
apresentados, a seguir, os conceitos pertinentes as ac96es a serem adoptadas pelo proponente no 
empreendimento na gestao ambiental do mesmo. 

As ac96es de gestao propostas neste estudo correspondem ao primeiro instrumento de gestao da 
qualidade ambiental da linha ferrea entre Moatize e Malawi, as quais sao apresentadas em 
Programas de Gestao Ambiental, definidas com base nas directrizes da Vale e a partir de 
experiencias da equipa tecnica responsavel pela elabora9ao do EIA. Na sequencia, sao 
apresentados os Programas de Gestao Ambiental considerados no presente estudo. 
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Esta sec9ao e juridicamente vinculativa pelo que as propostas e medidas de mitiga9ao detalhadas 
aqui terao de ser respeitadas. 

8.2 Defini96es 

Na matriz de avalia9ao dos impactos ambientais foram referidas diferentes ac96es, as quais se 
classificam coma: ac96es de controlo, ac96es de monitoriza9ao, ac96es de minimiza9ao, ac96es de 
compensa9ao e ac96es de potencializa9ao. De seguida, apresenta-se, sucintamente, a defini9ao das 
referidas ac96es de gestao a serem consideradas. 

• Ac96es de Controlo - sao consideradas ac96es de controlo, todas aquelas que dizem 
respeito directamente a constru9ao, opera9ao e manuten9ao de sistemas ou de 
procedimentos de controlo dos aspectos ambientais significativos, que tern coma fim 
prevenir, eliminar ou minimizar a ocorrencia de impactos ambientais significativos adversos. 

• Ac96es de Monitoriza9ao - as ac96es de monitoriza9ao contemplam o conjunto de 
medi96es repetitivas, discretas ou continuas, ou observa96es sistematicas de qualidade 
ambiental de um determinado processo ou tarefa, ou ainda um determinado sistema de 
controlo, visando garantir o desempenho ambiental necessario ao empreendimento. Ac96es 
de acompanhamento e verifica9ao podem tambem ser aplicadas, visando validar a 
magnitude dos impactos ambientais, sempre que justificavel. 

• Ac96es de Minimiza9ao - as ac96es de minimiza9ao englobam o conjunto de ac96es que 
visam reduzir os impactos ambientais negativos significativos adversos para nfveis 
considerados aceitaveis, tornando-os nao significativos. Estas ac96es sao dirigidas a 
impactos considerados mitigaveis (de alta ou moderada magnitude, simultaneamente ou 
nao a outras ac96es). 

• Ac96es de Compensa9ao - estas ac96es tern coma principal objectivo compensar os 
impactos negatives que nao podem ser mitigados. 

• Ac96es de Potencializa9ao - as ac96es de potencializa9ao visam optimizar os impactos 
positivos identificados no EIA, maximizando os seus efeitos. 

8.3 Quadro Geral dos Programas 

Nesta sec9ao e apresentada uma tabela sfntese de todos os programas e subprogramas propostos 
neste PGA, bem coma seu desenvolvimento ao longo das fases do empreendimento. Na descri9ao 
de cada um dos programas e subprogramas e apresentado o cronograma especffico para sua 
implanta9ao. 

Tabe/a 8.1: Quadro Geral dos Programas 

Programas 

Programa de Gestao da Qualidade do ar 

Programa de Gestao do Ruido e 
Vibra!;6es 

Programa de Recupera!;ao das Areas 
Degradadas 
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Acr;:6es de controlo e minimizar;:ao 

Acr;:oes de monitorizar;:ao 

Acr;:oes de controlo e minimizar;:ao 

Acr;:oes de monitorizar;:ao 
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Gestao de aguas e efluentes x x 

Monitorizagao dos sistemas de controlo x x 
Programa de Gestao de Recursos 

Monitoriza9ao da Qualidade da Agua Hidricos 
Superficial x x 

,/. 

Monitoriza9ao da Qualidade da Agua 
Subterranea x x 

Acgoes de controlo x x 
Programa de Gestao de Residuos 

Acgoes de Monitoriza9ao x x 

Medidas de Controlo e minimizagao x x 
Programa de Gestao do Meio Bi6tico 

Medidas de Monitoriza9ao x x 

Programa de Salvaguarda do Patrim6nio x x Arqueol6gico 

Subprograma de Comunicagao Social x x x 

Subprograma de Educayao Ambiental e de x x x Seguranga; 

Subprograma de Saude; x x 

Programa de Gestao Socioecon6mica Subprograma de Desenvolvimento Social x x x 

Subprograma de Compensagao Social x x x 

Subprograma de Recrutamento e x x Capacitagao 

Subprograma de Monitoriza9ao de x x lndicadores Socioecon6micos 
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8.4 Programas de Gestao Ambiental 

8.4.1 Programa de Gestao da Qualidade do Ar 

8.4.1.1 Considera96es Gerais 

Politica e Estrutura Legal 

Este programa foi elaborado considerando-se as premissas apontadas na Lei do Ambiente (Lei 
20/97) e no Decreto n° 18/04, que estabelece os padr6es de emissao de poluentes para a atmosfera 
e os padr6es de qualidade do ar. 

Am bi to 

Este programa considera a monitorizac;:ao da qualidade do ar na area de influencia do 
empreendimento, tendo em conta as medidas de controlo previstas no projecto para a gestao da 
qualidade do ar nas fases de construc;:ao e operac;:ao da linha fE~rrea. 

8.4.1.2 Justificagao 

Durante o presente estudo procedeu-se a avaliac;:ao das operac;:oes propostas para a linha fE~rrea, a 
quantificac;:ao de todas as emiss6es e a simulac;:ao da dispersao de poluentes. Em relac;:ao a 
qualidade do ar, o principal impacto potencial do projecto dar-se-a na fase de operac;:ao, devido a 
dispersao de poeiras de carvao, decorrente da erosao e61ica nos vag6es carregados em movimento. 
Como resultado da avaliac;:ao da qualidade do ar, verificou-se que, num cenario de opera96es nao 
mitigadas (ou seja, sem a aplicac;:ao de qualquer medida), a concentrac_;:ao diaria de PM 10 ao nivel do 
solo, devido a erosao pelo vento do material transportado em vag6es abertos, ultrapassava as 
directrizes da OMS ate uma distancia de 38 m da linha ferrea, apesar de cumprir os padroes da 
legislac;:ao moc;:ambicana. 

Alem disso, na fase de construc;:ao, devido as actividades de terraplenagem, retirada de materiais em 
areas de emprestimo, pedreiras e movimentac;:ao de maquinas e vefculos de forma geral, foi 
identificado um aspecto de emissao de gases e poeiras causando uma alterac;:ao da qualidade do ar, 
tornando assim necessario o estabelecimento de ac96es de controlo e mitigac;:ao. 

8.4.1.3 Principais Objectivos 

Os principais objectivos deste programa sao: 

• lndicar acc;:oes de controlo na fase de construc;:ao e operac;:ao adequadas para minimizar as 
emissoes para a atmosfera; 

• Manter um conjunto de sistemas e procedimentos de controlo ambiental de forma a que as 
actividades a serem desenvolvidas na fase de construc;:ao atendam a legislac;:ao vigente, 
assegurando a manutenc;:ao da qualidade do ar na regiao onde a mesma sera inserida; 

• ldentificar possfveis altera96es na qualidade do ar decorrentes da operac;:ao da ferrovia, 
verificando desta forma a eficiencia das medidas de controlo adoptadas no projecto; 
possibilitando se decidir por alterac;:oes e complementac;:oes necessarias ao projecto. 

8.4.1.4 Acgoes Ambientais 

Aq::6es de Controlo 

De seguida sao apresentadas as acc;:oes de controlo que deverao ser implementadas com vista a 
minimizar os impactos previstos na qualidade do ar. Dado os aspectos relacionados a qualidade do 
ar serem provenientes de actividades especfficas nas diferentes fases do empreendimento, 
apresentac;:ao as acc;:oes divididas pela fase de construc;:ao e de operac;:ao: 

• Fase de Constru~ao: 
o Restringir a desmatac;:ao e movimentac;:ao de terras ao estritamente necessario; 

o Humidificac_;:ao de vias de trafego, em trechos crfticos, por camioes-pipa; 
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o Determinar velocidade maxima de 30 km/h para a circulac;:ao de vef culos em trechos 
crfticos; 

o Manutenc;:ao adequada da frota de vefculos, evitando emiss6es excessivas de gases e 
partfculas (fumac;:a preta) provenientes dos motores de combustao interna dos vefculos 
e maquinas m6veis 

o Recuperac;:ao da cobertura vegetal das areas expostas, estabilizando a superffcie e 
evitando a gerac;:ao de poeira imediatamente ao final da fase de construc;:ao 

• Fase de opera~ao: 
o Aplicac;:ao de agentes supressores no carvao que esta nos vag6es, com possfvel 

reaplicac;:ao ao longo da via caso necessario; 

o Manutenc;:ao preventiva e correctiva dos equipamentos que comp6em os sistemas de 
aplicac;:ao dos agentes supressores; 

A partir da avaliac;:ao dos impactos, preve-se que a implementac;:ao da medida proposta 
proporcionara uma reduc;:ao de cerca de 50% dos impactos derivados pela erosao do vento, o que 
sera suficiente para cumprir as directrizes OMS e da legislac;:ao de Moc;:ambique. 

Ac96es de monitoriza9ao 

Apesar das medidas de controlo da fase de operac;:ao, mantem-se ainda a necessidade de 
monitorizar a qualidade do ar, tanto para PM10 quanta para PTS, de modo a verificar a eficacia das 
medidas de mitigac;:ao preconizadas, e garantir que nao persistem impactos ambientais residuais 
significativos. 

A utilizac;:ao de indicadores chave de desempenho para avaliac;:ao constitui a base para todas as 
praticas eficientes de gestao ambiental. E necessario alguma atenc;:ao na definic;:ao destes 
indicadores, de modo a garantir que o progresso em direcc;:ao ao seu cumprimento e mensuravel e 
que os objectivos estabelecidos sao passfveis de cumprimento, tendo em conta a tecnologia e 
experiencia disponfveis. 

Os indicadores de desempenho, baseados na fonte de emissao, propostos para as operac;:6es de 
rotina da linha ferrea incluem as seguintes considerac;:6es: 

• Concentrac;:ao de Partfculas Totais em Suspensao; 

• Concentrac;:oes de partfculas PM1 O; 

• Ausencia de uma pluma de poeiras visfvel do comboio em transito, coma sendo o melhor 
indicador de um controlo eficiente; 

Devido a natureza das operac;:6es da linha ferrea (i.e. as quais nao sao uma fonte continua) a 
monitorizac;:ao continua de partfculas Totais em Suspensao e PM1 O nao e recomendada. Em 
alternativa, recomenda-se que estas concentrac;:oes sejam medidas duas vezes por ano, em 
campanhas de uma semana de monitorizac;:ao continua, com o objectivo de estabelecer os impactos 
potenciais e a eficiencia das medidas de mitigac;:ao implementadas. 

A monitorizac;:ao devera ser realizada ate 40 m de distancia da linha ferrea (ou em receptores 
sensfveis, se se encontrarem muito pr6ximos). A monitorizac;:ao devera ser realizada nas principais 
localidades atravessadas pela linha ferrea, dado ser aqui que poderao ocorrer os impactos mais 
relevantes. Este pontos nao serao estacionarios ao longo dos anos, por forma a poder ter uma visao 
global da area do projecto. 

Caso os impactos observados excedam continuamente os nfveis legais diarios, deverao ser 
adoptadas medidas de mitigac;:ao adicionais e devera ser equacionada a extensao dos perfodos de 
monitorizac;:ao propostos, especificamente para as PM10. 

8.4.1.5 Resultados Esperados 

Tenda em vista a implementac;:ao das acc;:6es propostas, espera-se garantir as condic;:6es necessarias 
para minimizac;:ao de emiss6es na fase de construc;:ao e o controle das emiss6es atmosfericas do 
empreendimento durante a fase de operac;:ao; bem coma Valer-se da monitorizac;:ao da qualidade do 
ar na AID, coma um instrumento efectivo de gestao da qualidade do ar. 
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8.4.1.6 Cronograma das Actividades Previstas 

As medi96es de qualidade do ar deverao ser realizadas pelo menos duas vezes por ano, e os 
resultados medidos indicam que as medidas de minimiza9ao preconizadas estao a ter o efeito 
pretendido. Recomenda-se que este planeamento seja aplicado durante os primeiros cinco anos de 
explora9ao, no fim dos quais devera ser reequacionada a adequa9ao das ac96es de monitoriza9ao 
em curso, mediante os resultados entretanto obtidos. 

Na tabela seguinte apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente 
programa de gestao ambiental . 

Tabela 8.2: Cronograma das actividades previstas - Programa de Gestao da Qualidade do Ar 

Ac96es de Gestao Constru9ao Opera9ao Responsabilidade 

Restringir a desmatai;:ao e movimentai;:ao 
Continuo Vale 

de terras ao estritamente necessario 

Determinar velocidade maxima de 30 
km/h para a circulac;ao de veiculos em Continuo Vale 

trechos criticos 

Humidificac;ao de vias de trafego Continuo Vale 

Ac9oes de Manutenc;ao adequada da frota de 
Continuo Vale 

Controlo veiculos 

Recuperai;:ao da cobertura vegetal das Sempre que Continuo Vale areas expostas necessario 

Aplicac;ao de agentes supressores 
Sempre que 

Continuo Vale necessario 

Manutenc;ao preventiva e correctiva dos 
Sempre que 

equipamentos que compoem os sistemas necessario Continuo Vale 
de aplicai;:ao dos agentes supressores 

Ac~oes de Campanhas de Monitorizac;ao da 
Semestral Vale 

Monitoriza~ao Qualidade do ar 
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8.4 .2 Programa de Gestao de Ruido e Vibrac;oes 

8.4.2.1 Considera96es Gerais 

Politica e Estrutura Legal 

Este Programa foi elaborado considerando-se as premissas apontadas na Lei do Ambiente (Lei 
20/97) e no Decreto n° 18/04. 

Ambito 

Este programa considera a monitoriza9ao do rufdo e vibra96es na area de influencia do 
empreendimento, tendo em conta as medidas de mitiga9ao previstas para a diminui9ao do mesmo 
nas fases de constru9ao e opera9ao da linha fE~rrea . 

8.4.2.2 Justifica9ao 

A implementa9ao deste programa justifica-se pela natureza e porte do empreendimento e pela 
proximidade a diversos receptores sensfveis ao longo de todo o tra9ado de linha ferrea. 

8.4.2.3 Principais Objectivos 

Esse programa tern par objectivo minimizar os niveis de rufdo provocados pelo empreendimento e 
identificar as altera9ao dos nfveis de ruido e de vibra9ao, quando da constru9ao e opera9ao da linha 
ferrea Moatize - Malawi, em fun9ao das diversas actividades previstas. Assim, sera possfvel validar 
as avalia96es realizadas no ambito do EIA e propor medidas adicionais de gestao para minimiza9ao 
do ruido e vibra96es, se necessario. 

8.4 .2.4 Ac96es Ambientais 

Acyoes de Controlo e Minimizayao 

De seguida sao apresentadas as ac96es de controlo que deverao ser implementadas com vista a 
minimizar os impactos previstos ao nfvel do ambiente sonoro: 

• Manuten9ao regular da frota de veiculos durante a fase de constru9ao; 

• Sempre que possfvel, na proximidade de receptores sensiveis (habita96es, areas 
residenciais, escolas, etc.) devera ser evitada a realiza9ao das actividades de obra com 
maior potencial de emissao de rufdos no perfodo nocturno; 

• Redu9ao de trafego desnecessario; 

• Reduzir ao minima possfvel o tempo de actividades com alta emissao de ruidos; 

• Manuten9ao adequada de locomotivas e linha ferrea. 

Acyoes de Monitorizayao 

A monitoriza9ao de rufdo e vibra96es devera ser realizada, numa primeira fase, anualmente, em 5 
pontos seleccionados ao longo da linha. Os pontos escolhidos sao junta as comunidades locais ou 
habita96es ou entre a linha ferrea e os receptores sensiveis ao rufdo. A selec9ao dos pontos levou 
em conta a avalia9ao de impactos realizada, sendo seleccionados prioritariamente os pontos para os 
quais se estimou a possibilidade de serem excedidos os niveis sonoros de referencia considerados 
no presente EIA. Esta monitoriza9ao anual devera abranger a totalidade da fase de constru9ao e os 
primeiros cinco anos da fase de opera9ao. 

Apresentam-se na Tabela 8.3 com as coordenadas dos pontos que serao objecto de monitoriza9ao 
na fase de opera9ao, assim coma o ma pa ilustrando os mesmos pontos (Figura 8.1 ). 
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Figura 8. 1: Pontos de monitorizafao do ruido 

Estudo de lmpacto Ambienlal da Linha Ferrea Moatize - Malawi 
Relat6rio - Volume Ill -Avalia>ao de lmpactos e Plano de Gestao Ambiental 



• aurecon 

Tabe/a 8.3: Pontos de monitorizat;ao do ruido e vibrat;oes na Fase de Operat;ao 

No. Pontos de Monitoriza,.:ao Coordenadas(DMS) 

AUMP03 S16° 06" 39.0' E33° 51" 57.1' 

2 AUMP04 S16° 02" 06.6' E33° 56" 36.3' 

3 AUMP05 S16°00"11.1' E33° 58" 03.1' 

4 AUMP06 S15° 53" 07.3' E34° 07'' 50.5' 

Alem destes pontos de monitorizagao fixo, devera ainda, ap6s o levantamento das tipologias de infra
estruturas resultantes do piano de compensagao, ser feita uma monitorizagao das vibra96es em infra
estruturas indicadoras das diferentes tipologias encontradas. 

Ap6s este perfodo inicial (cinco primeiros anos de operagao), as medi96es de rufdo e vibra96es 
devem ser realizadas bienalmente e comparadas com os dados hist6ricos, a fim de detectar a 
deterioragao de rufdo ambiente e executar a manutengao preventiva. 

8.4.2.5 Resultados Esperados 

Espera-se com este programa possibilitar a monitorizagao da emissao de rufdo e eventos de 
vibrac;:ao e permitir a adopgao de medidas mitigadoras, caso sejam identificadas altera96es do nfvel 
de rufdo e vibragao nos receptores mais pr6ximos. 

8.4.2.6 Cronograma das Actividades Previstas 

Na Tabela 8.4 apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa 
de gestao ambiental. 

Tabela 8.4: Cronograma das actividades previstas - Programa de Gestao de Ruido e Vibrat;oes 

Ac,.:oes de Gestao Constru,.:ao Opera,.:ao Responsabilidade 

Manutern;:ao regular da frota de veiculos Continue Vale 

Reduyao de trafego desnecessario Continue Vale 
Ac,.:oes de 
controlo e 

Reduzir ao minimo possivel o tempo de minimiza,.:ao 
actividades com alta emissao de rufdos Continue Vale 

Manutenyao adequada de locomotivas e linha 
Continue Vale 

ferrea 

Anual (cinco 
Ac,.:oes de 

Mediyao de rufdo e vibrayoes; anos) e 
Vale monitoriza!iao Bienalmente 

ap6s 
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8.4.3 Programa de Recuperagao de Areas Degradadas - PRAD 

8.4.3.1 Considera96es Gerais 

Politica e Estrutura Legal 

Este Programa foi elaborado considerando-se as premissas apontadas na Lei do Ambiente (Lei 
20/97) e no Decreto n° 18/04. 

Segundo BIT AR (1995), em rela9ao a recupera9ao de areas, o primeiro conceito a ser considerado e 
a degrada9ao, que, no contexto de altera96es do meio ffsico, remete ao sentido de degrada9ao do 
solo. Sao considerados como degrada9ao os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, 
pelos quais se perdem au se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou a 
capacidade produtiva dos recursos ambientais. 

Ainda, em rela9ao a degrada9ao do meio ffsico e a sua recupera9ao, torna-se importante a distin9ao 
entre os seguintes termos: 

• Restaura~ao - termo associado a ideia de reprodu9ao das condi96es exactas do lugar, tais 
coma eram antes de ser alteradas pela interven9ao humana no meio fisico; 

• Recupera~ao - termo associado a ideia de que o local alterado seja trabalhado de modo 
que as condi96es ambientais finais se aproximem das condi96es anteriores a interven9ao; 
ou seja, devolver o equilibria ou estabilidade dos processos ambientais actuantes 
anteriormente no local; e 

• Reabilita~ao - termo associado a ideia de que o lugar alterado devera se destinar a um 
determinado uso do solo, de acordo com um projecto previo e em condi96es compatfveis a 
ocupa9ao do entorno, ou seja, deve-se reaproveitar a area para uma nova finalidade 
(comercial, industrial, habitacional, agrfcola, de protec9ao ou conserva9ao ambiental, 
recreativa, cultural, etc.). 

Dessa forma, a recupera9ao de uma area degradada refere-se a execu9ao coordenada de medidas 
que tern por objectivo assegurar a estabilidade do ambiente. 

Am bi to 

A Vale ja tern um piano de reabilita9ao e procedimento padronizado para a remo9ao au revolvimento 
da vegeta9ao e dos solos na mina de Moatize. 

Este programa, que se destina a zona de linha de ferrea, e uma combina9ao desses elementos e das 
melhores praticas disponiveis. 

A recupera9ao de areas degradadas devera ser realizada em todas as areas afectadas pelo projecto 
e nao utilizadas, garantindo que nao sejam desencadeados ou intensificados processos erosivos, e 
que as areas alteradas sejam harmonizadas com a paisagem natural. 

Este programa tern coma foco principal as areas de corte e aterro da linha ferrea, assim coma as 
areas de emprestimo e pedreiras necessarias as fases de constru9ao do empreendimento. 

Neste programa estao estabelecidos os princfpios para a recupera9ao das areas, contudo, PRADs 
especificos poderao ser desenvolvidos de acordo com o grau de interferencia nas diversas areas do 
projecto. 

8.4.3.2 Justificac;ao 

A actividade de constru9ao de linhas ferreas preve um grande volume de cortes e aterros, assim 
coma a necessidade de abertura de areas de emprestimo e pedreiras. 

Estas actividades apresentam impactos relacionados com a erosao do solo e remo9ao da vegeta9ao. 
Desta forma, e importante que sejam previstas as ac96es para a estabiliza9ao dos solos e 
restabelecimento da cobertura vegetal onde possivel, com a consequente minimiza9ao dos impactos 
previstos. 

A altera9ao do relevo decorrente do projecto e implanta9ao da ferrovia manifestam-se de forma 
visfvel, principalmente na fase de constru9ao, pois, com a aplica9ao da melhores praticas de 
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recupera9ao das areas afectadas, estas interven96es sao incorporadas na paisagem de forma 
natural ao longo do tempo. 

A execu9ao deste piano permitira uma diminui9ao expressiva da significancia dos impactos 
identificados sabre varios factores ambientais. 

8.4.3.3 Principais Objectivos 

Os principais objectivos deste programa sao: 

• ldentificar as melhores praticas e medidas de controlo da erosao dos solos, bem coma 
efectuar a recupera9ao dos mesmos o mais rapido possfvel e de forma eficiente, e propor 
medidas adicionais de gestao para a minimiza9ao dos impactos; 

• Buscar, dentro do possfvel, a manuten9ao da biodiversidade natural da regiao; 

• Garantir as condi96es de estabilidade de taludes, bermas, e saias de aterro, atraves da 
implanta9ao dos sistemas de drenagens e controle de processos erosivos; 

• Efectivar a conforma9ao topografica e o empilhamento dos solos removidos (areas de 
dep6sito) das areas da linha ferrea, de uma forma que se assemelhe o mais possfvel a 
paisagem existente; 

• Empregar tecnicas de revegeta9ao que visem recuperar as condi96es funcionais locais e 
estabilizar os solos, a curto prazo, e recriar a paisagem natural, a longo prazo; 

• Orientar sabre a manuten9ao das areas recuperadas; 

• Monitorizar os resultados das ac96es de controlo. 

8.4.3.4 Ac96es Ambientais 

Ac9oes de lmplantar;ao de Sistemas de Drenagens 

Os sistemas de drenagens previstos nos projectos devem ser suficientes para realizar o perfeito 
escoamento das aguas superficiais, mantendo a estabilidade dos taludes nao causando processos 
erosivos. 

Os cortes e aterros necessarios a instalac;:ao das infra-estruturas devem ser providos de drenagens 
de crista, das bermas dos taludes e saias de aterro, canaletas colectoras, receptoras, escadas de 
dissipa9ao e caixas de conten9ao. 

As pilhas de material inerte tambem devem contar com sistemas de drenagem, visando o 
escoamento das aguas pluviais nas superffcies das bermas e taludes, assim como drenagem de 
fundo, visando a estabilidade total do solo disposto em pilhas. 

Deverao tambem ser estabelecidos sistemas de drenagem temporarios ao longo da fase de 
construc;:ao, contudo no final da fase de obras, deverao estar instalados sistemas definitives, 
garantindo a estabilidade dos solos. 

As areas que receberao todo o fluxo das drenagens superficiais deverao receber enroncamentos e 
diques de pedras de mao, para evitar o solapamento das margens do canal receptor. 

Ac9oes de Conformar;ao Topogratica 

Os trabalhos de conforma9ao topografica e recomposi9ao paisagfstica abrangerao todas as areas 
afectadas e que nao serao utilizadas na operac;:ao. 

De acordo com o procedimento da Vale, a remo9ao e armazenamento da camada de solo organico 
(topsoil) preceder;j as actividades de terrapianagern, retirada de material de empresiimos e 
pedreiras, constru9ao dos acessos e a abertura das frentes de obra. Este material sera armazenado 
e utilizado para o processo de recupera9ao das areas. 

Nas areas de carte e aterro, os taludes deverao respeitar o angulo de repouso adequado ao material 
constituinte, com base em calculos geotecnicos, garantindo a estabilidade do terreno. 
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Nas areas de emprestimo e pedreiras, os taludes finais deverao ter uma angulac;:ao maxima que 
permita nao s6 a estabilidade do terreno, mas tambem se assemelhem a uma condic;:ao pr6xima ao 
natural, facilitando a revegetac;:ao ea reintegrac;:ao com a paisagem circundante. 

Deverao ser previstas leiras de protecc;:ao, dispostas no sentido transversal a declividade do terreno, 
tanto nas cristas dos taludes quanta ao longo dos acessos. As leiras deverao ser feitas na etapa de 
conformac;:ao topografica, utilizando-se o material do pr6prio terreno. 

As areas que precisarem ser revegetadas, mas que apresentarem solo compactado, precisarao ser 
revolvidas. Esta medida devera ser aplicada em geral sabre patios, prac;:as e estradas a serem 
desmobilizadas, e a todas as areas planas altamente compactadas, sujeitas a revegetac;:ao posterior. 
Esta actividade possui as func;:oes de destorroamento, arejamento profundo, orientac;:ao da 
porosidade, nivelamento e arejamento da camada superficial do solo. 

Ac96es de Revegeta9ao 

Em relac;:ao a recomposic;:ao paisagistica, preve-se a revegetar;ao de todas as areas expostas e nao 
utilizadas, de forma a restabelecer as funr;oes ecol6gicas nesses locais. 

Como concepr;ao de projecto, estabeleceu-se que todas as areas de solo exposto serao 
revegetadas, para controlo de processos erosivos e incorporadas a paisagem. Neste processo 
deverao ter-se em considerar;ao as seguintes medidas: 

• Antes da revegetar;ao deverao ser realizadas analises dos solos, para verificar a 
necessidade de correcc;:ao e adubac;:ao; 

• Deverao ser identificadas as especies nativas com alto potencial de cobertura, crescimento 
rapido e baixo requerimento nutricional; 

• Dentro do possivel, devera ser dada prioridade ao uso de especies nativas na revegetar;ao 
das areas expostas; 

• Para a recomposic;:ao das areas alteradas, deverao ser utilizadas, sempre que disponfvel, 
especies com capacidade de fixac;:ao de nitrogenio, as quais podem acelerar a recuperac;:ao 
das areas. 

Em relac;:ao as areas planas poderao receber, de acordo com a disponibilidade, a aplicac;:ao de 
substratos organicos (restos de poda ou horizontes de solo organico). Mesmo assim deverao 
revegetadas atraves de sementeira directa no inicio do periodo chuvoso. Nos primeiros anos ap6s a 
aplicac;:ao, havera um fechamento total da superffcie exposta, e com isso, espera-se que, ao longo 
dos anos, surja uma vegetac;:ao esparsa, em forma de tufos de arbustos, que "quebrarao" o visual 
homogeneo de toda pilha, atraindo uma biocenose pioneira. A partir daf, a vegetac;:ao devera evoluir 
por sucessao natural. 

O "topsoil" nao devera ser depositado nos taludes, devido a condir;ao de baixa estabilidade em que 
se encontrariam esses materiais depositados em encostas. 

Os taludes em solo deverao ser revegetados com forrageiras e leguminosas, podendo utilizar-se 
tecnicas de hidrossementeira, micro-coveamento, ou aplicayao de telas . 

Os taludes com declive superior a 30%, ap6s a sementeira e adubac;:ao, poderao ser cobertos por 
uma biomanta confeccionada com material vegetal, caso seja viavel, que permite o desenvolvimento 
das plantas e a infiltrac;:ao da agua, alem de diminuir 0 impacto da agua das chuvas directamente 
sabre o solo, evitando uma possivel erosao laminar, o que comprometeria o trabalho. 

Os micro-terrac;:os devem ser aplicados directamente sobre a superffcie do talude antes da 
sementeira I adubac;:ao inicial, sendo fixados com estaca de ferro, a cada 1,5 metros. 0 espac;:amento 
entre os micro-terrac;:os deve variar entre 0,50 e dois metros, conforme as caracterfsticas locais. Esta 
pratica de bioengenharia e geralmente recomendada para taludes com inclinac;:ao maior que 45 ° ou 
para aqueles, independentemente do grau de inclinac;:ao, que possuem ma qualidade de substrata 
para a fixac;:ao dos insumos, visando proteger a superficie dos taludes contra a acc;:ao dos agentes 
erosivos, em especffico da chuva, de forma a se evitar o carreamento de sedimentos e insumos 
(fertilizante, esterco, sementes, entre outros) ja convenientemente aplicados sobre os mesmos. 

Os micro-terrac;:os devem ser constituidos de fibras vegetais longas (colmos de capim inteiro) 
desidratadas ou folhas de especies vegetais, dispostas transversalmente, entrelac;:adas par meio de 
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fios resistentes de polipropileno. Esses materiais deverao ter uma longevidade variando de 12 a 36 
meses, com dimensoes padronizadas de acordo com as situac;oes de taludes encontrados, devendo 
suas caracterf sticas como gramatura, resistencia a tracc;ao, dimensoes, longevidade e natureza do 
material vegetal estarem em func;ao da declive e qualidade de substrato do talude. 

A revegetac;ao dos taludes das pilhas de esteril devera ser realizada no infcio do periodo chuvoso, 
atraves do plantio directo e manual de um conjunto de sementes ("coquetel") de especies comerciais, 
consorciado com especies nativas (herbaceas, arbustivas e arb6reas). 

0 micro-coveamento, recomendado para as superficies de taludes e areas com declive acentuada, 
consiste na abertura de pequenas covas, ou micro-covas sobre toda a superffcie do solo exposto, a 
uma profundidade que varia entre tres e cinco centrmetros, ligeiramente inclinado para dentro dos 
taludes. As micro-covas deverao ser dispostas sobre os taludes, com distribuic;ao espacial em 
quinquoncio ("desencontradas"), espac;adas de 0, 10 em 0, 10 metros entre linhas e entre covas. 

Ja para as areas de menor declive, ou planas, e recomendado executar o plantio directo, por meio da 
abertura de sulcos dispostos em curva de nfvel no terreno. Nestas areas podera ser utilizada uma 
maior percentagem de especies arbustivas e arb6reas. 

Ac9oes de Manuten9ao de Areas Recuperadas 

Para a manutenc;ao das areas recuperadas, as sistemas de drenagem deverao ser periodicamente 
vistoriados e limpos e as taludes e bermas deverao ser periodicamente vistoriados. Sempre que 
houver indfcios de processos erosivos deverao ser tomadas medidas de correcc;ao de drenagem e 
reconformac;ao do terreno. 

Para garantir a completa cobertura da vegetac;ao implantada, serao feitas varias sementeiras 
sucessivas ao longo dos anos de reabilitac;ao e manutenc;ao. 

Ap6s as plantios, serao tomadas medidas de acompanhamento e manutenc;ao para garantir a 
evoluc;ao dos plantios atraves de adubac;oes especificas e retanchas. 

Areas de plantio directo deverao ser constantemente alvo de avaliac;oes peri6dicas in loco, ate a 
adubac;ao de cobertura, de forma a detectar qualquer problema referente ao ataque de pragas ou 
incidencia de doenc;as, assim coma mortalidade de especies plantadas/semeadas. Mediante a 
avaliac;ao, caso haja qualquer anomalia, esta devera ser devidamente sanada atraves da repetic;ao 
da pratica de plantio, descrita anteriormente. 

Ac9oes de Monitoriza9ao das Areas Recuperadas 

As areas reconformadas e/ou revegetadas deverao ser alvo de vistorias peri6dicas. Um piano 
detalhado de monitorizac;ao devera ser estabelecido para cada area, principalmente para as areas de 
emprestimo e pedreiras. 

Semestralmente devera ser emitido um relat6rio com o estagio de recuperac;ao das areas. O relat6rio 
podera canter informac;oes sabre as datas das actividades de recuperac;ao, datas das manutenc;oes, 
considerac;oes sabre incremento da biodiversidade, fotos ilustrativas, e demais dados que reflictam a 
evoluc;ao das acc;oes implementadas. 

8.4 .3.5 Resultados Esperados 

Espera-se que a execuc;ao deste piano permita uma diminuic;ao expressiva da significancia dos 
impactos provocados pela remoc;ao e movimentac;ao de solo e vegetac;ao. 

8.4.3.6 Cronograma das Actividades Previstas 

Na Tabela 8.5 apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa 
de gestao ambiental. 
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Tabela 8.5: Cronograma das actividades previstas - Programa de Recuperafao de Areas 
Degradadas 

Acc;oes de 

Controlo 

Acc;oes de 

Monitorizac;ao 

Acc;oes de Gestao 

Acc;:oes de lmplantac;:ao de Sistemas de 
Drenagens 

Acc;:oes de Conformac;:ao Topografica 

Acc;:oes de revegetac;:ao 

Acc;:oes de Manutenc;:ao de Areas 
Recuperadas 

Acc;:oes de Monitorizac;:ao das Areas 
Recuperadas 
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Construc;ao 

Continua 
(sempre que 
necessario) 

Continua 
(sempre que 
necessario) 

Continua 
(sempre que 
necessario) 

Continua 
(sempre que 
necessario) 

Operac;ao 

Continua 
(sempre que 
necessario) 

Continua 
(sempre que 
necessario) 

Responsabilidade 

Vale 

Vale 

Vale 

Vale 

Vale 
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8.4.4 Programa de Gestao de Recursos Hfdricos 

8.4.4.1 Considerac;oes Gerais 

Politica e Estrutura Legal 

A gestao dos recursos hfdricos e definida, em Moc;:ambique, pela Polftica Nacional de Aguas, 
aprovada pela Resoluc;:ao n° 46/2007 e pela Lei de Aguas aprovada pela Lei n° 16/1991, de 3 de 
Agosto. 

Estes estabelecem, coma princfpios do sector, o do domfnio publico hfdrico, a gestao da agua par 
bacias hidrograficas, o princfpio do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, o regime de 
concessoes e licen9as para uso da agua e a salvaguarda do equilfbrio ecol6gico e do meio ambiente. 

No Artiga 53 da Lei de Aguas e estabelecida a proibic;:ao de efectuar, directa ou indirectamente, 
lanc;:amentos_.que possam comprometer a qualidade das aguas, bem coma acumular resfduos 
s61idos, desperdfcios ou quaisquer substancias que possam contaminar ou propiciar riscos de 
contaminac;:ao nas mesmas, em complementaridade com o Regime de Gestao de Resfduos aprovado 
em 2006. 

Ressalta-se que no Artiga 51 a contaminac;:ao da agua esta associada a uma alterac;:ao prejudicial da 
sua qualidade em relac;:ao aos usos e a sua func;:ao ecol6gica. Esta questao tambem foi considerada 
na Lei do Ambiente. 

A Lei de Aguas preve, no seu Artiga 54, a regulamentac;:ao dos padroes de qualidade das aguas e 
dos sistemas tecnol6gicos e metodos para promover o seu tratamento, o que tambem esta previsto 
na Lei do Ambients. 

0 Decreto n° 18/2004, de 2 de Junho, aprovou os Padroes de qualidade ambiental e emissao de 
efluentes , e especffica, no Anexo 4 os padroes de emissao de efluentes lfquidos domesticos. 

Os padroes de qualidade de agua para consumo humano sao os estabelecidos pelo Diploma 
Ministerial n° 180/2004, de 15 de Setembro, o qual regula tambem os poderes de fiscalizac;:ao, 
emissao de pareceres tecnicos e outros relativamente a sistemas de abastecimento de agua para 
consumo humano. lmporta assim aqui realc;:ar a previsao de sistemas de controlo da qualidade 
ambiental. 

Ambito 

0 programa de monitorizac;:ao dos recursos hfdricos pretende criar um sistema de controlo de 
qualidade da agua, para que se possa garantir um grau de qualidade de agua na area de influencia 
directa do estudo em consonancia com os limites legais. 

8.4.4.2 Justificac;ao 

A actividade de construc;:ao da ferrovia preve reforma de pontes sabre rios e de estruturas de apoio 
coma oficinas e unidades operacionais que terao um aumento no consumo de agua e na gerac;:ao de 
efluentes advindos dos sistemas de controlo ambiental, coma separadores de agua e 61eo (SAO) e 
esta96es de tratamento de aguas residuais (ETAR). 

Desta fonna, e importante que sejam previstas as acc;:oes de gestao nas estruturas de controlo e 
monitorizac;:ao das aguas superficiais e subterraneas, garantindo a monitorizac;:ao da eficiencia dos 
sistemas em operac;:ao. 

A disponibilidade de dados quantitativos e qualitativos dos recursos hfdricos superficiais na area em 
estudo e muito Hmitada e nao existe informac;ao adiciona! dispcnfve! para anaHse. Assim sendo, 
recomenda-se a implementac;:ao do Programa de Monitorizac;:ao de Qualidade da Agua na area de 
interferencia directa do projecto. 

0 programa de monitorizac;:ao dos recursos hfdricos pretende criar um sistema de controlo de 
qualidade da agua, para que se possa garantir um grau de qualidade de agua na area de influencia 
directa do estudo em consonancia com os limites legais. 
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8.4.4.3 Principais Objectivos 

Os principais objectivos deste programa sao: 

• Propiciar o suprimento e uso adequado das aguas a serem captadas dos recursos hfdricos 
naturais, na qualidade e quantidade necessarias para o abastecimento dos estaleiros de 
obra, oficinas aquisi9ao ou tratamento e distribui9ao para consumo humano; 

• Garantir o correcto manuseamento, tratamento e destina9ao final de efluentes liquidos 
pluviais, industriais e domesticos a serem gerados nas fases de constru9ao e opera9ao do 
empreendimento, de forma a atender a legisla9ao ambiental pertinente. 

• Estruturar um programa de monitoriza9ao de aguas superficiais atraves da recolha de 
dados de qualidade da agua para OS rios principais interceptados pela linha ferra Moatize -
Malawi, de modo a caracterizar a qualidade dos mesmos na esta9ao seca e na epoca das 
chuvas. 

• Estruturar um Programa de monitoriza9ao de aguas subterraneas nos pontos onde se 
preve a instala9ao do estaleiros de obra de apoio a linha ferrea, de modo a garantir que as 
utiliza96es previstas nao ponham em causa a quantidade e a qualidade dos recursos 
hidrogeol6gicos. 

8.4.4.4 Ae<;:oes Ambientais 

Ac~6es de Gestao de Aguas e Efluentes 

A Vale devera implementar Sistemas de Controlo de efluentes quer nas zonas de estaleiros de obra, 
de oficinais e unidades de apoio e deverao ser realizadas as seguintes ac96es: 

• Elaborar um procedimento para garantir que a agua de consumo dos estaleiros assim como 
das oficinas seja de boa qualidade e que nao cause impacto na disponibilidade hfdrica da 
regiao 

• Elaborar o projecto de execu9ao para implanta9ao dos sistemas de tratamento de efluentes 
sanitarios, com o objectivo de atender a legisla9ao vigente de descarte de efluentes 
liquidos, considerando-se as redes de esgoto/drenagem necessarias; 

• Elaborar e validar o Manual de Opera9ao e Procedimentos Operacionais especfficos para 
cada sistema de controlo ambiental previsto. No caso das fossas septicas, defini9ao dos 
procedimentos relativos a manuten9ao e limpeza das fossas septicas; 

• Elaborar um piano de monitorizac;ao dos efluentes sempre que haja liberta9ao dos mesmos 
para o meio com base nas premissas estabelecidas nas acc;oes deste Plano; 

• Elaborar piano de manuten9ao preventiva de todos os equipamentos previstos nos 
sistemas de controlo, com cronograma, procedimentos e ficha de acompanhamento; 

• Treino de uma equipa envolvida directamente nas actividades de operac;ao e/ou supervisao 
dos sistemas de controlo previstos, para garantir sua correcta operac;ao, manuten9ao e 
verifica9ao peri6dica. 

Acq6es de Monitorizaqao dos Sistemas de Controlo Ambiental 

Sistemas Separadores de Agua e Oleo - Ef/uentes Oleosos 

Os sistemas de controlo de separadores de agua e 61eo estarao localizados nas oficinas ferroviarias 
e postos de lavagem e lubrificac;ao de veiculos, bem como nos estaleiros de obras. Deverao ser 
recolhidas amostras antes e ap6s o processo de tratamento nos separadores de agua e 61eo para 
verifica9ao de sua eficiencia. sao analisados os parametros oleos e graxas minerais, materiais 
sedimentaveis e pH, semanalmente, na fase de construc;ao, e mensalmente durante a fase de 
opera9ao. 

Os parametros fisico-quimicos a serem analisados e sua frequencia para avaliar a eficiencia dos 
separadores de agua e 61eo encontram-se apresentados na Tabela 8.6. 
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Tabela 8.6: Parametros a monitorizar nos Separadores de Agua e Oleo 

Periodicidade Parametros a monitorizar 

Quinzenal 

Trimestral 

Cianotoxinas Cor, Turbidez, pH, fluoreto, Clora Residual Livre - CRL, Coliformes Totais 

Trihalometanos 

Semestral 
Alumfnio, Amonia, Cloreto, Dureza, Etilbenzeno, Ferro, Manganes, Monoclorobenzeno, 
S6dio, S61idos Dissolvidos Totais, Sulfate, Sulfeto de Hidrogenio, Surfactantes, Toluene, 

Xileno e Zinco 

Esta~ao de Tratamento de Aguas Residuais (ETAR) 

As Esta96es de Tratamento de Aguas Residuais estao previstas para serem estaladas nas oficinas e 
unidades de apoio ferroviario, bem coma nos estaleiros de obras. Na entrada e na safda da ETE 
devera ser realizada monitoriza9ao ffsico-quimica e bacteriol6gica, mensalmente, visando avaliar a 
eficiencia da esta9ao de tratamento de esgotos. Deverao ser monitorizados quinzenalmente os 
seguintes parametros: 

• Carencia Bioqufmica de Oxigenio - CBO; 

• Carencia Quimica de Oxigenio - CQO; 

• Oleos e Gorduras minerais; 

• Oleos Vegetais e Gorduras animais; 

• Detergentes (LAS); 

• Nitrogenio amoniacal total; 

• Nitrogenio organico; 

• F6sforo Total; 

• Materiais Sedimentaveis; 

• Coliformes Termo tolerantes; 

• Temperatura. 

Ac~oes de Monitoriza~ao da Qualidade da Agua Superficial 

Locais de amostragem 

Recomenda-se que as amostras sejam recolhidas no seguinte rio (considerando sua intermitencia), 
aproximadamente a 100 m a montante e a jusante das intercep96es entre a linha ferrea e o curso de 
agua: 

• Rio Moatize; 

Metodologia de Amostragem 

As amostras de agua devem ser recolhidas em recipientes plasticos de 1 litro, previamente limpos, 
usando metodos de amostragem de acordo com os protocolos de amostragem UNEP para analises 
quimicas inorganicas (Bartram and Balance, 1996). Os recipientes de recolha devem ser 
devidamente identificados com a localiza9ao, data, hara da recolha, juntamente com o name e o 
contacto da pessoa que fizer a amostragem. As amostras devem entao ser colocadas em caixas 
refrigeradoras e transportadas para o laborat6rio num periodo maxima de 24h. Caso nao seja 
possivel o transporte durante esse periodo de tempo, recomenda-se a conserva9ao de uma segunda 
amostra com H2S04 para analise de nutrientes ou H2N03 para analise de metais. Para a conservac;:ao 
das amostras devem ser consultados os protocolos UNEP de Bartram & Balance (1996). As 
amostras para analises microbiol6gicas devem ser recolhidas em frascos esterilizados com 
capacidade de 1 litro, colocadas no trio em caixas refrigeradoras e transportadas para o laborat6rio 
num periodo maxima de 12h ap6s a recolha. Em alternativa, para proceder a analise microbiol6gica 
em campo pode-se processar as amostras atraves de camaras de incuba9ao. 

Recomenda-se que a analise quimica das amostras de agua seja realizada num laborat6rio 
acreditado ou no laborat6rio responsavel pela analise das amostras de agua da Mina de Moatize, 
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eliminando inconsistencias entre laborat6rios e proporcionando a Vale resultados crediveis em todas 
as areas de opera9ao. 

Parametros de amostragem 

Os parametros seguintes devem ser medidos in-situ atraves de um sensor multi-parametrico, no 
momenta em que as amostras sao recolhidas. As medi96es seguintes devem ser feitas na parte 
superficial do curso de agua: 

• pH (Escala de S0rensen) 

• Temperatura (°C) 

• Condutividade electrica (CE) (mS/m) 

• Oxigenio dissolvido (OD) (mg/I e % satura9ao) 

0 instrumento deve ter um intervalo de medi9ao e uma precisao entre 0 e 20 ± 0,2 mg/I para o OD; -5 
a 40 ± 0,2 °C para a temperatura; 0 e 14 ± 0,2 unidades pH e 0 a 2000±0,1 mS/m para a CE. Antes 
de cada medi9ao, o instrumento deve ser calibrado de acordo com as instru96es do fornecedor. 

lnicialmente as amostras de agua devem ser analisadas quanta aos seguintes parametros: 

• pH; 

• Condutividade electrica (µSiem); 

• Concentra9ao de s61idos dissolvidos totais (mg/L); 

• Concentra9ao de calcio (mg/L}; 

• Concentra9ao de magnesio (mg/L); 

• Dureza (mg/L); 

• Concentra9ao de s6dio (mg/L); 

• Alcalinidade (mg/L); 

• Oleos e gorduras; 

• Concentra9ao de orto-fosfato (mg/L}; 

• Concentra9ao de cloretos (mg/L); 

• Concentra9ao de sulfato (mg/L}; 

• Concentra9ao de nitrato e nitrito (mg/L}; 

• Concentra9ao de fluoretos (mg/L); 

• Concentra9ao de s61idos suspensos totais (SST) (mg/L); 

• Turbidez (mg/L); 

• Carencia quimica de oxigenio (CQO) (mg/L); 

• Concentra9ao de manganes (mg/L); 

• Concentra9ao de ferro dissolvido (mg/L); 

• Concentra9ao de mercurio (mg/L); 

• Coliformes Totais (NPM/100 ml}. 

Estes constituintes representam a base do programa de amostragem no entanto, a Vale podera 
adicionar outros parametros a esta lista, tais como metais vestigiais ou compostos organicos, se tal 
for necessario. 

Para caracterizar as condi96es de referencia, recomenda-se que as amostras de agua sejam 
recolhidas no fim da esta9ao seca (Setembro ou Outubro) e no fim da esta9ao de chuvas (Fevereiro 
ou Marc;o ), de modo a fornecer informac;ao acerca da qualidade da agua tendo em conta as 
flutua96es sazonais. Esta Periodicidade podera ser revista caso se registe contaminac;ao, ou 
alterac;ao significativa na qualidade das linhas de agua. 

Armazenamento e Tratamento de Dados 

Os dados recolhidos devem ser armazenados numa base de dados adequada, a qual permita de 
forma simples o armazenamento, extracc;:ao, manipulac;:ao e analise dos dados (de acordo com as 
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directrizes e padroes de qualidade da agua, analises de tendencia e estatistica), para a elabora9ao 
de relat6rios. Recomenda-se ainda que a Vale desenvolva uma base de dados central, onde toda a 
informa9ao referente a area de influencia do empreendimento possa ser armazenada e ligada a um 
sistema de localiza9ao geografica (GPS), permitindo uma facil identifica9ao, pesquisa e recupera9ao 
de dados. 

Recomenda-se que sejam desenvolvidos formatos para a elabora9ao de relat6rios, para o 
cumprimento dos requisitos dos legais e os estabelecidos pela institui9ao ambiental. Esses relat6rios 
devem apresentar o desvio ou o cumprimento dos requisitos ambientais estipulados, ou relat6rios 
resumidos com a interpreta9ao dos dados. 

0 programa de monitoriza9ao deve ser reavaliado a cada tres anos, para determinar a sua eficiencia 
(focado na informa9aa apropriada e sem custos excessivas desnecessariamente) e se continua a 
satisfazer a necessidade de informa9ao quer da Vale, quer da institui9ao ambiental. Se nao tiverem 
sida detectados impactas durante este periodo, par compara9ao das amostras recolhidas a montante 
e jusante.:,@-empreendimento, recomenda-se entao que a Vale e as autoridades mais relevantes 
entrem em acordo para diminuir a intensidade do programa ou mesmo termina-lo. 

8.4.4.5 Resultados Esperados 

Espera-se a cria9ao de uma base de dados para que se possa, por um lado ter informa9ao de base 
sobre a qualidade de agua nas bacias hidrograficas da zona de estudo, e par outro lado, a longo 
prazo, compreender de que forma estruturas lineares como uma linha fE~rrea podem influenciar a 
qualidade da agua. 

8.4.4.6 Cronograma das Actividades Previstas 

Na Tabela 8.7 apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa 
de gestao ambiental. 

Tabela 8.7: Cronograma das actividades previstas - Programa de Gestao dos Recursos 
Hidricos 

Constru1tao Opera1tao Responsabilidade 

Elaborai;:ao do projecto executivo para 
Antes do 

implantai;:ao dos sistemas de tratamento de inlcio efluentes sanitarios; 
Vale 

Elaborar e validar o Manual de Operai;:ao e 
Antes do Procedimentos Operacionais especlficos para inlcio 

Ac1toes de cada sistema de controlo ambiental previsto; 
Vale 

Controlo Treino de uma equipa envolvida directamente 
Antes do 

Ambiental nas actividades de operai;:ao e/ou supervisao inicio dos sistemas de controlo previstos. 
Vale 

Elaborar piano de manuteni;:ao preventiva de 
Antes do 

todos os equipamentos previstos nos inlcio sistemas de controlo, 
Vale 

lmplementai;:ao do piano continue Vale 

Ac1toes de 
r..,1onitorizayao dos Sistemas de Cont;olo 

Continua Continue 
Ambiental Vale 

Monitoriza1tao 
Monitoriza9ao das aguas superficiais Semestral semestral 

Ambiental 
Vale 

Reavalia<;:ao do programa de monitorizai;:ao Trienal Vale 
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8.4.5 Programa de Gestao de Residues 

8.4.5.1 Considerayoes Gerais 

Politica e Estrutura Legal 

A gestao de residuos no territ6rio Mo9ambicano foi estabelecida pelo Regulamento sabre Gestao de 
Residuos (Decreto n° 13/2006, de 15 de Junho ). 

O Regulamento estabelece regras relativas a produ9ao, ao dep6sito no solo e no subsolo, ao 
lan9amento para a agua ou atmosfera, de quaisquer substancias t6xicas e poluidoras. Estabelece 
ainda regras para a pratica de actividades poluidoras que aceleram a degrada9ao do ambiente, com 
vista ao objectivo de prevenir ou minimizar os impactos negativos sobre a saude e o ambiente. 

0 regulamento classifica os residuos em perigosos e nao perigosos. Relativamente aos residuos 
perigosos sao definidos procedimentos para segrega9ao, acondicionamento, recolha, movimenta9ao 
e metodos de deposi9ao e elimina9ao. 

Definicao e Classificacao de Residuos 

O Decreto no 13/2006 define que: "Residuos sao as substancias ou objectos que se eliminam, que 
se tern a inten9ao de eliminar ou que se e obrigado por lei a eliminar, tambem designados por lixos". 

A classifica9ao dos resf duos e ferramenta fundamental a gestao adequada dos residuos gerados. 
Alem disso, a classifica9ao proporciona que essa gestao seja realizada a um menor custo, pois 
permite que a contamina9ao seja evitada, nao exigindo que sejam implementadas ac96es de custo 
elevado para a gestao de residuos inertes ou nao inertes. Assim, todos os residuos gerados nas 
actividades do processo de constru9ao da linha ferroviaria entre Moatize e Malawi, deverao ser 
classificados com base nos criterios apresentados a seguir: 

Classificacao dos Residuos 

De acordo com o Decreto 13/2006 de Mo9ambique, o qual regulamenta a gestao dos residuos 
s61idos, o artigo 2 apresenta a seguinte classifica9ao (Tabela 8.8). 

Tabela 8.8: C/assifica~ao de residuos s6/idos 

RESiDUOS PERIGOSOS 

(ver classifica~ao do ANEXO 
IV do DECRETO 13/2006 -

ANEXO IX.3.1) 

RESiDUOS NAO 
PERIGOSOS 

(residuos s61idos urbanos) 

Substancias ou residuos s61idos com as seguintes caracteristicas: 

• lnflamaveis e I ou explosivos; 

• Gases comprimidos liquidificados ou sob pressao; 

• De inflama9ao espontanea; 

• Aqueles que tenham reac96es secundarias ao contacto com 
a agua e I ou o ar; 

• Comburentes ou oxidantes; 

• Per6xidos organicos; 

• Substancias t6xicas (agudas); 

• Substancias t6xicas com ou sem efeito retardado; 

• Corrosivos; 

• Substancias infecciosas. 

Papel ou cartao, plastico, vidro, metal , entulho, sucata, materia 
organica entre outros, considerados como: 

• Resfduos s61idos domesticos; 

• Residuos s61idos comerciais; 
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• Resfduos domesticos volumosos; 

• Resfduos de jardins; 

• Resfduos resultantes da limpeza publica; 

• Resfduos s61idos industriais resultantes de actividades 
acess6rias equiparados a resfduos domesticos; 

• Resfduos s61idos hospitalares nao contaminados; 

• Residuos provenientes da defeca9ao de animais nas ruas. 

Classificacao Secundaria 

A classifica9ao secundaria foi estabelecida pela Polftica Ambiental da Vale e esta neste momenta a 
ser considerada em seus projectos de Mo9ambique. Esta classifica9ao tern em conta as alternativas 
de disposi9ao final dos resfduos, uma vez que a classifica9ao do Decreto considera apenas as 
caracterfsticas dos pr6prios resfduos. A Tabela 8.9 mostra os criterios para a classifica9ao 
secundaria de residuos, a qual podera variar em fun9ao das caracteristicas do "mercado de 
resfduos" nas diferentes regioes e localidades do pafs. 

Classifica9ao 

Classe M1 

Classe M2 

Classe M3 

Classe M4 

Tabela 8.9: Criterios para a Classifica~ao Secundaria de Residuos 

Criterio 

Residues com reconhecida capacidade e conveniencia de serem reutilizados ou reciclados I 
reprocessados, ou co-processados, ou com obrigatoriedade (requisito legal} de serem 

reprocessados por meio de procedimentos especificos. 

Residuos com potencial para serem reciclados I reprocessados, mas que ainda demandam 
pesquisas e/ou ensaios, para que sejam desenvolvidos processos de tratamento ou 

reciclagem passiveis de serem implementados, ou que demandam estudos de viabilidade 
tecnica e econ6mica para subsidiar a decisao de reprocessar. 

Residuos sem qualquer potencial de reutilizac;:ao ou reciclagem I reprocessamento, ate o 
momento, devendo serem dispostos no solo, em aterros adequados, ou em barragens de 

rejeito ou diques de sedimentos especificos. 

Residuos que, por forc;:a da legislac;:ao ou de requisito estabelecido pelo 6rgao ambiental 
competente, devem ser incinerados, ou tratados, por meio de procedimentos especificos, 

antes que sejam dispostos em aterros ou que lhes seja dada qualquer outra disposic;:ao final 
adequada. 

O presente piano considera a conjuga9ao da classifica9ao dos resfduos com a classifica9ao 
secundaria. 

Am bi to 

0 Programa de Gestao de Resfduos - PGR apresenta-se com uma importancia fundamental para a 
manuten9ao da qualidade ambiental na regiao onde esta prevista a constru9ao da linha Moatize -
Malawi, uma vez que estabelece as condi9oes exigidas para a separa9ao, controlo operacional, 
armazenamento temporario, movimenta9ao e disposi9ao flnai dos resfduos s6iidos gerados nos 
processos construtivos. 

Entende-se por gestao de residuos o conjunto de procedimentos implementados de forma 
sistematica, que abrange todo o "ciclo de vida" dos residuos associados a uma tarefa ou processo 
(desde a fase de gera9ao dos residuos ate sua disposi9ao final). 
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8.4.5.2 Justificac;:ao 

A recolha, o acondicionamento, o transporte, o tratamento e a disposi9ao final de residuos s61idos 
gerados durante a constru9ao e opera9ao, quando nao realizados de forma adequada, podem causar 
danos no meio ambiente e nas comunidades, comprometendo a qualidade ambiental da regiao onde 
o mesmo esta inserido, gerando impactos ambientais negativos. 

Assim, a elabora9ao e implanta9ao do Plano de Gestao de Residuos - PGR e de fundamental 
importancia, uma vez que garantira que os residuos s61idos nao sejam despejados em locais 
inadequados, sem os devidos sistemas de controlo ambiental, provocando, principalmente, a 
contamina9ao das aguas superficiais e subterraneas e do solo, alem de comprometer o 
abastecimento publico e interferir nos habitats do biota aquatico e terrestre, alterando, assim, a 
qualidade ambiental da regiao. 

8.4.5.3 Principais Objectivos 

0 PGR e um instrumento que pretende a adop9ao de praticas que atendam aos seguintes objectivos 
e directrizes: 

• Minimizar a gera9ao de residuos; 

• Atender aos requisitos da legisla9ao ambiental aplicavel; 

• Adoptar procedimentos que minimizem os riscos de degradac;:ao ambiental; 

• Monitorizar as condic;:oes nas quais a gestao de residuos esta a decorrer; 

• Sensibilizar os funcionarios da empresa, contratadas e a comunidade local em relac;:ao a 
forma de tratamento e disposic;:ao dos residuos s61idos. 

8.4.5.4 Ac96es Ambientais 

Ac96es de Contro/o 

De modo a controlar os impactos que possam advir dos residuos produzidos, sera necessario: 

• Realizar um inventario de residuos e produtos perigosos a serem gerados nas diversas 
fases da construc;:ao e operac;:ao da linha ferrea . O inventario devera apontar os tipos de 
residuos, as quantidades, a sua classificac;:ao e a forma de tratamento a ser adoptada para 
evitar danos no meio ambiente; 

• Capacitar uma equipa de funcionarios ou terceiros para realizar a classificac;:ao, separac;:ao, 
manuseamento e transporte dos residuos; 

• Garantir que as areas de armazenamento e manuseamento de residuos, ap6s a sua 
separac;:ao, principalmente dos residuos perigosos, estarao protegidas e devidamente 
sinalizadas, para evitar acidentes. 

• ldentificar e implementar continuamente alternativas de minimiza9ao de gerac;:ao de 
residuos. Sempre que uma acc;:ao de minimizac;:ao for implementada, o inventario e o banco 
de dados deverao ser actualizados por meio de relat6rio anuaf especifico; 

• Ap6s a minimiza9ao, proceder a identificac;:ao de alternativas de reutiliza9ao interna dos 
residuos, considerando-se o transporte e a viabilidade tecnica e econ6mica desse residua; 

• Assegurar disposic;:ao final de residuos de forma a garantir a conformidade legal e 
safvaguardar a empresa, com base em procedimentos operacionais especificos; 

• Assegurar que a eventual contrata9ao de servic;:os de reutifiza9ao e/ou reprocessamento 
externo de residuos, incluindo os de transporte, sejam realizados com empresas que 
atendam aos requisites aplic8veis. 

• Garantir o correcto manuseamento, tratamento e destino final dos resfduos s61idos gerados 
nas fases de construc;:ao e operac;:ao da finha ferrea a construir entre Moatize e Malawi, de 
modo a cumprir a legislac;:ao ambiental e normas tecnicas aplicaveis. 

De seguida apresentam-se as recomenda96es que devem ser tidas em considerac;:ao para os locais 
de armazenamento dos residuos: 
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• Residuos lnertes de Construc;ao Civil 

Os residuos nao perigosos e inertes provenientes de obras da construc;ao civil, tais coma: 
cacos de tijolos e azulejos, restos de cimento e concreto, madeira de embalagens e em 
cavacos, entre outros inertes, deverao ser enterrados em locais pre-aprovados pela equipa 
de meio-ambiente da Vale, considerando a legislac;ao ambiental de Moc;ambique. 

• Residuos Nao Perigosos 

Residuos nao perigosos com previsao de reuso, reciclagem e/ou coprocessamento: 

Os residuos nao perigosos e inertes podem ser armazenados a ceu aberto ou em locais 
cobertos, sem necessidade de piso impermeabilizado. Se se tratarem de residuos em p6 ou 
em graos e/ou flocos, deve-se evitar que estejam sujeitos a acc;oes de erosao pelo vento 
e/ou chuva. 

Se se armazenarem os residuos em tambores, ou outros recipientes, deve-se evitar empilhar 
mais do que tres unidades para nao comprometer seu manuseamento. 0 armazenamento de 
residuos nesses recipientes devera ser feito preferencialmente em local coberto, mas na 
impossibilidade, deverao ser cobertos com plasticos resistentes, de forma a evitar a retenc;ao 
de agua e consequente proliferac;ao de doenc;as. 

Pneus e outros residuos que possuem cavidades nas suas superficies devem ser 
armazenados em local fechado ou ter uma cobertura com lonas ou plasticos resistentes de 
forma a evitar a retenc;ao de agua e consequente proliferac;ao de doenc;as. 

Residuos nao perigosos e sem previsao de reuso, reciclagem e/ou coprocessamento: 

Os residuos nao perigosos e nao inertes, tais coma residuos de sanitarios e de restaurante, 
devem ser dispostos em aterro sanitario. Enquanto nao estiver disponivel tal aterro, devem 
ser objecto de procedimentos operacionais especificos, seguindo as premissas apresentadas 
a seguir: 

ldentificar local de preferencia antropizado, dentro da area do projecto, distante de 
aglomerados urbanos, com solo pouco permeavel, distante de cursos de agua e poc;os de 
abastecimento de agua; 

Os residuos gerados devem ser identificados, e inventariados, e os resultados deverao ser 
encaminhado a equipa de meio ambiente da Vale. 

• Residuos Perigosos 

Os resfduos perigosos exigem cuidados espec1a1s no seu armazenamento temporario. 
Deverao ser adoptados procedimentos para o isolamento da area, para a sua sinalizac;ao e 
garantia de estanqueidade. E necessario respeitar a incompatibilidade entre os residuos a 
serem armazenados. 

Para residuos armazenados em tanques aereos: 0 local devera ser provido de bacia de 
contenc;ao impermeabilizada, sem rachas, com volume suficiente para reter eventuais 
vazamentos e/ou derramamentos; a bacia devera ser estanque e provida de dreno com 
registo para retirada de agua de chuva. 

Locais de armazenamento temporario serao construidos conforme a legislac;ao pertinente, tanto na 
fase de construc;ao quanta na fase de operac;ao, funcionando como "dep6sitos intermediarios de 
residuos" ate que possam ter destinac;ao final adequada. 

Preve-se a possibilidade de reuso, reciclagem e coprocessamento de diversos residuos perigosos. A 
utilizac;ao de aterros licenciados e tambem uma opc;ao. 

A Vale devera garantir que os locais de armazenamento comportem todo o volume de residuos 
perigosos gerados, ate que a soluc;ao de disposic;ao definitiva esteja disponfvel. 

Ac<;ao de Monitoriza<;ao 

De modo a poder monitorizar as condic;oes nas quais o PGR esta a decorrer, deverao ser pastas em 
pratica as seguintes acc;oes: 

• lmplementar o acompanhamento sistematico e peri6dico da disposic;ao dos materiais na 
obra, da recolha e armazenamento temporario de residuos, ou seja, implantar a fiscalizac;ao 
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ambiental da obra no sentido de prevenir ou minimizar os aspectos ambientais que poderao 
causar impactos ambientais negativos; 

• lmplementar o acompanhamento e a verifica9ao sistematica da integridade dos sistemas de 
controlo ambiental implantados, bem coma de seus procedimentos; 

• lnspeccionar visual e periodicamente os pontos de disposi9ao de resf duos perigosos e nao 
perigosos para a verifica9ao da manuten9ao da qualidade do solo e das aguas, anterior a 
estas actividades; 

8.4.5.5 Resultados Esperados 

Espera-se que com este Programa seja possivel garantir a manuten9ao das propriedades qufmicas 
do solo, evitando altera96es na qualidade das aguas superficiais e do aquffero raso que sejam 
relacionadas com a constru9ao e opera9ao da reconstru9ao da linha ferrea. Garantir o atendimento 
ao Decreto n° 13/2006 que estabelece os procedimentos para a gestao de resfduos. 

8.4.5.6 Cronograma das Actividades Previstas 

Na Tabela 8.10 apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa 
de gestao ambiental. 

Tabela 8.10: Cronograma das actividades previstas - Programa de Gestao de Residuos 

Ac~oes de Gestao Constru~ao Opera~ao Responsabilidade 

Realizar inventario de residuos e de produtos 
lnicio Anual Vale perigosos 

Capacitar equipa de funcionarios ou terceiros 
para realizar a classificar,:ao, manuseio e lnicio Anual Vale 

transporte dos residuos; 

Realizar a separar,:ao de residuos Diario Vale 

Garantir que as areas de armazenamento e 
manuseio de residuos ap6s sua separar,:ao, 
principalmente para os perigosos, estarao Diario Vale 
protegidas e devidamente sinalizadas para 

evitar acidentes. 

Ac~6es de ldentificar e implementar altemativas de 
Diario Anual Vale 

Controlo minimizar,:ao de gerar,:ao de residuos. 

ldentificar e implementar alternativas de 
Diario Anual Vale reutilizar,:ao interna dos residuos, 

Assegurar que os servir,:os de terceiros 
associados a gestao de residuos na 

empresa, incluindo-se os de transporte, Diario Diario Vale 
sejam realizados em conformidade com a 

legislar,:ao ambiental. 

Garantir o correcto manuseio, tratamento e 
destino final dos residuos s61idos gerados 

nas fases de construr,:ao da linha ferrea, de Diario Vale 
forma a atender a legislar,:ao ambiental e 

normas tecnicas aplicaveis . 
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Accoes de Gestao Construcao Operacao Responsabilidade 

lmplantar area de enterro de resfduos nao Sempre 
perigosos e sem previsao de reuso, Sempre que 

que Vale 
reciclagem e/ou coprocessamento, ate que necessario 

necessario 
se tenha local definitivo de disposigao final 

Accoes de 
lmplantar Galpao de armazenamento Sempre que 

Sempre 
Monitorizacao 

provis6rio de Resfduos perigosos necessario que Vale 
necessario 

lmplementar acgoes de monitorizagao e Contfnuo Continua Vale 
controlo 
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8.4.6 Programa de Gestao do Meio Bi6tico 

8.4.6.1 Considera96es Gerais 

Politica e estrutura legal 

Neste projecto deverao ser observadas as regras e regulamentos aplicaveis a recursos florestas e de 
fauna bravia e que sao as aprovadas pela Lei n.0 10/99, de 7 de Julho, e seu Regulamento aprovado 
pelo Decreto n° 12/2002, de 6 de Junho. 

A Lei de Florestas e Fauna Bravias define os principios e directrizes para a protec9ao, conserva9ao e 
uso sustentavel dos recursos florestais e faunfsticos. 

Ambito 

0 programa de monitoriza9ao do meio bi6tico apresenta-se como um programa fundamental para a 
compreensao dos reais impactos da linha ferrea no meio bi6tico, permitindo assim construir um 
quadro de referencia para a adapta9ao do projecto de forma a minimizar os impactos, e ainda 
enquanto instrumento de analises para a avalia9ao em estudos futuros semelhantes. 

8.4.6.2 Justifica9ao 

Um dos principais impactos registados na fauna derivados de estruturas ferreas diz respeito ao 
atropelamento, mesmo tendo sido avaliado este impacto coma de baixa significancia. Esta sera a 
principal causa da perda de individuos da fauna ao longo de todo o projecto na fase de constru9ao e 
de opera9ao, especialmente devido a circula9ao dos comboios. 

8.4.6.3 Principais do Objectivos 

0 principal objectivo deste programa e a monitoriza9ao do numero de atropelamentos na linha terrea 
par forma a compreender a magnitude real deste impacto e para que possam, se necessario, definir 
as medidas de controlo e mitiga9ao necessarias para a redu9ao desta magnitude. 

8.4.6.4 Ac96es Ambientais 

Ac9oes de Controlo e minimizayao 

Para evitar a destrui9ao de vegeta9ao desnecessariamente prop6e-se: 

• confinar as ac96es respeitantes a constru9ao, explorar;ao ao menor espa90 possivel, 
limitando as areas de intervenr;ao para que estas nao extravasem e afectem, 
desnecessariamente, as zonas limitrofes; 

• limitar a destrui9ao do coberto vegetal as areas estritamente necessarias a execur;ao dos 
trabalhos e garantir que as areas que nao vao ficar compactadas serao convenientemente 
replantadas no mais curto espa90 de tempo possfvel; 

Devido ao risco de mortalidade animal, propoem-se as seguintes acr;oes de controlo: 

• Sinalizar as vias de acesso rodoviario, principalmente os trechos que atravessam 
remanescentes naturais pouco perturbados, para reduzir os riscos de atropelamentos; 

• Previamente a realizar;ao das actividades de supressao arb6rea devera ser efectuada uma 
ac9ao de afugentamento de animais. 

Medidas de Controlo a serem adoptadas para a supressao da Vegetac;ao ( fase de Constru9ao) 

Durante a fase de supressao de vegetayac deverao ser efectuadas as seguintes medidas: 

• ldentificar;ao e demarca9ao em campo das areas de supressao, quando necessario; 

• A supressao da vegeta9ao devera ser restrita ao poligono e/ou faixa estipulada para as 
futuras obras e limitada ao minima necessario mantendo a protecr;ao e estabilidade da 
superficie dos terrenos, a acessibilidade as obras e a seguranr;a da operar;ao; 

• Planeamento e definir;ao de local para o armazenamento do material lenhoso produzido de 
forma a favorecer o aproveitamento da lenha e madeira; 
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Gestao de atropelamentos de fauna na /inha ff~rrea 

A Vale devera elaborar um procedimento especffico de identificac;ao e quantificagao de animais 
atropelados e um procedimento operacional tendo em vista proporcionar a redugao dos riscos de 
atropelamento, com base nos resultados do monitoramento e nas boas praticas existentes em 
ferrovias. 

Alem disto devera ser efectuado um piano piloto de monitorizagao dos atropelamentos na linha, com 
as seguintes considera96es: 

Parametros de Amostragem 

Os parametros a avaliar incluem: 

• n° de indivfduos atropelados durante periodo chuvoso e seco, cujo periodo e suficiente para 
verificagao em fungao da sazonalidade; 

• relagao entre o n° de atropelamentos par km e o bi6topo dominante da envolvente no 
trecho de estudo a ser definido. 

• Registos de eventos de ocorrencias nos bi6topos, ou seja, desmatamento e queimadas que 
provocam afugentamento de fauna Estes dados sao necessarios para futura analise do n° 
de atropelamentos par km e o bi6topo dominante da envolvente no trecho de estudo. 

• Cuidados deverao ser tomados para nao contabilizar recorrentes. 

Metodos de recolha de dados 

Para cada animal atropelado detectado, deve-se registar as seguintes informa96es: 

• data, 

• identificagao de grupo - mamffero, ave, reptil e anffbio (sempre que o seu estado de 
decomposigao o permita), 

• localizagao em relagao a linha paste mais pr6ximo, 

• registo fotografico 

• periodicidade: duas campanhas de quinze dias anuais 

• Descric;ao de evento no entorno, se for verificado, (a exemplo: desmatamento, queimadas, 
etc.) 

8.4.6.5 Resultados esperados 

Espera-se obter uma base de dados que permita perceber os reais impactos causados pela linha 
ferrea ao nfvel dos atropelamentos. 

8.4.6.6 Cronograma das actividades previstas 

Na tabela seguinte apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente 
programa de gestao ambiental. 

Tabela 8.11: Cronograma das actividades previstas - Programa de Gestao do Meio Bi6tico 

Acc;oes de Gestao Construc;ao Operac;ao Responsabilidade 

Confinar as acc;:oes respeitantes a 
construc;:ao, explorac;:ao e desactivai;:ao ao Continua Vale 

menor espai;o possive! 

Acc;oes de Limitar a destruic;:ao do coberto vegetal as 
Controlo e areas estritamente necessarias a execuc;:ao 

minimizac;ao dos trabalhos 

Sinalizar as vias de acesso rodoviario que 
atravessam remanescentes naturais pouco 

perturbados 
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Ac~oes de 
Monitoriza~ao 

Realizar as actividades de limpeza do terreno 
fora do principal periodo reprodutor das 

especies faunisticas, e efectuar previamente 
uma acc;:ao de afugentamento de animais. 

Criac;:ao de procedimento para a 
monitorizac;:ao dos atropelamentos na linha 

ferrea 

Execuc;:ao do procedimento pela equipe de 
manutenc;:ao 
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8.4.7 Programa de Salvaguarda do Patrim6nio Arqueol6gico 

8.4.7.1 Considera96es Gerais 

Politica e Estrutura Legal 

0 Capitulo Ill do Regulamento de Protecc;ao do Patrim6nio Arqueol6gico - Decreto n. 0 27/94 de 20 
de Julho, determina entre os Artigos 10 e 12 as ac96es a aplicar no caso de descobertas fortuitas de 
vestigios arqueol6gicos e no caso de ac96es de salvaguarda do Patrim6nio Arqueol6gico no contexto 
de projectos que impliquem acc;:oes de revolvimento de solos. 

Desta forma, o piano de minimizac;:ao/salvaguarda que agora se apresenta devera ser entendido 
como uma resposta a um imperativo legal. 

Am bi to 

0 programa de salvaguarda do Patrim6nio arqueol6gico surge como uma medida de minimizac;:ao 
dos impactos identificados coma potenciais de ocorrer. 

As medidas preconizadas no programa deverao ser aplicadas as areas onde foram identificados 
vestigios arqueol6gicos na area directamente afectada pelo projecto e sempre que os trabalhos a 
realizar impliquem a afectac;:ao e o revolvimento de solos. 

8.4.7.2 Justifica9ao 

A area em estudo e muito vasta e variada, quer do ponto de vista da geologia e composic;:ao dos 
solos, quer da pr6pria ocupac;:ao humana o que dificulta a determinac;ao de padroes de ocupac;:ao 
diacr6nica, fundamentalmente apoiados nas poucas informac;:oes existentes. 

Tenda em conta que para o EIA nao foram realizados trabalhos de prospecc;:ao sistematica, ao longo 
da totalidade da extensao do projecto, considera-se assim possivel que algumas ocorrencias 
arqueol6gicas possam ser identificadas. 

Nesse sentido, justifica-se a aplica9ao do presente programa, de modo a assegurar que a construc;:ao 
do empreendimento em estudo nao implique a ocorrencia de impactos significativos sobre eventuais 
ocorrencias arqueol6gicas nao identificadas na fase de EIA. 

8.4.7.3 Principais Objectives 

Os principais objectivos deste programa serao: 

• ldentificar vestigios arqueol6gicos existentes na area directamente afectada pelo projecto e 
aplicar as medidas de minimizac;:ao que melhor se adequem as caracteristicas, valor 
patrimonial e potencialidade cientifica dos vestigios/sitios identificados. 

• Sensibilizar a populac;:ao e todo o pessoal envolvido no projecto da importancia da 
preservac;:ao do patrim6nio arqueol6gico. 

8.4. 7.4 Ac96es Ambientais 

Prospec~i!lo Arqueol6gica 

Previamente ao inicio dos trabalhos de construc;:ao da linha, desde que estejam asseguradas as 
condi96es de seguranc;:a relacionadas com a desminagem, devera proceder-se a prospec9ao 
arqueol6gica visual do corredor e envolvente directa (200 m para cada lado) e de todas as areas 
onde se preveja a realiza9ao de movimentac;:oes de solos (pedreiras, areas de emprestimo, acessos, 
~~•~ 1e"1r~~ ~~•re ou•r~~) '0-0&.GI Vi>, VI IL ll U~ . 

Esta prospecc;:ao devera ser feita preferencialmente quando se encontrarem definidas em projecto e 
cartografadas todas estas areas, e estiverem definidas com exactidao as caracteristicas tecnicas do 
mesmo. 

Acompanhamento Arqueo/6gico dos Trabalhos de Revolvimento de Solos 

As caracteristicas especificas de deposi9ao do Patrim6nio Arqueol6gico podem impedir a sua 
identificac;:ao apenas atraves dos estudos realizados no presente EIA, pelo que se impoe que, 
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durante qualquer trabalho de revolvimento de solos ate cotas arqueologicamente estereis, se 
proceda ao acompanhamento arqueol6gico dos trabalhos . 

Este trabalho devera consistir no acompanhamento por parte de um Arque61ogo dos trabalhos que 
impliquem revolvimentos de solos, nomeadamente: desmata96es, decapagens, escava96es 
emprestimos ou dep6sito de solos, com o objectivo de identificar e, salvaguardar, da melhor forma 
possivel os vestigios arqueol6gicos que vierem a ser identificados. 

Assim preconiza-se que se tenha previsto na equipe de obra tecnicos Arque61ogos para que possam 
ser detectados atempadamente os vestigios arqueol6gicos e que possam ser postas em pratica as 
medidas de minimiza9ao adequadas a sua importancia. 

As medidas de minimiza9ao a aplicar em cada caso deverao ser decididas pelos Arque61ogos 
presentes em obra de acordo com a legisla9ao vigente, orienta9ao dos 6rgaos nacionais 
competentes e procedimento espedfico. 

Responsabilidades 

Para a realiza9ao do Plano de Salvaguarda do Patrim6nio Arqueol6gico no ambito da constru9ao do 
projecto prop6e-se a constitui9ao de uma equipa de Arqueologia, que esteja adstrita ao Projecto 
desde a sua fase preparat6ria. 

Esta equipa sera responsavel pela realiza9ao de todos os trabalhos de campo e gabinete a realizar 
no contexto do piano, nomeadamente: 

• Todos os trabalhos de acompanhamento das obras e de todas as areas onde se preveja a 
realiza9ao de trabalhos que impliquem revolvimentos de solos nomeadamente; 

o Areas de pedreira; 

o Areas de emprestimo e dep6sito de solos 

o Caminhos de acesso, ao corredor e a todas as restantes areas, a criar e a melhorar 

o Areas de estaleiro 

o Areas onde serao criadas infra-estruturas de apoio a explora9ao, 

o Outras que se revelem necessarias no decurso dos trabalhos . 

• ldentifica9ao, inventaria9ao de sftios arqueol6gicos e coordena9ao de interven96es 
arqueol6gicas conforme legisla9ao vigente, orienta9ao dos 6rgaos nacionais competentes; 

• Acompanhamento dos trabalhos de constru9ao que impliquem revolvimento de solos ate 
cotas arqueologicamente estereis (desmata9ao, decapagem e escava9ao); 

• Auxilio na selec9ao de areas de emprestimo e dep6sito de solos mediante vistoria 
arqueol6gica previa; 

• Realiza9ao de todos os relat6rios e registos - grafico, fotograficos, topograficos (com 
auxilio da equipa de topografia) necessarios. 

Pontualmente, a equipa podera ser acrescida do numero de trabalhadores e maquinaria 
considerados necessarios para agilizar os trabalhos de modo a condicionar os trabalhos industriais o 
menor tempo possivel. Nestes trabalhos devera integrar-se na medida do possivel a popula9ao local 
numa perspectiva de retorno a comunidade. 

A equipa de Arqueologia deve manter um contacto pr6ximo com a equipa responsavel pelas 
quest6es socioecon6micas, numa perspectiva de abordagem que se pretende pedag6gica na 
consciencializa9ao para um patrim6nio que e, em primeiro lugar, da comunidade, numa dinamica de 
perten9a e continuidade, na qual se insere a necessidade de monitoriza9ao da adapta9ao das 
popula96es as novas realidades. 

A equipa devera manter igualmente um contacto pr6ximo com as autoridades que tutelam e 
fiscaiizam o Patrim6nio Arqueol6gico, com as Universidades e corn os investigadores que traban-1arn 
na regiao. 

8.4.7.5 Resultados Esperados 

Com o programa de salvaguarda do patrim6nio arqueol6gico espera-se conseguir minimizar os 
impactos que possam existir na area de estudo. 
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8.4.7.6 Cronograma das Actividades Previstas 

Na Tabela 8.12 apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa 
de gestao ambiental. 

Tabela 8.12: Cronograma das actividades previstas - Programa de Salvaguarda do Patrim6nio 
Arqueol6gico 

Acc;oes de Gestao Construc;ao Operac;ao Responsabilidade 

Criai;:ao de uma equipa de trabalho 
Antes do n/a Vale infcio 

Prospeci;:ao Arqueol6gica 
Antes do 

Vale 
inicio 

Acc;oes de 
Controlo Acompanhamento arqueol6gico dos trabalhos 

de Revolvimento de Solo 
Continue nla Vale 

Aci;:oes de mitigai;:ao, conforme orientai;:oes Quando 
Vale 

do 6rgao competente. necessario 
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8.4.8 Programa de Gestao Socioecon6mica 

8.4.8.1 lntrodu9ao 

0 Programa de Gestao Socioecon6mica e um extenso programa com incidencia na componente 
social e econ6mica, composto pelos seguintes subprogramas: 

• Subprograma de Comunicac;ao Social 

• Subprograma de Educa9ao Ambiental e de Seguranc;a; 

• Subprograma de Saude; 

• Subprograma de Desenvolvimento Social Local 

• Subprograma de Compensa9ao Social 

• Subprograma de Recrutamento e Capacita9ao 

• Subprograma de Monitorizac;ao de lndicadores Socioecon6micos; 
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8.4.8.2 Subprograma de Comunicac;ao Social 

Considerar;oes Gerais 

Politica e Estrutura Legal 

• _ourecon 

Nao existem requisitos legais especfficos relativos a comunicac;:ao social, no entanto, e reconhecido 
internacionalmente, nomeadamente por instituic;:6es coma o Banco Mundial e FMI, coma sendo de 
extrema importancia a definic;:ao de programas e protocolos de relacionamento entre as diferentes 
partes envolvidas no projecto, coma forma de potencializac;:ao do capital social existente de todas as 
partes envolvidas. 

Ambito 

As actividades e propostas descritas neste programa procuram evidenciar e reforc;:ar o compromisso 
do empreendedor com a construc;:ao e consolidac;:ao de relacionamentos com todas as partes 
envolvidas durante a fase de construc;:ao e operac;:ao do empreendimento. 

Assim, este programa tera coma objectivo definir orientac;:6es e directrizes corporativas de 
relacionamento e posicionamento do empreendedor para as fases de construc;:ao e operac;:ao do 
projecto, tendo em conta as caracterlsticas e singularidades e a natureza socioecon6mica de area de 
intersecc;:ao do projecto. 

Justificar;iio 

Este programa fundamenta-se na assunc;:ao de que a comunicac;:ao e um processo inerente a toda a 
empresa e que as solu96es propostas nesse ambito devem considerar e integrar oportunidades de 
posicionamento e relacionamento do empreendedor com todos os publicos sob influencia directa e 
indirecta do projecto, com o intuito de contribuir para a potencializagao do capital social existente de 
todas as partes envolvidas, assim como garantir que as preocupa96es dos publicos estejam 
reflectidas nas ac96es de comunicac;:ao da companhia. 

Desta forma, o facto de existir uma Gestao de Comunicagao ajudara a definir e consolidar um 
relacionamento permanente e transparente entre todos os stakeholders e a Vale, contribuindo assim 
para integrar no projecto as suas expectativas e temas de interesse, valorizando as potencialidades 
de todas as partes interessadas com respeito a sua identidade cultural e suas praticas sociais 

A Gestao da Comunicagao, ja definida nas normas internas na Vale, pode ser dividida em 3 pontos 
fundamentais: 

• Dialogo Social - dialogo permanente com as partes interessadas utilizando ferramentas 
que permitam a interactividade, o conhecimento e entendimento do empreendimento e sua 
relagao com seus publicos e, ac96es construidas por meio de parcerias entre a sociedade 
civil, o poder publico e a iniciativa privada com base nas premissas Vale da construgao 
colectiva e na co-responsabilidade; inclusive atraves de um relacionamento constante com 
os principais canais regionais mediaticos. 

• Ac!;oes lnstitucionais - optimizar a participagao em oportunidades estrategicas 
relacionadas ao sector de forma alinhada ao memento do projecto; 

• Relacionamento com publicos estrategicos - identificac;:ao permanente de stakeholders 
estrategicos, analise dos cenarios e dos respectivos actores em constante mudanc;:a e a 
definigao clara de abordagem para cada momenta optimizando a construc;:ao de 
relacionamentos . 

No relacionamento directo com as comunidades onde o projecto se ira desenvolver importa referir 
que a maioria da populac;:ao afectada e ou iletrada ou com baixa escolaridade, pelo que se devera ter 
em conta este aspecto no caso de ser feita a distribuigao de panfletos e informa~5es relativas ao 
projecto. 0 metodo mais eficaz de comunicac;:ao com as populac;:oes afectadas e atraves de imagens 
(figuras ou fotografias) e comunicac;:ao oral. 
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Principais Objectivos 

Este programa tern como principais objectivos: 

• Promover o dialogo social a partir de ac96es de posicionamento e de relacionamento do 
empreendedor com os diversos stakeholders do empreendimento, integrando as diferentes 
iniciativas de interface; 

• Promover o conhecimento, entendimento, envolvimento e valorizagao mutuos do 
posicionamento, estrategias e iniciativas do empreendedor e dos stakeholders ligados ao 
empreendimento, contribuindo para o esclarecimento quanta a gestao de impactos par 
meio dos canais de comunicagao e relacionamentos. 

Ac96es Ambientais 

A Vale apresenta ja uma polftica de comunicagao definida, pelo que, em relagao a fase de 
construgao do projecto, serao ampliadas e diversificadas as ac96es de comunicagao ja 
desenvolvidas, visando a consolidagao de relacionamentos e do posicionamento ja existentes. A 
comunicagao reforgara e compartilhara as valores que pautam a actuagao da empresa coma a etica 
nos relacionamentos e gestao, o compromisso com a seguranga do trabalho, o respeito ao meio 
ambiente e culturas locais. 

Na fase de operagao, estas actividades e iniciativas ja estarao consolidadas, e serao constantemente 
revistas e adaptadas com a finalidade de manter as objectivos e estrategia de comunicagao para o 
Projecto. 

0 projecto devera ter uma equipa espedfica de comunicagao, orientada e alinhada tecnicamente 
com as equipas internas e com a directoria de comunicagao do empreendimento. 

Ac9oes de Contro/o 

• Actualiza9ao das informa96es sobre o territ6rio: considerando o dinamismo das 
rela96es sociais, e importante que o processo seja permanentemente actualizado com as 
informa96es sabre o territ6rio, stakeholders e temas de interesse de forma a permitir a 
tomada de ac96es preventivas necessarias, a adequac;ao da estrategia de comunicagao e a 
optimizagao das ac96es. 

• Continuidade do processo de aproxima~ao e ausculta9ao: no ambito do projecto, os 
stakeholders compreendem as principais actores sociais que possam condicionar a 
condugao do projecto ou ser condicionados pelo mesmo. Deverao ser realizadas reunifies 
peri6dicas com as diversos segmentos da sociedade: poder publico, formadores de opiniao, 
comunidades religiosas e associac;oes, empregados, populagao afectada como um todo. 
Tambem sera analisada a necessidade de estabelecimento de canais sistematizados como 
pontos de informa96es e outros. 

• Capacita~ao dos interlocutores da Vale: Todas as situa96es de contacto e interface com 
os diferentes publicos devem ser tratadas pelos interlocutores da Vale coma oportunidades 
de conhecimento e relacionamento. Para facilitar este processo, deverao ser 
implementadas ac96es de reciclagem e capacitagao. 

• lmplanta~ao de ac~oes institucionais: a Vale devera implementar acc;oes que permitirao 
ampliar o conhecimento e relacionamento entre os publicos e o empreendimento e a 
pr6pria empresa, alem de garantir a abertura de canais permanentes de dialogos, tais como 
participa96es em eventos, produgao de material institucional e informativo, desenvolvimento 
de campanhas de posicionamento, suporte a disseminagao de informac;:oes referentes aos 
programas de desenvolvimento social. A recepc;ao a visitantes com foco no neg6cio sera 
intensificada para apresentar as actividades do empreendimento na fase de 
implementagao, com o objectivo de agregar valor e credibilidade as rela96es entre as 
stakeholders, o empreendimento e a Vale. 

• Relacionamento com a lmprensa: Deverao ser promovidas e apoiadas oportunidades de 
relacionamento e de posicionamento com a imprensa, com o objectivo de dar suporte as 
estrategias da Vale, abordar e esclarecer questoes e preocupa96es da sociedade e agregar 
valor as rela96es entre ambas as partes. 

• Desenvolvimento de ac~oes de comunica~ao externa: Deverao ser implementadas 
ac96es de comunicagao externa para garantir o dialogo permanente com as comunidades e 
os publicos interessados nas actividades da Vale, tais coma campanhas de media de 
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ambito nacional e local, campanhas de sensibiliza9ao locais e reunioes constantes com os 
principais stakeholders locais do empreendimento. 

• Desenvolvimento de acc;oes de comunicac;ao interna: Deverao ser implementadas 
ac96es de comunicac;ao interna para todos os empregados, par meio de ferramentas e 
veiculos coma boletim informativo, jornal mural, campanhas e eventos internos e 
comunicac;ao directa. 

Acfoes de Monitorizafao 

Pelo seu caracter estrategico, o desenvolvimento e o sucesso do programa de comunicac;ao 
dependem exclusivamente da monitoriza9ao de suas metas e objectivos. A eficacia deste programa 
reflectir-se-a nas acc;oes e atitudes do publico-alvo envolvido, no seu grau de esclarecimento e 
satisfac;ao perante o conjunto de informa96es recebidas durante o processo de construc;ao do 
empreendimento. 

A monitorizac;ao do programa ocorrera durante todo o seu processo de desenvolvimento, atraves de 
avalia96es de resultados alcanc;ados frente aos objectivos e metas propostos. Os procedimentos 
deverao ser revistos se necessario. 

Para tal, alem da observac;ao directa, da "escuta" permanente das equipas de comunicac;ao, de 
rela96es com a comunidade e dos gestores de forma geral, devera ser avaliada a possibilidade de 
realizac;ao de pesquisas de opiniao publica coma recurso relevante na aferic;ao dos compromissos 
preconizados nos Programas. 

Resultados Esperados 

Com este programa espera-se conseguir criar uma rede comunicac;ao entre a Vale e todos os 
stakeholders. 

Cronograma das Actividades Previstas 

Apenas ap6s a fase de levantamento e analise de informac;oes e que sera possfvel elaborar um 
cronograma detalhado das actividades de comunicac;ao especfficas para o empreendimento. Esse 
cronograma estara acoplado aos demais cronogramas do projecto, respeitando os cenarios e metas 
estabelecidas pelo empreendedor. 

Apenas ap6s a fase de levantamento e analise de informac;oes e que sera passive! elaborar um 
cronograma detalhado das actividades de comunicac;ao especfficas para o empreendimento. Esse 
cronograma estara acoplado aos demais cronogramas do projecto, respeitando os cenarios e metas 
estabelecidas pelo empreendedor. 

Tabe/a 8.13: Cronograma das actividades previstas - Subprograma de Comunicafao Social 

Acc;ao de Gestao Construc;ao Operac;ao Responsabilidade 

Actualizagao das informa96es sobre o lnicio Continuo Vale 
territ6rio 

Continuidade do processo de aproximagao e Continuo Continuo Vale auscultagao 

Capacitagao dos interlocutores da Vale Continuo Continuo Vale 

Acc;oes de 
Controle 

lmplantagao de ac96es institucionais Continuo Continuo Vale Ambiental 

Relacionamento com a lmprensa Continuo Continuo Vale 

Desenvolvimento de ac96es de comunica9ao Continuo Continuo Vale 
intern a 
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Ac~ao de Gestao Construcao Operacao Responsabilidade 

Desenvolvimento de ac<;:oes de comunica<;:ao 
Continuo Continuo Vale 

extern a 

Ac!;oes de 
monitoriza!;ao Monitoriza9ao do Programa Continua Continuo Vale 

Amblental 
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8.4.8.3 Subprograma de Educagao Ambiental e de Seguranga 

Considera~oes Gerais 

Politica e Estrutura Legal 

• au re con 

Nao existem r~quisitos legais especfficos relativos a educa9ao ambiental, no entanto, e reconhecido 
internacionalmente, nomeadamente por institui96es como o Banco Mundial e FMI, como sendo de 
extrema importancia a defini9ao de programas que proporcionem um maior equilibria entre a 
popula9ao e o meio ambiente, sendo a educa9ao um dos pilares essenciais para este equilibria. 

Ambito 

0 programa proposto devera. abranger os trabalhadores directamente envolvidos na actividade, tanto 
na fase de constru9ao como na explora9ao, incluindo ainda a comunidade inserida na area de 
influencia do empreendimento. 

0 programa tern como objectivo investir na mudan9a de habitos e costumes de forma a propiciar a 
valoriza9ao do meio ambiente local, a adop9ao de praticas compatfveis com a conserva9ao da 
natureza e melhoria da qualidade de vida das popula96es da area de influencia .. 

Justifica~ao 

0 Programa de Educa9ao Ambiental procura estimular novos valores que contribuam para o 
estabelecimento de uma melhor rela9ao entre o homem, o meio ambiente e o empreendimento, 
considerando os aspectos socioculturais, fisicos e bi6ticos e visando a conserva9ao dos recursos 
naturais e, principalmente, seus usos. 

A educa9ao ambiental em um empreendimento deste porte justifica-se pela necessidade de 
sensibilizar e consciencializar colaboradores e a comunidade estimulando a constru9ao de atitudes e 
valores que promovam a preserva9ao e recupera9ao ambiental, a melhoria da qualidade da saude da 
popula9ao alem da redu9ao dos riscos as areas de convivencia com a ferrovia. 

Desta forma, com base neste programa, e possfvel pensar na conserva9ao ambiental e bem-estar da 
popula9ao a longo prazo, garantindo o uso auto-sustentavel efectivo, servjndo como orienta9ao para 
o desenvolvimento progressivo, indutor de polfticas circunstanciais incluindo participa9ao da 
responsabilidade corporativa da empresa em incentivando parcerias governamentais e nao 
governamentais e com segmentos da sociedade civil. 

Principais Objectivos 

Os principais objectivos deste programa serao: 

• Promover a sensibiliza9ao e consciencializa9ao da comunidade e trabalhadores da 
empresa quanto a necessidade de preserva9ao do ambiente e mudan9a de 
comportamento, incorporando cuidados com a fauna e flora nas actividades de rotina e na 
utiliza9ao racional dos recursos naturais disponfveis; 

• Apoiar a forma9ao continua de professores e gestores em educa9ao, fortalecendo e 
incentivando praticas pedag6gicas vinculadas a conserva9ao e preserva9ao do meio 
ambiente, incentivando a consciencia e ac9ao participativa a dentro das comunidades; 

• Contribuir para o reconhecimento de procedimentos de actua96es crfticas atraves de 
ac96es e posturas ambientalmente correctas (dentro e fora da empresa) que estimulem o 
exercfcio da cidadania pela participa9ao de ac96es integradas. 

• Promover a sensibiliza9ao e consciencializa9ao das comunidades e trabalhadores durante 
as fases de constru9ao e opera9ao para os riscos associados ao transito de vefculos e 
maquinas principalmente na fase de obras e relacionado ao transito ferroviario para a fase 
de opera9ao. 

Ae<;:oes Ambientais 

Ac~oes de Controlo e Mitiga~ao 

As ac96es deverao constituir-se a partir de parcerias com organiza96es que ja desenvolvem 
trabalhos na regiao, promovendo por exemplo: 

• Apoio a capacita9ao de educadores sobre Educa9ao ambiental e praticas de gestao e 
desenvolvimento auto-sustentavel; 
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• Estimulo do envolvimento de lideranc;as tradicionais, adolescentes, grupos culturais, 
associac;oes comunitarias, entidades religiosas, ONGs, autarquia local na estrutura9ao da 
participac;ao popular e consciencializac;ao. Apoiar ainda, ac96es efectivas para gera9ao de 
fontes de renda e sensibilizac;ao, atraves de debates e encontros peri6dicos envolvendo 
actividades socioeducativas de responsabilidade socioambiental, actividades de 
capacitac;ao artfstico-cultural, ambiental e desportiva; 

• Apoio a inclusao de conteudos sabre educac;ao ambiental no programa educativo das 
escolas e no programa de capacita9ao de mao-de-obra, com enfase na importancia da 
preservac;ao do ambiente, onde deverao ser abordados temas coma: dinamica ambiental 
das areas estudadas, a inter-relac;ao entre os componentes ambientais (recursos hfdricos, 
vegetac;ao, fauna, clima, solos), as formas de utiliza9ao dos recursos naturais pela 
comunidade, e os principais problemas socioambientais locais; 

• Apoio a eventos artfstico-culturais de caracter ludico, na forma de apresentac;oes musicais 
e teatrais e difusao de metodologias capazes de oferecer perspectivas concretas de 
organizac;ao comunitaria para a sensibilizac;ao e apropria9ao individual e colectiva; 

• Realizar acc;oes que visem a consciencializa9ao para colaboradores e comunidades 
pr6ximas a ferrovia, quanta aos riscos inerentes da actividade, incluindo horarios, rotas 
produtos transportados, distancia minima de constru96es; 

• Apoiar e/ou realizar acc;oes de consciencializac;ao ambiental utilizando-se das estruturas de 
apoio ferroviario sendo atraves de disponibilizac;ao de espac;os para ac96es ludicas nas 
oficinas, estac;oes de trem ou mesmo no trem de passageiros; 

Entre as ac96es propostas destaca-se o incentivo a incorporac;ao de conteudos sabre educa9ao 
ambiental e saude no programa educativo das escolas; programas de valorizac;ao, informa9ao das 
potencialidades locais e outras praticas que contribuam para a auto-estima das populac;6es, 
promovendo a cidadania . Sugere-se ainda a necessidade de promover capacitac;ao especffica para 
lideranc;as locais, com forte componente de genera 

Diversas formas de comunicac;ao deverao ser usadas, nomeadamente o uso do radio como meio de 
atingir comunidades remotas e difundir metodologias voltadas para o 'fortalecimento' social sao 
ac96es validas para a criac;ao de um centro de referencia disponibilizando informac;oes. A produ9ao 
de kits ludicos I didacticos em versoes bilingues, considerando a preponderancia do idioma local, a 
obtenc;ao de livros e elaborac;:ao de campanhas de incentivo a leitura, a promoc;ao de actividades 
artfstico-culturais e desportivas entre jovens e crianc;as . 

Resultados Esperados 

Espera-se que com este programa seja possfvel estimular novas valores que contribuam para o 
estabelecimento de uma melhor relac;ao entre o homem, o meio ambiente e o empreendimento, 
considerando os aspectos socioculturais, ffsicos e bi6ticos e visando a conservac;ao dos recursos 
naturais e melhoria da qualidade de vida das popula96es da area de influencia .. 

Cronograma das Actividades Previstas 

As acc;oes deverao ter ser implementadas a partir do infcio da fase de construc;:ao do projecto. Os 
eixos de trabalho deverao ser implementados tendo em vista toda a fase de construc;ao e a 
continuidade ao longo de toda a fase de operac;ao. 

Na Tabela 8.14 apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa 
de gestao ambiental. 
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Tabe/a 8.14: Cronograma das actividades previstas - Subprograma de Educat;ao Ambiental e 
Segurant;a 

Ac<;oes de Gestao Constru<;ao Opera<;ao Responsabilidade 

Criai;:ao de uma equipa responsavel lnicio Vale 

Mapeamento de parcerias e oportunidades 
lnicio Vale existentes na regiao 

Aci;:oes de 
Controlo Criai;:ao de uma estrategia de implementai;:ao 

lnicio Vale do programa 

lmplementai;:ao do programa. Continua Continua Vale 
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8.4.8.4 Subprograma de Saude 

Consideragoes Gerais 

Politica e Estrutura Legal 

• aurecon_ 

E reconhecido internacionalmente, nomeadamente par institui96es coma a Organizagao Mundial de 
Saude (OMS), coma sendo de extrema importancia a definigao de programas que proporcionem uma 
melhor educagao no sentido da prevengao de doengas, assim coma que, em todos os projectos, a 
saude dos trabalhadores e populagao envolventes seja assegurada. 

Am bi to 

0 programa proposto devera abranger os trabalhadores directamente envolvidos na actividade, 
durante a fase de construgao e operagao, incluindo ainda a comunidade inserida na area de 
influencia directa do empreendimento. 

0 programa tern coma objectivo propiciar a valorizagao das praticas e habitos que contribuam para a 
diminuigao de doengas, em particular as infecto-contagiosas. 

Justificagao 

Entendendo que a gestao da saude e da seguranga de seus trabalhadores e das comunidades 
vizinhas, bem coma a preservagao ambiental, sao aspectos intrfnsecos aos seus processos, a Vale 
deve adoptar um sistema de gestao que permite a monitorizagao permanente de seu desempenho 
atraves de indicadores representativos. Este sistema operar-se-a durante a fase de construgao e 
operagao do empreendimento. 

Este programa justifica-se ainda em fungao do elevado no numero de casos de infecgao par HIV em 
todo o pals, assim coma na forte incidencia de doengas coma a malaria e de doengas veiculadas 
pela agua. Destaca-se ainda que o elevado numero de trabalhadores alocados aos estaleiros das 
obras na fase de implantagao e a consequente pressao sabre os servigos de saude dos municipios 
bem coma a importancia e obrigatoriedade da seguranga no trabalho reforgam a necessidade do 
programa de saude. 

Principais Objectivos 

Os principais objectivos deste programa serao: 

• lnvestir em ac96es de consciencializagao de saude, com foco em educagao e prevengao; 

• Contribuir para a minimiza9ao do problema da malaria, com vistas a reduzir o risco a que os 
trabalhadores e a populagao estao expostos e a reduzir as taxas de ocorrencia da doenga; 

• Disseminar amplamente a informagao sabre os problemas relacionados com o HIV/SIDA. 

Acgoes Ambientais 

Acgoes de Controlo e Mitigagao 

Educacao e Prevencao 

Deverao ser desenvolvidos, em consonancia e parceria com o programa de educagao ambiental, 
estrategias de divulgagao consciencializagao para a saude que abordem os seguintes temas: 

• HIV/SIDA; 

• Subnutrigao; 

• Malaria; 

• Tuberculose; 

• Doengas veiculadas pela agua; 

• Doengas sexualmente transmissfveis; 

• Estilo de vida saudavel. 

Devera ainda, numa base continua, ser dada especial atengao a educagao na area da medicina e 
primeiros socorros, a todos os membros da equipe do projecto, atraves de material impresso e de 
sess6es regulares de informagao sabre saude no trabalho. 

Estudo de lmpacto Ambiental da Linha Ferrea Moatize - Malawi 
Relat6rio - Volume I/I -Avalia9ao de lmpactos e Plano de Gestao Ambiental 



• aurecon 

Programas de Saude da Comunidade 

Durante a fase de construc;:ao sera necessario a deslocac;:ao de diversos tecnicos e trabalhadores 
para os locais das obras. Por um lado todas as exigencias relacionadas a saude ocupacional de 
pessoal operacional devem ser satisfeitas e resolvidas exclusivamente com os recursos e 
capacidades da Vale . 

Por outro lado, devido a grande pressao que esta chegada de trabalhadores ira causar nas 
populac;:oes e nos sistemas de saude locais, equipas especializadas serao organizadas para 
preservar e promover a saude da populac;:ao. A Vale podera actuar alinhada aos programas e 
iniciativas existentes relacionadas a saude preventiva e educativa. 

Prevencao e Combate a Malaria 

A malaria e uma das principais causas de mortalidade na regiao. De forma a minimizar o problema, 
reduzir o risco a que os trabalhadores e a populac;:ao estao expostos, e reduzir as taxas de 
ocorrencia da doenc;:a, a Vale, durante a fase de construc;:ao, ira dispor de um piano de acc;:ao, o qual 
ja existe na mina de Moatize, que consiste de dois principais pontos focais de acc;:ao (i) combate e 
prevenc;:ao (ii) profilaxia e tratamento. 

(i) Combate e preven~lfo 

• Fumigac;:ao de todas as areas de estaleiros propfcias ao desenvolvimento e todas as zonas 
de charcos nas imediac;:oes dos mesmos; 

• Distribuic;:ao de redes mosquiteiras tratadas e/ou protecc;:ao para as portas e janelas das 
casas, usando redes de nylon para os alojamentos da obra; 

• Educac;:ao dos trabalhadores e da populac;:ao da area de influencia directa, tendo em vista o 
aumento do nivel de cuidados de saude e de conhecimento; colaborac;:ao com os 
trabalhadores responsaveis pela saude da comunidade, visando informar e encorajar a 
populac;:ao a visitar o centro de saude da comunidade, logo que os mesmos detectem 
sintomas da doenc;:a; 

• Procurar meios de prevenir a proliferac;:ao de mosquitos, usando controle eficaz e 
monitorizando todos os ambientes das areas de estaleiros e unidades de apoio do projecto 
em que a larva pode ser reproduzida, tais como, aguas estagnadas em poc;:os e lagoas e a 
volta das areas de estaleiros e unidades de apoio do projecto, assim como areas cobertas 
de mato pr6ximas ao local do projecto, etc.; e 

• Distribuic;:ao de panfletos aos trabalhadores , explicando como tomar precauc;:oes em relac;:ao 
a doenc;:a. 

• 0 programa tambem inclui o envolvimento das escolas e organizac;:oes da sociedade civil. 

(ii) Profilaxia e Tratamento 

Quanto mais cedo a malaria for diagnosticada, maior sera o sucesso do tratamento. Por esse 
motivo, a Vale devera efectuar todos os esforc;:os possfveis no seu programa de saude para 
diagnosticar a doern;a de forma mais rapida e eficiente, facilitando deste modo o sucesso do 
tratamento. Para isto, a Vale fornecera aos seus trabalhadores: 

• Treino para permitir que as equipas responsaveis pelo centro de saude da Vale sejam 
capazes de fornecer diagn6sticos rapidos; 

• Treino e designac;:ao dos gestores da empresa que irao se responsabilizar pelas 
campanhas, tendo em vista a prevenc;:ao e a facilitac;:ao de diagn6sticos da doenc;:a; 

• Equipamento necessario ao centro de saude da Vale para um rapido diagn6stico e a 
reaiizac;:ao de medidas de tratamento adequadas; e 

• Medicamentos adequados para o tratamento dos trabalhadores , quer em termos de 
quantidade, quer em termos de qualidade. 

Educacao e Prevencao de DSTs e HIV/SIDA 

Os dados do Ministerio da Saude apontam para um crescimento das doenc;:as sexualmente 
transmissfveis (DSTs) e de HIV/SIDA na regiao onde o Projecto se insere. A forte pressao de fluxo de 
trabalhadores durante a fase de construc;:ao, assim coma os fluxos migrat6rios que se terao 
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tendencia a aumentar durante a fase de operac;ao do projecto levam a que fac;a sentido pensar em 
acc;oes especificas para esta problematica. 

Desta forma a Vale devera adaptar as suas campanhas de HIV/SIDA, nao apenas em relac;ao as 
suas polfticas de saude, mas tambem em relac;ao as suas polfticas de Recursos Humanos, seguindo 
o conselho do governo, de tratar o HIV/SIDA coma uma questao transversal. Assim sendo, sera 
necessario promover conhecimento do problema da doenc;a, atraves de campanhas de informac;ao e 
educac;ao e tirar vantagem das oportunidades que advem disso, para educar os trabalhadores e a 
populac;ao local sabre as precauc;oes a serem tomadas de modo a evitar a contracc;ao da doenc;a. A 
Vale devera fazer todos os esforc;os para disseminar amplamente a informac;ao sabre os problemas 
relacionados com o HIV/SIDA, atraves de campanhas usando meios audiovisuais, teatro industrial e 
imprensa. 

A Vale abordara a questao sob duas vertentes, conduzindo as suas pr6prias campanhas e apoiando 
as iniciativas do governo, atraves das instituic;oes publicas a nfvel local e provincial, ONGs, 
associac;oes de trabalhadores e lfderes comunitarios. 0 taco das campanhas envolvera contactos 
com trabalhadores, escolas, universidades e areas onde a comunidade se reline, tais coma, igrejas, 
salas de reuni6es, organizac;oes locais, etc. 

Resultados Esperados 

Espera-se com este programa estabelecer alianc;as e redes de cooperac;ao entre varios segmentos 
participantes, procurando estrategias que promovam a sustentabilidade social e a sensibilizac;ao, 
combate a endemias e a inseguranc;a alimentar, contribuindo para a melhoria das condic;oes de vida 
dos moradores da regiao e dos trabalhadores da Vale. 

Cronograma das Actividades Previstas 

As acc;oes deverao ter ser implementadas a partir do infcio da fase de construc;ao do projecto. Os 
eixos de trabalho deverao ser implementados tendo em vista toda a fase de construc;ao e a 
continuidade ao longo de toda a fase de operac;ao. 

Na Tabela 8.15 apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa 
de gestao ambiental. 

Tabe/a 8.15: Cronograma das actividades previstas- Subprograma de Saude 

Ac~ao de Gestao Constru~ao Opera~ao Responsabilidade 

Formac;:ao de uma equipa responsavel lnicio Vale 

Treino de alguns empregados e populac;:6es lnicio Vale 

Definic;:ao das estrategias a adoptar. lnicio Vale 

Acc;:oes de educac;:ao e prevenc;:ao Contfnuo Contfnuo Vale 
Ac~oes de 
Controle e 
mitiga~ao 

Acc;:oes de saude comunitarias Continuo Continuo Vale 

Acc;:oes de prevenc;:ao e combate a Malaria Contfnuo Contfnuo Vale 

Acc;:oes de educac;:ao e prevenc;:ao de DSTs e 
Contfnuo Contfnuo Vale 

HIV 
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8.4.8.5 Subprograma de Desenvolvimento Social 

Justificativa 

Em razao da Avalia9ao de lmpactos, as medidas a serem implementadas concomitantemente ao 
empreendimento visam eliminar e/ou minimizar os impactos ambientais reais adversos e 
potencializar os efeitos positivos da implanta9ao do empreendimento. 

Neste contexto, o Programa de Desenvolvimento Social compreende ac96es que se inserem no 
Programa Social da Vale, cujo objectivo geral e contribuir para a melhoria das condi96es 
socioecon6micas e ambientais da popula9ao vizinha as principais actividades do Projecto atraves de 
um conjunto de ac96es que visem promover a educa9ao, a saude, a cultura e desporto, alem de 
actividades promotoras de gera9ao de trabalho e renda, em direc9ao a redu9ao da pobreza absoluta, 
conforme preconiza o Governo de Mo9ambique, e a sustentabilidade dos empreendimentos da Vale. 

0 Programa Social da Vale compreende as propostas relativas aos investimentos sociais nas 
principais areas de influencia do Projecto Carvao Moatize, em Tete, parte das quais representam 
desdobramentos dos investimentos sociais ja realizados na fase de estudo de viabilidade do projecto 
na regiao de Moatize e Tete, e na fase de constru9ao do Complexo Industrial de Moatize. 

Nas fases de constru9ao e de opera9ao do projecto, investimentos sociais estao a ser e serao 
implementados na area de influencia directa do projecto e deverao ter coma foco o desenvolvimento 
comunitario sustentavel, de forma articulada a outros programas publicos e iniciativas privadas, que 
tenham par objectivo contribuir para a melhoria dos Indices de desenvolvimento humano da regiao, e 
compatibilizados com os demais pianos de gestao ambiental das actividades da Vale. As principais 
areas de investimentos serao: saude, educa9ao, actividades produtivas, cultura e desporto. 

A busca par uma sustentabilidade econ6mica na regiao, em paralelo as actividades relacionadas 
directamente ao empreendimento, vem ao encontro de outras ac96es de controlo ambiental 
sugeridas noutros programas, as quais, uma vez integradas, podem incrementar a efectividade social 
dos investimentos. 

Objectivos 

0 principal objectivo deste subprograma e contribuir para a melhoria do desenvolvimento humano e 
desenvolvimento econ6mico, par meio de ac96es que visem prioritariamente: 

• Mitiga9ao de impactos relacionados a altera9ao da capacidade de suporte das infra
estruturas sociais/equipamentos publicos; 

• Melhoria das condi96es e conhecimentos tecnicos para a amplia9ao e potencializa9ao das 
actividades produtivas; 

• Fomento a gera9ao de renda e inclusao social de agregados familiares; 

• Diversifica9ao econ6mica; 

• Dinamiza9ao do sector terciario. 

Conteudo 

Ac~oes de Desenvo/vimento Social 

Para o projecto de constru9ao da linha ferrea entre Moatize e Malawi, considera-se que nao fara 
sentido criar um nova programa, mas sim estender e adaptar as actividades que estao ja a ser 
desenvolvidas e projectadas para a Mina de Moatize, que se situa no mesmo distrito da linha ferrea, 
para que deem uma resposta cabal as novas modifica96es sociais que ocorreram no territ6rio. 

Estas actividades sao coordenadas em consonancia com a Funda9ao Vale, a qual foi fundada em 
Junho de 2010, com o objectivo de efectivar a implementa9ao destas ac96es sociais. 

Assim, a Funda9ao Vale Mo9ambique e a institui9ao que coordena os investimentos sociais da Vale 
no pals, realizando as principais ac96es de responsabilidade social, sempre em respeito a seis 
pilares de actua9ao, nomeadamente saude, educa9ao, cultura, desporto, urbaniza9ao e actividades 
produtivas. 

Na figura seguinte apresenta-se uma figura conceptual das directrizes do programa social da 
funda9ao Vale referente ao Projecto Carvao Moatize, em Tete. 
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Diretrizes do Programa Social Atual 
VvALE 

Figura 8.2: Directrizes do programa social actual 

Desta forma, as acc;:oes de mitigac;:ao dos impactos socioecon6micos para a nova linha ferrea a 
construir entre Moatize e o Malawi deverao constituir-se a partir de acc;:oes vinculadas ao programa 
social da Vale e em parceria com organizac;:oes que ja desenvolvem trabalhos na regiao 
promovendo: 

• Acc;:oes de educac;:ao que devem contribuir para a melhoria da gestao escolar e formac;:ao 
dos agentes de educac;:ao; 

• Acc;:6es de saude que objectivam contribuir para a reduc;:ao da desnutric;:ao e mortalidade 
infantil; 

• Acc;:oes de desenvolvimento de actividades agricolas; 

• Acc;:oes de desporto visando a melhoria a qualidade de vida e da saude da populac;:ao alvo, 
alem de proporcionar formac;:ao e capacitac;:ao para agentes desportivos; 

• Acc;:oes de apoio ao empreendedorismo local e ao desenvolvimento de fornecedores de 
bens e servic;:os; 

• Acc;:oes culturais com o objectivo de reconhecer e valorizar o patrim6nio cultural local. 

Neste sentido, e tambem com vistas a potencializar aspectos positives do empreendimento, insere-se 
o componente de apoio ao desenvolvimento de actividades produtivas do Programa Social da Vale, o 
qual foi concebido tendo em conta que a area do projecto e predominantemente rural, onde a 
agricultura e a base para a seguranc;:a alimentar e nutricional. 

No contexto da erradicac;:ao da pobreza absoluta e na reduc;:ao das desigualdades sociais e das 
assimetrias entre as regi6es do pais, a abordagem do governo aponta o desenvolvimento rural coma 
um dos pilares para o desenvolvimento. 
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Apoiar a capacita9ao para a sustentabilidade da actividade rural na comunidade de Moatize e de 
outras associa96es produtivas e um dos objectivos das actividades que fazem parte integrante do 
programa social da Vale, coma forma de contribuir para a melhoria das condi96es de seguran9a 
alimentar das comunidades, bem coma no desenvolvimento da produ9ao agrfcola, para 
abastecimento do mercado local e monetariza9ao da comunidade envolvida. 

Repensar a forma de conduzir os neg6cios e produzir ecologicamente sao elementos basicos que 
devem ser introduzidos nas discuss6es com os agricultores das comunidades seleccionadas, no 
sentido de aumentar a qualidade do produto, produtividade, escala, compromisso e 
consequentemente a renda dos agregados familiares. 

Em sfntese, esta linha do Programa de Desenvolvimento Social conjugara medidas de apoio aos 
produtores rurais, tais coma: 

• Facilita9ao para obten9ao de materia-prima e equipamentos; 

• Dissemina9ao de tecnologias, para melhoria da produtividade agrfcola e pecuaria; 

• Contribuir para a criac;ao de condi96es de suporte para promover as actividades agro-
pecuarias de subsistencia em actividades de rendimento; 

• Promover informa9ao para o combate a erosao e queimadas; 

• Estimular o acesso a sementes melhoradas; 

• Promover a gera9ao de oportunidades e novas neg6cios (ambiente de neg6cios favoravel) . 

Para alem da agricultura, este componente visa criar capacidades locais para a gerac;ao de recursos 
de financiamento, propiciando o desenvolvimento local com base sustentavel. Por meio do programa 
social, a Vale podera apoiar iniciativas locais no ambito do desenvolvimento de pequenos neg6cios, 
incluindo o apoio ao desenvolvimento de fornecedores locais com vistas a melhoria da oferta, a 
qualidade no atendimento, a dinamiza9ao dos sectores econ6micos e o fortalecimento da cadeia 
produtiva da regiao. Considerando possiveis oportunidades de parceria, poderao tambem ser 
inclufdas ac96es de apoio as actividades de comercio e servi9os e a actividades manufactureiras de 
pequena escala. 

Ac~oes em Desenvolvimento 

De forma a colocar em pratica seu programa social, a Vale ja esta implementando no distrito de 
Moatize, duas Esta96es Conhecimento: 

• Esta~oes de conhecimento 

De forma a colocar em pratica seu programa social, a Vale ja esta implementando no 
distrito de Moatize, duas Estac;oes Conhecimento. 

0 conceito das Esta96es pode ser resumido nos seguintes pontos: 

o Nucleo de Desenvolvimento Humano e Econ6mico; 
o Agente articulador das redes sociais, integrando o investimento social, contribuindo para 

desenvolvimento sustentavel das comunidades; 

o Promoc;ao do relacionamento com as comunidades, atraves de acc;oes concretas locais. 

o Uma das Esta96es foca suas actividades em Cateme, e a outra na Vila de Moatize, no 
bairro de 25 de Setembro. 

A Estacao Conhecimento de Cateme desenvolve ac96es integradas s6cio-produtivas e 
educativas promovendo a gerac;ao de renda atraves do apoio a organizac;ao produtiva (rural 
e urbana), ao desenvolvimento tecnol6gico, ao processamento e a comercializa9ao da 
produ9ao. 

Por seu !ado, a Estacao Conhecimento da Vila de Moatize/25 de Setembro, promove 
ac96es que visem o desenvolvimento integral e integrado da potencialidade humana com 
enfase nos adolescentes e jovens e ac96es vinculadas a gera9ao de emprego e renda 
sustentadas pela capacita9ao profissional e ac96es estrategicas vinculadas ao desporto e a 
cultura. 

Na Figura 8.3 pode-se observar a esquematiza9ao as principais ac96es desenvolvidas par 
estas esta96es: 
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Principais Ac~oes 

• Adequa9ao da Escola Secundaria 
para o abrigo de ai;:Oes de 
formai;:ao agrfcola e capacita9ao 
profissional 

• Organiza9ao e apoio a produ9ao 
agrfcola e pecuaria 
Capacita9ao para o 
empreendedorismo e apoio aos 
pequenos negocios 
Alfabetizai;:ao de jovens e adultos 

• Promo9ao da pratica do desporto 
e val orizai;:ao da culture I ocal 

: . ' 
• Modelo de reassentamento rural 

em Mo9ambique 

diversilicada para inser9ao no 

mercado de trabalho e promo9ao 

do auto-emprego 

Estabelecimento do Centro Cultural 

e Desportivo 

• Jomada Cultural e Polidesportiva 

• Apoio a educa9ao basica e 

aalfabetiza9ao de adultos 

• Apoio ao lnstituto Medio de 

Geologia e Minas 

• Apoio para a etabora9ao de Plano 

Director para o Distrito e Vila de 

Moatize 

• aurecon 

Tete 

• Apoio ao lnstituto Superior 
Politecnicode Tete 

CAPTA<;AO DE NOVOS RECURSOS/ GESTAO COMPARTILHADA 

Figura 8.3: Principais ac~aes 

Dentre as ac96es sociais objectivas da Vale, na area de influencia dos Projectos em Tete, no anode 
2010 destaca-se: 

• Saude 
o Pesquisa de Base Zero 

O programa de investimento da Vale na area de saude tern coma objectivo o combate a 
desnutri9ao infantil. Para melhor direccionar as ac96es desse programa, foi realizada 
uma pesquisa entre Julho e Outubro, visando estabelecer de uma linha de base em 
rela9ao a situa9ao nutricional das crian9as menores de 12 anos nas comunidades 
reassentadas de Cateme e 25 de Setembro. Toda o projecto da pesquisa foi formatado 
segundo protocolo do CNBS - Comite Nacional de Bioetica e Saude e foi encaminhado 
para aprovayao desse 6rgao. 

o Cozinha Mocambique 

0 Programa Cozinha Mo9ambique, patrocinado pela Vale, formou, em Agosto, uma 
turma extra com 45 moradores dos reassentamentos de Cateme e 25 de Setembro. As 
aulas do curso foram divididas entre te6ricas e praticas e englobou conceitos basicos 
em nutri9ao, agro processamento, colheita, p6s-colheita e higiene na manipula9ao dos 
alimentos. Apesar de ser uma ac9ao pontual, a realiza9ao desse programa com as 
comunidades reassentadas, foi o ponto de partida para o debate sabre nutri9ao com 
esse publico. 0 pr6ximo passo sera o estimulo para o compartilhamento da informa9ao 
entre a popula9ao. 

c Clfnica da Noite 

o Foi assinado em Outubro um Memoranda de Entendimento entre a Funda9ao Vale 
Mo9ambique, a USAID e outras empresas do Cons6rcio Projecto Carvao Moatize com o 
objectivo de construir tres clinicas voltadas para o atendimento e orienta9ao dos 
principais grupos de risco HIV/SIDA na cidade de Tete e Vila de Moatize. A previsao e 
que as unidades estejam em funcionamento no primeiro semestre de 2011. 
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• Actividades Produtivas 

o Vacinacao e Desparasitacao do Gado 

Visando melhorar a sanidade animal do rebanho bovine das familias de Cateme, a Vale 
realizou o tratamento de desparasita9ao interna e externa de aproximadamente 600 
animais dessa popula9ao no mes de Setembro. Para preparar a comunidade para essa 
ac9ao, foram realizadas palestras nas quais, para alem de informa96es sabre 
vacina9ao, foram introduzidos temas coma manejo sanitario animal e nutricional. 

o Plano Afimentar 

Para ampliar a produc;:ao alimentar das famflias de Cateme na colheita 2010/2011, a 
Vale esta a apoiar esse publico com a distribuic;:ao de sementes melhoradas e com 
orienta96es tecnicas. Com isso a Vale espera: 

• Aumento da produc;:ao e produtividade das famflias de Cateme 

• Diversificac;:ao de culturas 

• Disponibilidade de alimentos ao longo de todo o ano 

• Melhoria nutricional 

• Contacto das famflias com sementes certificadas. 

o Campos de Demonstracao 

Visando transferir conhecimento e tecnologias para melhoria do plantio e colheita das 
safras, a Vale montou em Cateme dez campos de demonstrac;:ao de plantio de milho e 
mandioca. Esses locais foram preparados nas mesmas condic;:oes das machambas dos 
camponeses. Os camponeses de contacto (proprietaries das machambas onde estao os 
campos) estao aprendendo novas tecnicas de cultivo, de modo a comparar os 
resultados obtidos no fim de cada safra agrfcola. Eles tambem serao responsaveis por 
transmitirem o conhecimento adquirido para seus pares. 

Durante o primeiro semestre foi realizado um Programa de Produc;:ao de Hortfcolas para 
700 famflias do reassentamento de Cateme. As famflias receberam orienta96es tecnicas 
e insumos para produzirem hortas nos quintais da sua residencia. 

o Visita quiada a Estacao Conhecimento 

As familias de Cateme foram convidadas para visitas guiadas nas estruturas em 
desenvolvimento na area da futura Estac;:ao Conhecimento de Cateme. 0 objective foi 
apresentar e sensibilizar as famflias para as acc;:oes propostas pelo Programa Social do 
Projecto Carvao Moatize estimulando o envolvimento das mesmas nas actividades 
programadas. As visitas ocorreram durante o mes de Agosto e participaram cerca de 
600 pessoas que praticam actividades agropecuarias em Cateme. 

• Desporto 
a Curso de Atletismo 

0 I Curso de Treinadores de Atletismo, em Moatize, aconteceu no mes de Agosto e teve 
como grupo alvo o universe de 20 professores de educac;:ao fisica, tecnicos do governo 
e agentes desportivos locais. 0 objective foi melhorar a realizac;:ao das actividades 
existentes na comunidade por meio da qualificac;:ao tecnica para a organizac;:ao do 
sistema desportivo e, consequentemente, da melhoria do nfvel do treino e do nfvel de 
competic;:ao local. 

Composto por aulas praticas e te6ricas, o curso focou temas como Corridas, Saltos e 
Lanc;:amentos, alem de assuntos complementares, tais coma: instituic;:oes nacionais e 
internacionais de gestao da modalidade e organizac;:ao de competic;:oes oficiais. 

a Curso de reciclaqem - Futebo/ 

Em Junho. a Vale realizou um curso de reciclagem para os 16 professores que 
participaram do I Curse Treinadores de Futebol 11 no ano anterior. Essa acc;:ao 
aconteceu durante as competic;:oes dos Jogos Escolares, nos possibilitando uma 
forma9ao em exercfcio, isto e, o ensino foi realizado durante as competi96es, por meio 
do acompanhando dos treinadores e das equipas durante as jogos, culminando com 
uma analise ap6s o encerramento de cada partida. Na oportunidade, foram trabalhados 
os seguintes temas: tactica, tecnica individual, tarefas e fun96es das equipas. 
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o Curso de Basguetebol 

A Vale realizou o I Curso Basico de Treinadores de Basquetebol para 22 agentes 
desportivos de Moatize, no mes de Maio. 0 objectivo foi a introduc;ao de novas 
conceitos de organizac;ao e tacticas de jogo e pedagogia de treino. A formagao teve 
uma carga horaria de 60 horas e ocorreu sob a monitoria do tecnico moc;ambicano Nazir 
Sale, treinador e duas vezes campeao africano pela equipe nacional feminina de 
Basquetebol. 

Educacao 

o Seminario de Educacao 

Patrocinio do Seminario "Metodologia de Elaborac;ao, lmplementac;ao e Avaliac;ao do 
Projecto Educativo da Escola" em Abril, que foi dirigido aos tecnicos do Servic;o Distrital 
de Educac;ao, Desporto e Tecnologia da Vila de Moatize e aos directores e membros 
dos Conselhos Escolares de Moatize. 

o Projecto caia na rede 

Programa de inclusao digital patrocinado pela Vale, Odebrecht e outros parceiros, 
atraves do qual foram montadas tres salas de informatica nas escolas secundarias 
Her6is Moc;ambicanos, na Vila de Moatize; Armando Emilio Guebuza, no povoado de 
Cateme e na Escola Dom Bosco. Essas estruturas estao a possibilitar aos jovens um 
contacto mais pr6ximo com as novas tecnologias, ajudando-os a se preparar para o 
futuro profissional. 

• lnfra-estrutura 

o Plantacao de arvores 

• Plantac;ao de mais de cem mudas de arvores em predios publicos. 

• Distribuic;ao de mais de 1500 mudas de arvores frutfferas para a populac;ao de 
Cate me. 

o Memoranda de entendimento - FFH 

o Assinatura de Memoranda de Entendimento com o Fundo de Fomento para a Habitac;ao 
para definic;ao de procedimentos e mecanismos de apoio que permitam o aumento da 
oferta habitacional na provincia de Tete. 

o Memoranda de entendimento - FIPAG 

o Assinatura de memoranda de entendimento com o Fundo de lnvestimento e Patrocinio 
do Abastecimento de Agua (FIPAG) para aumentar a cobertura da rede de 
abastecimento de agua em Moatize. Serao desenvolvidos um Plano Director de Aguas 
e um Projecto Executivo que preconizam a expansao da capacidade, tratamento e 
distribuic;ao da agua. 

Nos anos que se seguem, a Vale devera continuar a implementar as acc;oes necessarias ao 
cumprimento dos objectivos deste programa, sempre com vista ao desenvolvimento sustentavel a 
longo prazo, e estas acc;oes deverao ser estendidas ao restante do corredor ate a fronteira com o 
Malawi. 

Publico-Alvo 

Populac;ao da area de influencia do empreendimento, especialmente da Vila de Moatize, da Cidade 
de Tete, e das areas de reassentamento de Cateme e 25 de Setembro. 

Metodologia 

Partindo-se do pressuposto que a somat6ria dos esforc;os das organizac;oes actuantes nas areas a 
fim de minimizar a pobreza absoluta, objectiva uma maior optimizac;ao dos recursos e promove 
melhores condic;oes de acesso aos projectos a um maior numero de beneficiados, a busca de 
parceiros ira favorecer o desenvolvimento e ampliac;ao das actividades do Programa. 

A construc;ao de parcerias entre esses diversos actores sociais envolve, inclusive, uma mais eficiente 
articulac;ao entre governo e sociedade coma foi sugerida durante as reunioes de participac;ao publica 
sob diferentes formas, coma a coordenac;ao das acc;oes de ONGs para definir acc;oes e areas de 
actuac;ao, evitando a sobreposic;ao de esforc;os, apoio na gestao das organizac;oes e capacitac;ao 
tecnica-institucional, alocac;ao de recursos financeiros e humanos, auscultac;ao da populac;ao sabre 
as suas necessidades. 
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Desta forma, a busca pelo intercambio constante de informa96es a respeito dos projectos de 
desenvolvimento em andamento na regiao e da presen9a de ONGs nacionais e internacionais, 
associa96es e 6rgaos do governo, torna a integra9ao necessaria para todas as partes. 

Resultados esperados 

Construi;:ao de uma rede de parcerias com foco na integra9ao e complementa9ao dos investimentos 
e ac96es que buscam contribuir para uma sustentabilidade econ6mica da regiao, em paralelo as 
actividades relacionadas directamente ao empreendimento, para a melhoria de vida da popula9ao e 
a redugao da pobreza absoluta. 

Cronograma e responsabilidades 

0 Programa de Desenvolvimento Local sera executado ao longo das fases de constru9ao e opera9ao 
do Projecto. Salienta-se que, tal como apresentado no presente capitulo, algumas ac96es ligadas ao 
Programa Social do Projecto Carvao Moatize ja estao em desenvolvimento desde a fase de 
Planeamento do empreendimento assim como da fase de constru9ao do Complexo Industrial de 
Moatize. 

A responsabilidade gerencial e financeira deste Programa devera ser do empreendedor, no entanto 
deverao sempre que possfvel ser encontradas parcerias com 6rgaos provinciais, distritais e 
municipais e com outras organizai;:oes. 

Estudo de lmpaclo Ambiental da Linha Ferrea Moatize - Malawi 
Relat6rio - Volume 111-Avaliai;ao de lmpactos e Plano de Gestao Ambiental 



• aurecon 

8.4.8.6 Subprograma de Compensa9ao Social 

Considerar;oes Gerais 

Para alem da avalia<;ao de impacto realizada no ambito deste EIA, a Vale decidiu contratar uma 
empresa especializada para a elabora<;ao do Plano de Compensa<;ao para o Projecto Corredor 
Nacala. 

A decisao pela contrata<;ao de um estudo espedfico para o tratamento da necessidade de reloca<;ao 
de infra-estruturas e outros bens directamente impactados pelo Projecto deve-se ao facto de se tratar 
de um assunto tao complexo, que par si s6 merece um Estudo e respectivo Plano amplo e exclusivo. 

Para alem de um levantamento muito detalhado incluindo censo, caracteriza<;ao socioecon6mica, e a 
negocia<;ao extensa com diversos stakeholders, o Plano de Compensa<;ao em desenvolvimento, e a 
ser apresentado em detalhes as autoridades competentes, devera reflectir o compromisso da Vale 
com o desenvolvimento sustentavel das regioes onde actua. 

0 Plano ora em elabora<;ao, leva em considera<;ao que a ferrovia tern coma principal caracteristica o 
facto de seus impactos serem lineares, o que significa perpassar diversos territ6rios e comunidades 
com suas similaridades e diferen<;as e respectivos interlocutores. Neste sentido considera-se os 
seguintes nucleos focais: 

• Nucleo Focal I: Escala pontual correspondente a faixa de servidao da ferrovia, nas quais 
devem estar incluidas as areas necessarias a implementa<;ao e opera<;ao da ferrovia. Foco 
de analise que pressupoe o cadastro de im6veis e benfeitorias e pesquisa censitaria das 
familias, para conhecimento da realidade de ocupa<;ao destas areas, e determina<;ao da 
real necessidade de reloca<;ao. 

• Nucleo Focal II: Escala local correspondente as ocupa<;oes/assentamentos situados nas 
proximidades da ferrovia, contudo alem da faixa de servidao e concessao (Nucleo Focal I). 
0 foco de analise e a identifica<;ao de impactos e/ou interferencias da ferrovia com as 
ocupa<;oes e vice-versa, podendo potencialmente comprometer o transporte ferroviario, 
atraves da caracteriza<;ao fisica e social dos assentamentos - perfil socioecon6mico, 
estrutura socioorganizativa, morfologia, fluxos, respectivos usos, entre outros - tendo em 
vista a elabora9ao de directrizes e ac96es para mitiga<;ao ou resolu9ao dos problemas 
identificados. 

• Nucleo Focal Ill: Escala regional correspondente as localidades ou por96es territoriais -
distritos, municf pios, aglomera96es urbanas. 0 foco consiste na analise da interac<;ao e 
dinamica do territ6rio (num sentido mais amplo) com a ferrovia, identificando a estrutura<;ao 
territorial, perfil socioecon6mico da popula<;ao, padr6es morfol6gicos, vectores de 
crescimento, assim coma, pianos de desenvolvimento e directores, e legisla<;ao pertinente, 
entre outros. 

Por meio desta abordagem em Nucleos Focais obtem-se uma visao abrangente da realidade em 
diversas escalas, que possibilitara identificar os impactos, restri<;6es e potencialidades a serem 
trabalhados objectivando a viabiliza<;ao e sustentabilidade do Corredor Nacala. 

Justifica<;fio 

Em todos os seus empreendimentos, a Vale assume um compromisso de responsabilidade 
socioambiental e como premissa basica, garantir, de um lado a reposi<;ao das perdas materiais em 
termos equiValentes e, de outro, criar perspectivas de melhoria da vida da popula<;ao sujeita a 
deslocamentos involuntarios. 

Neste sentido a Vale adopta as directrizes do Banco Mundial para deslocamentos involuntarios 
preconizadas na Politica de Salvaguarda (OP.4.12) que tern as seguintes premissas, entre outras: 

• Restaurar o nfvel de vida das farnfiias desiocadas ate o nfvei de vida anterior, ou meihor; 

• Estabelecer criterios claros e transparentes de elegibilidade para receber beneffcios; 

• Em caso de compensa9ao financeira, calcular o valor dos bens perdidos pelos seus custos 
de reposi<;ao sem considerar deprecia<;ao e proporcionar assistencia as famflias para evitar 
que gastem sua indemniza<;ao em bens de consumo ou investimentos nao sustentaveis; 

• Contar com a participa<;ao das comunidades afectadas; 

• Envolver as entidades locais tais coma prefeituras, igrejas, entidades sociais, etc. 
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Principais Objectivos 

Os principais objectivos deste subprograma sao garantir a construc;:ao e operar;;ao do projecto em 
condic;:oes de seguranc;:a, levando-se em conta a devida compensac;:ao pelos bens afectados, de 
forma harmonica e alinhada com as princfpios de responsabilidade social empresarial e ambiental, 
etica, transparencia, respeito a vida e a diversidade cultural. 

Acqoes Ambientais 

0 Plano de Compensac;:ao ainda esta em elaborar;;ao par consultorias especializadas, e devera ainda 
ser amplamente discutido e aprovado pelos stakeholders. 

Contudo, com base nas discuss6es ja levadas a cabo pelas equipas envolvidas na elaborac;:ao dos 
estudos realizados ate o momenta, pode-se delinear a linha basica de atendimento, qual seja garantir 
a reposir;;ao dos valores referentes as benfeitorias edificadas, compreendendo as unidades 
habitacionais e edificac;:oes de apoio, as edificac;:6es de uso nao residencial (o que inclui as 
estabelecimentos comerciais e as instituic;:6es religiosas), dos valores relativos as culturas agricolas 
(temporarias e/ou permanentes), e quaisquer outros bens identificados ao longo do estudo. 

0 processo de indemnizar;;ao para o caso de habitac;:oes pode se desdobrar em duas modalidades, a 
primeira denominada, indemnizaqao assistida que se refere ao acompanhamento e ao controle 
efectivo da escolha da nova habitac;:ao pela familia , garantindo o uso do valor recebido pela familia 
na compra de uma habitac;:ao e que esta esteja dentro dos padr6es de habitabilidade. E se aplica 
aquelas familias em situac;:ao de vulnerabilidade e/ou risco social comprovado. A segunda 
modalidade denominada indemniza9ao simples, que se refere ao pagamento do valor do laudo de 
indemnizac;:ao da benfeitoria localizada na area de interferencia. Aplica-se aos casos onde a 
benfeitoria nao e utilizada pela famflia coma habitac;:ao principal. Par exemplo, as edificac;:oes de uso 
sazonal, ligadas as actividades de cultivo de machamba. 

Para tanto o Plano de Compensac;:ao estara estruturado em tres grandes processos metodol6gicos, a 
saber: 

• Processo I: Aprofundamento do Conhecimento da Realidade - Elabora9ao de 
Diagn6stico lntegrado 

0 Diagn6stico lntegrado resulta do conjunto de informac;:oes obtidas em varios 
levantamentos e estudos realizados nas comunidades identificadas nas areas de estudo, 
objectivando a construc;:ao de uma visao multipla e hierarquizada dos problemas, bem coma 
as potencialidades dessas comunidades. Com base na interconexao e contraposic;:ao das 
dimens6es estudadas, se contemplara as variaveis sociais, econ6micas, institucionais, 
culturais, urbanisticas e ambientais que condicionarao os processos necessarios a 
realocac;:ao da populac;:ao. 

• Processo II: Elabora9ao do Plano de Compensa9ao 

A elaborac;:ao do Plano de Compensac;:ao Vale-se de toda a gama de informar;;oes obtidas 
no Conhecimento da Realidade, e pauta-se nas Directrizes apontadas no Diagn6stico 
lntegrado. 

• Processo Ill: Acompanhamento Social e Relacionamento com as Comunidades. 

0 Acompanhamento Social e Relacionamento com as Comunidades e tambem um 
processo continua que perpassa todas as etapas do Plano de Compensac;:ao e subdivide
se em duas linhas: 

o Monitorizac;:ao de lmpactos e Ocorrencias - Relativos a possiveis impactos e/ou 
ocorrencias sabre as comunidades, decorrentes de trabalhos tecnicos pesquisa au 
levantamentos, visando a implantac;:ao da infra-estrutura para a ferrovia, actuando no 
relacionamento com liderarn;:as e famflias atingidas em casos de ocorrencias cu 
solicitac;:6es, atraves de visitas domiciliares. 0 principal instrumento desta actividade 
sera a Matriz de Monitorizac;:ao de lmpactos onde serao registadas eventuais 
ocorrencias e os respectivos encaminhamentos ate a efectiva soluc;:ao dos problemas. 

o Plantao Social - Realizado nas comunidades, constitui-se num canal de comunicar;;ao 
entre a comunidade e a equipa social, no qual as familias poderao trazer seus 
problemas, duvidas e anseios em relac;:ao ao Projecto. E importante instrumento no 
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fortalecimento da rela9ao com a comunidade garantindo a participa9ao e envolvimento e 
adesao desta com o processo. 

E importante ressaltar que o Corredor Nacala, como um empreendimento cujos impactos sao 
lineares, engloba uma gama de comunidades e agregados familiares diversos, com caracterfsticas 
culturais diversas, territorialidades bem definidas e expectativas tambem muito diversas. lsso faz com 
que a alternativa da constru9ao de novo assentamento seja inviavel, pois seria impossfvel reunir de 
maneira satisfat6ria todas as familias atingidas num (mico novo assentamento, como, tambem, seria 
extremamente complexa a implanta9ao de varios novos assentamentos em areas anfitrias diferentes. 

Resultados Esperados 

Com a execu9ao deste Programa espera-se garantir a constru9ao e opera9ao do projecto em 
condi96es de seguran9a, levando-se em conta a devida compensa9ao pelos bens afectados, de 
forma harm6nica e alinhada com os princfpios de responsabilidade social empresarial e ambiental, 
etica, transparencia, respeito a vida e a diversidade cultural. 

Cronograma das Actividades Previstas 

Na Tabela 8.16 apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa 
de gestao ambiental. 

Tabela 8.16: Cronograma das actividades previstas - Subprograma de Compensa~ao 

Acc;:ao de Gestao Construc;:ao Operac;:ao Responsabilidade 

Levantamento de dados secundarios e 
Antes do 

identificac;:ao de estruturas com base em 
lnicio 

Vale 
fotografias aereas 

Levantamento de dados primarios - pesquisa Antes do Vale 
censitaria, socioecon6mica e laudos lnicio 

Acc;:oes de 
Controle, Delineamento do Plano de Compensac;:ao e Antes do 

Vale 
mitlga~ao e negociac;:ao com stakeholders lnicio 

compensac;:ao 

lmplementac;:ao Plano de Compensai;:ao Contfnuo Vale 

Acompanhamento social Contfnuo Contfnuo Vale 
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8.4.8. 7 Subprograma de Recrutamento e Capacitac;ao 

Considerayoes Gerais 

Politica e Estrutura Legal 
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Nao existem requisitos legais especificos relativos a educa9ao ambiental, no entanto, e reconhecido 
internacionalmente como sendo de extrema importancia a defini9ao de programas que estabele9am 
prioridades nas popula96es locais para participar activamente nos projectos e educa9ao destes 
participantes torna-se um dos pilar essencial ao sucesso do projecto. 

Am bi to 

0 programa proposto devera abranger os trabalhadores directamente envolvidos na actividade, tanto 
na fase de constru9ao coma na explora9ao. 

O programa tern coma objectivo a capacita9ao de tecnicos locais e criar uma gestao de recursos 
humanos o mais transparente e correcta possfvel. 

Justifica~ao 

0 Programa de Recrutamento e Capacita9ao procura privilegiar o uso de trabalhadores e empresas 
locais, permitindo tambem a sua forma9ao, sendo este um ponto fulcral para o desenvolvimento da 
zona onde se insere o projecto, sendo por isso este programa fundamental para potenciar o impacto 
positivo deste projecto na economia local e regional. 

Principais Objectivos 

Os principais objectivos deste programa serao: 

• Estruturar as ac96es de recursos humanos privilegiando sempre que possfvel aquelas 
disponfveis no pafs: 

o Privilegiar as empresas nacionais na contrata9ao de fornecedores de servi9os de 
recrutamento, people sourcing e exames medicos pre-admissionais; 

o Priorizar candidatos das regi6es de influencia dos Projectos; 

o Realizar parcerias que possibilitem o desenvolvimento de institui96es e prestadores de 
servi9os das areas de influencias dos Projectos; 

o lncentivar a educa9ao formal e profissional nas areas de influencia dos Projectos; 

• Organizar processos selectivos que garantam a competitividade e estejam alinhados com 
as competencias organizacionais da Vale 

• Viabilizar ac96es de forma9ao, capacita9ao e desenvolvimento de forma a garantir a 
reten9ao dos melhores profissionais: 

Acyoes 

Recrutamento e Selec~ao 

0 processo de recrutamento e selec9ao contempla as seguintes etapas: 

• Abertura da vaga; 

• Divulga9ao; 

• lnscri96es; 

• Avalia9ao do CV; 

• Avalia9ao comportamental; 

• Avalia9ao psicol6gica; 

• Entrevista tecnica e avaliayao medica. 

Principais Fontes de Recrutamento 

A responsabilidade por accionar as fontes de recrutamento ou decidir sabre quais as fontes que 
serao utilizadas sera da Vale em conjunto com a empresa de consultoria contratada. A Area de R&S 
da Gerencia de RH ira sugerir, acompanhar e monitorar as parcerias possfveis que poderao ser, 
dentre outras as seguintes: 
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• Ministerio do Trabalho; 

• Network com outras areas de RH das empresas; 

• Associa96es de estudantes no exterior (Brasil, RSA, etc.); 

• Anuncios em jornais, revistas, radio e TV; 

• Escolas tecnicas, universidades, etc.; 

• Internet atraves do "site" da Vale e/ou da empresa de consultoria contratada; 

• Feiras de empregos (universidades, finalistas, etc.); 

• ONG' s para as vagas de pessoal portador de necessidades especiais; 

• Apresentac;ao espontanea; e 

• Atraves de indicac;ao de empregados; 

Educa~ao Profissional 

A estrategia a ser desenvolvida no segmento de Educac;ao Profissional esta alinhada com as 
directrizes da Valer - Educac;ao Vale e sua implementac;ao sera feita com objectivo de prover 
formac;ao, capacitac;ao e qualificac;ao para os empregados, de forma a assegurar a obtenc;ao de 
conhecimentos, habilidades, atitudes nos diversos processos operacionais, proporcionado 
produtividade diferenciada e excelencia. 

A estrategia de Educac;ao Profissional esta definida em func;ao dos niveis da organizac;ao, conforme 
abaixo: 
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Figura 8.4: Organiza~ao da estrategia de educa~ao profissional 
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Parceiros de Formacao e Qualificacao Profissional 

A Forma9ao e Qualifica9ao Profissional sera realizada atraves da utiliza9ao de parceiros com 
reconhecida experiencia nestes segmentos, articulando ac96es visando a transferencia de 
tecnologias e metodologias para as lnstitui96es Regionais. 

Serao contratados parceiros e/ou instrutores experientes para que nas fases de montagem e 
comissionamento dos equipamentos fa9am o treino e acompanhamento pratico dos aprendizes que 
tiverem terminado a fase te6rica da forma9ao profissional. 

Resultados esperados 

Espera-se que com este programa seja posslvel criar uma nova rede de profissionais que 
contribulam para a correcta execu9ao do projecto assim como para o desenvolvimento sustentavel 
da regiao onde se insere o projecto. 

Cronograma das actividades previstas 

As ac96es deverao ter ser implementadas a partir do inlcio da fase de constru9ao do projecto. Os 
eixos de trabalho deverao ser implementados tendo em vista toda a fase de constrw;ao e a 
continuidade ao longo de toda a fase de opera9ao. 

Na Tabela 8.17 apresenta-se o cronograma das actividades preconizadas para o presente programa 
de gestao ambiental. 

Tabela 8.17: Cronograma das actividades previstas - Subprograma de Recrutamento e 
Capacita~ao 

Acc;oes de Gestao Construc;ao Operac;ao Responsabilidade 

Sempre que 
Sempre 

Recrutamento e selecc;:ao 
necessario 

que Vale 
Acc;oes de necessario 

Potenciac;ao 

Formac;:ao Contlnuo Continuo Vale 
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8.4.8 .8 Subprograma de Monitoriza9ao dos lndicadores Socioecon6micos 

Considera~oes /niciais 

Nao existem requisitos legais especfficos relativos a medi9ao dos lndicadores Socioecon6micos, no 
entanto, estes sao fundamentais para garantir o born funcionamento de todo o programa 
Socioecon6mico. 

Justifica~ao 

Considerando ser indispensavel monitorizar as altera96es e impactos ocasionados pelo 
empreendimento em determinada realidade, faz-se necessaria a proposi9ao de metodologias e 
instrumentos capazes de captar essas altera96es e impactos de forma quantitativa e qualitativa. 

0 piano de monitoriza9ao de indicadores socioecon6micos insere-se justamente nesse contexto, 
servindo de instrumento para a aferi9ao dos efeitos ocasionados no meio socioecon6mico e a 
eficacia dos programas destinados a potencializar ou mitigar os impactos do empreendimento. 

Um indicador socioecon6mico pode ser definido coma uma medida sintese que relaciona um 
conceito abstracto a situa96es concretas da realidade, permitindo avaliar e operacionalizar esse 
conceito em termos quantitativos e qualitativos. Nesse sentido, para que um indicador seja capaz de 
medir aquilo que se pretende, deve ser especffico, captando apenas o fen6meno em questao. 

Tambem deve ser simples, utilizando-se de dados relativamente faceis de se obter ou produzir (a 
qualidade e consistencia dos dados devem ser previamente asseguradas). 0 metodo de calculo de 
um indicador deve ser padronizado, permitindo que haja comparabilidade temporal e espacial. 
Finalmente, devem ser de facil interpreta9ao e utiliza9ao, permitindo aos usuarios dessa informa9ao 
a sua utiliza9ao de maneira efectiva. 

Principais Objectives 

Acompanhar o desenvolvimento dos programas propostos pelo empreendimento, fornecendo 
elementos para avalia9ao da efectividade das ac96es de mitiga9ao e potencializa9ao dos impactos 
socioecon6micos, por meio de um sistema que assegure a disponibilidade e padroniza9ao de 
indicadores sociais baseados em dados validos e confiaveis, com defini9ao espacial e temporal. 

Ac~oes Ambientais 

Este Plano de Gestao Ambiental preconiza a realiza9ao de um Programa de Desenvolvimento Social, 
baseado nos dados que estao, no momenta de elabora9ao do presente EIA, a ser recolhidos para o 
Programa de Compensa9ao social. Desta forma , estabelece-se que a equipa que elaborar o 
Programa de Desenvolvimento Social devera tambem delinear com maior exactidao um programa de 
indicadores socioecon6micos, que possa servir coma um instrumento efectivo e util no 
acompanhamento do desenvolvimento socioecon6mico da regiao em estudo. 

Assim, devera ser formada uma equipa tecnica para a formula9ao da metodologia e das estrategias a 
serem adoptadas no referido programa de monitoriza9ao. Entretanto, algumas directrizes gerais sao 
apresentadas a seguir: 

• A equipa tecnica devera ser constituida uma equipe multidisciplinar capaz de avaliar as 
informa96es disponiveis, verificando a sua adequa9ao em termos de periodicidade, 
cobertura, desagrega9ao territorial e robustez estatistica; 

• Devera ser estabelecida uma agenda de pesquisas e divulga9ao de informa96es, de modo 
a dar publicidade da execu9ao das pesquisas, estabelecendo dialogo com as comunidades 
locais e tornando transparente e acessfvel a produ9ao de informa96es; 

• Devera ser estabelecida uma rede de parcerias com 6rgaos e autoridades locais: deve-se 
buscar, sempre que possfvel a colabora9ao com os 6rgaos de informa9ao oficial, evitando 
assim a reaiiza9ao desnecessaria de pesquisas. Tambern e importante ter a anuencia das 
autoridades locais/tradicionais, de modo a obter confian9a junta a popula9ao, evitando 
problemas de cobertura e de respostas incorrectas nas pesquisas. 

• As metodologia e sistema de monitoriza9ao a ser adoptado devem ser desenvolvidas de 
acordo com as condi96es estabelecidas pelas fases anteriores; 

• Para que os dados gerados possam ser efectivamente utilizaveis, devera ser desenvolvido 
um banco de dados de indicadores e respectivo aplicativo informacional. 
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De seguida, apenas a tltulo exemplificativo, apresentam-se alguns dos possfveis indicadores a serem 
utilizados, agregados nos diferentes subprogramas, nao invalidando no entanto que um indicador 
possa dar informa9ao util para diferentes subprogramas: 

• Subprograma de Saude 

o Taxa de infectados por malaria 

o Taxa de mortes por malaria 

o Nfvel de informa9ao dos trabalhadores e comunidades locais sobre a Sida 

o Taxa de mortalidade por sida 

• Subprograma de Recrutamento e Capacita9ao 

o Taxa de trabalhadores estrangeiros 

o Taxa de alfabetiza9ao das popula96es locais 

o Nivel educacional dos trabalhadores locais 

o Taxa de desemprego 

• Subprograma e Comunica9ao Social 

o Taxa de conhecimento da Projecto pelas popula96es 

o Taxa de conhecimento dos Valores da Vale pelos trabalhadores 

• Subprograma de Educa9ao ambiental e Seguran9a 
o Taxa de atropelamentos na linha 

o T axa de incidencia de acidentes no trabalho 

• Subprograma de Desenvolvimento Social 

o Gera9ao de Receita Local e Regional 

o Nfvel de atendimento de saude 

o Cobertura de redes de abastecimento de agua 

Cronograma das Actividades e Responsabilidades 

Este Programa e de responsabilidade do empreendedor, que devera estabelecer os convernos 
necessarios para a execu9ao dos treinos, capacita96es, acompanhamento e avalia9ao, bem como a 
monitoria de seus resultados. 

Parcerias, com o poder publico ou outras organiza96es civis envolvidas com o fomento e o 
acompanhamento do desenvolvimento socioecon6mico da regiao devem ser buscadas para a troca 
de experiencias sobre a elabora9ao de pesquisas e sobre a constru9ao e avalia9ao de indicadores. 

0 Programa sera executado ao longo das fases de constru9ao e opera9ao do Projecto, estendendo
se ate a desactiva9ao do empreendimento segundo o apresentado na tabela seguinte: 

Tabela 8.18: Cronograma das actividades previstas - Subprograma de Monitorizafiio dos 
/ndicadores Socioeconomicos 

Acc;ao de Gestao Construc;ao Operac;ao Responsabilidade 

Diagn6stico social detalhado Antes do inlcio 
Vale - Consultora 

especlfica 

Definic;:ao do Programa de Monitorizac;:ao de 
lnicio Vale 

lndicadores Socioecon6micos 

lmplementac;:ao do programa Continua Continua Vale 

Revisao do programa 
Cada 3 

Vale 
a nos 
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9. Analise e Gestao de Risco 

9.1 lntrodu9ao 

Este avaliac;;ao do risco focaliza-se nos potenciais riscos antecipados nas opera96es e nos acidentes 
que poderao ocorrer durante as fases de construc;;ao e operac;;ao do projecto. A intenc;;ao destas 
avalia96es de risco e de natureza preventiva e tern coma objectivo fornecer informa96es chave para 
o planeamento proactivo, de forma a assegurar opera96es responsaveis e controlaveis pela Vale. 

E importante notar que as avaliac;:6es de risco que se seguem estao limitadas apenas as actividades 
antecipadas da Vale e aos seus aspectos associados e para alem disso explicam as opera96es 
antecipadas em relac;;ao a "Prontidao do Risco" e as medidas antecipadas requeridas para assegurar 
que o risco tolerado pela Vale seja apropriado para as suas actividades durante a construc;;ao, 
operac;;ao e desactivac;;ao. 

A abordagem adoptada para avaliar os potenciais riscos esta de acordo com a INS-0037, o 
Procedimento de Avaliac;;ao do Risco da Vale, bem coma com as metodologias da melhor pratica 
internacional tais coma a ISO 31000: 2009. Os riscos avaliados sao ilustrados graficamente na forma 
dum Perfil de Risco que fornece um espectro de risco de acordo com a classificac;:ao do risco dessa 
forma ajudando a gerencia a dar prioridade a acc;;6es que sao requeridas para reduzir os riscos 
significativos de forma a assegurar um melhoramento continua. 

Um indice de Risco e fornecido que faculta um indicador do desempenho do risco com o qual o 
desempenho do risco futuro pode ser medido. 

Os cenarios de acidente estao listados a seguir e ilustrados nas Figuras 9.1 e 9.2 que se seguem, de 
forma a orientar o leitor deste relat6rio de avaliac;:ao de risco para as potenciais areas de risco de 
acidente significativo. E importante notar que os cenarios de acidente ilustrados incluem medidas de 
atenuac;;ao e que providencias sao feitas neste relat6rio para um piano de gestao do risco (PGR) e 
um piano de resposta de emergencia (PRE) conceptuais . 

Cenarios de Acidente: 

• Colisao de Locomotiva; 

• Colisao Locomotiva - Vefculo I Pessoas; 

• Colisao Locomotiva - Operac;;oes de Manutenc;;ao; 

• Descarrilamento; 

• Dano Estrutural das Pontes da Linha ferrea; 

• lncendios coma consequencia da acumulac;;ao de material inflamavel durante a construc;;ao; 
terraplanagem e actividades relacionadas; 

• Colisao Vefculo - Pessoas; 

• Colisao Vefculo - Edificio; 

• Ferimento ffsico durante as lnspec96es da Linha ferrea; 

• Libertac;;ao de residuos contaminados; 

• Dano ffsico da infra-estrutura I opera96es da Linha ferrea devido a mas condi96es 
climatericas; e 

• Dano ffsico da infra-estrutura I operac;;6es da Linha ferrea devido a queda dum aviao. 
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Figura 9.1: Esquema de cenarios de acidente para da linha f{~rrea (Vista Macro) 
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Fenced depot of ± 50 m x 50 m_ 
Office for four signaling technicians. 
Signaling spare parts store. 
Office for track inspector of 12 m2_ 
Office for three track masters of 18 m2. 

Locker room for 40 lockers. 
Ablutions for 40 people, toilets, urinals and showers. 
Kitchen for 10 people. 
Bungalow with 10 beds. 
Shed for vehicles: 1 x 1 O t lorry, 3 x 4 t lorries, 1 x 
bakkie/LOV_ 
Hut for guard at entrance to depot 
Three tool sheds, one per maintenance gang. 

At Moatize and Nacala a Velha: 
a shed for the trolley which is connected by rail to the rail 
system, 
the shed at Nacala a Velha must have an inspection pit, 
and gas store for welder's empty and full welding gas 
bottles. 

Figura 9.2: Manutenfao conceptual e insta/afao de sinalizafao 

9.2 Melhor Pratica Internacional 

A INS-0037 fornece a base segundo a qual todos os riscos foram avaliados; no entanto foi feita 
referenda a outros padr6es pertinentes da melhor pratica internacional. Os padr6es da melhor 
pratica incluem padr6es endossados pela Organizac;ao Internacional de Normalizac;ao, conhecida par 
ISO, e tambem pelo lnstituto Ingles de Padr6es, conhecido par BSI, que estao listados a seguir: 

• ISO 31000/2009: 

• OHSAS 18001/2007: 

• ISO 14001/2004: 

Gestao do Risco - Princfpios e Directivas; 

Series de Saude Ocupacional e Avaliac;ao da Seguranc;a; 

Sistemas de Gestao Ambiental ; e 

A abordagem de reduc;ao proactiva do risco esta em conformidade com a melhor pratica 
internacional que, em ultima analise, se destina a reduzir o risco ao Ion go do tempo. 

9.3 Visao Geral do Historial de Acidentes 

Ha poucas duvidas que, em ultima analise, o erro humano, contribui para a maior parte dos 
incidentes e acidentes de seguranc;a que ocorrem em sistemas complexos, incluindo o sistema de 
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linha ferrea (par exemplo Atkins, 2003; Gilchrist et al., 1990; Hall, 2003; Krokos e Baker, 2007; 
O'Hare, 2000; Shappell e Wiegmann, 1997). A prevenc;:ao e/ou a reduc;:ao do numero de acidentes e 
incidentes requer uma redw;ao do erro humano ou tornar o sistema/organizac;:ao mais tolerante aos 
erros. 0 erro humano e a gestao de acidentes envolvem a prevenc;:ao dos erros humanos, a 
recuperac;:ao ap6s erros, e a contenc;:ao das consequencias que resultam da ocorrencia de erros 
(Cacciabue, 2005). 0 primeiro passo deste processo ea identificac;:ao do erro. ldentificar os erros que 
resultam frequentemente na ocorrencia de incidentes e acidentes podera permitir o desenvolvimento 
de prevenc;:ao apropriada e/ou estrategias de atenuac;:ao. 

9.3.1 Erro Humana 

Muitos estudos identificaram os erros humanos que contribuem para incidentes e acidentes noutros 
dominios que os da linha ferrea, tais coma a aviac;:ao e a industria quimica (por exemplo Glendon, 
1993; Kirwan, 1997b; Reason, 1990; Shorrock e Kirwan, 1999; Wiegmann e Shappell, 2003), mas 
relativamente poucos relat6rios publicados descreveram tipos especfficos de erro associados aos 
acidentes e incidentes na linha ferrea. A pesquisa identificou os tipos de erros de comunicac;:ao 
envolvidos na ocorrencia de incidentes na linha ferrea (Murphy, 2001; Shanahan et al., 2005) e 
houve tambem uma grande quantidade de pesquisa descrevendo e classificando a natureza dos 
erros associados a um tipo particular de incidente na linha ferrea: Sinais passados em perigo (SPADs 
- Signals Passed At Danger) (por exemplo Dray et al., 1999; Gibson, 1999; Lucas, 1989; Wright, 
2000). A identificac;:ao de tipos de erros que contribuem para a ocorrencia de incidentes tambem foi 
realizada na Alemanha (par exemplo Metzger, 2005) e nos Estados Unidos, onde a Administrac;:ao 
Federal Ferroviaria (FRA - Federal Railroad Administration) divulgou recentemente que um pequeno 
numero de tipos particulares de erros explicava um numero elevado de acidentes (FRA, 2007). 

A Vale percebe os riscos associados ao factor 'erro humano' e por isso ira providenciar medidas 
preventivas para reduzir a probabilidade de erro humano ao fornecer formac;:ao apropriada, 
instruc;:oes de trabalho funcionais, auditorias e inspecc;:oes regulares para validar a eficacia das 
operac;:oes de linha ferrea. 

9.3.2 Tipos de Acidentes/lncidentes de Linha terrea 

A Tabela 9.1 fornece dados que dizem respeito aos tipos de cenarios de acidente que podem aplicar-
se em termos de operac;:oes de linha ferrea. 

Tabe/a 9. 1: Tipos de acidente em frequencia decrescente 

N° de Contagem Anual Contagem de Variai;:ao ao Longo do Tempo 
Acidentes Total Janeiro a Julho (%) 

Total (%) 2007 2008 2009 2009 2010 
2007 2008 2009 ate 

a 2009 a 2009 Julho 2010 

Descarrilamentos 5 824 71,9 1 931 1 781 1 351 786 761 -30,0 -24, 1 -3,2 

Outros impactos 926 11,4 317 307 204 130 98 -35,6 -33,6 -24,6 

Outros eventos 447 5,5 140 125 108 62 74 -22,9 -13,6 19,4 

Colisao lateral 389 4,8 151 121 75 43 42 -50,3 -38,0 -2,3 

lmpacto em obstrui;:ao 236 2,9 76 49 70 41 41 -7,9 42,9 

Colisao de varrimento 133 1,6 36 40 35 21 22 -2,8 -12,5 4,8 

lncendio/ruptura violenta 57 0,7 14 10 20 12 13 42,9 100,0 8,3 

Colisao por tras 47 0,6 12 18 12 7 5 -33,3 -28,6 

Colisao frontal 24 0,3 9 9 5 -44,4 -44,4 

Colisao de comboio 
12 0,1 2 2 6 4 2 200,0 200,0 -50,0 partido 

Explosao/detonai;:ao 7 0.1 3 2 2 -33,3 100,0 

TOTALGERAL 8 102 100,0 2.688 2 465 1 888 1108 1 061 -29,8 -23,4 -4,2 

Fonte: http://safetydata.fra.dot.gov!officeofsafety/publicsite/Querylinctally3.aspx 
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A Tabela 9.1 fornece dados que ilustram o facto que os descarrilamentos e as colis6es explicam a 
maior parte dos cenarios de acidente. 

Acidentes de pessoas causados par material rolante em andamento e acidentes de passagem de 
nfvel constituem a volta de 75% do numero total de acidentes nas vias-ferreas. A Figura 9.3 
apresenta o numero de acidentes par tipo de acidente. 

eooo 
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Fonte: Agencia Ferroviaria Europeia, 2010 

Figura 9.3: Numero registado de acidentes por tipo de acidente 2006·2008 

Os dados apresentados na Figura 9.3 ilustram o facto que os descarrilamentos e as colis6es 
(comboios, passagens de nfvel e material rolante) sao consistentes com a Tabela 9.1. A Vale ira 
implementar medidas de atenua9ao e tambem sistemas de gestao que conduzem a opera96es de 
linha ferrea eficazes. Varias medidas de atenua9ao sao fornecidas na tabela de cenarios de acidente 
fornecida mais a frente neste capftulo. Tendo em conta as medidas de atenua9ao proactivas 
recomendadas nao se espera que a probabilidade de descarrilamentos seja um risco significativo. 

0 descarrilamento e a situa9ao em que pelo menos algumas das rodas dum comboio saem das 
linhas. A ruptura estrutural do(s) vagao(6es) podera acompanhar um descarrilamento e as 
probabilidades condicionais apropriadas de LOG, dados varios tipos de descarrilamento, devem ser 
estimadas. A analise do descarrilamento engloba a identifica9ao dos eventos iniciadores, as furn;:oes 
de seguran9a, e o desenvolvimento de sub-modelos apropriados. Apesar de modelos detalhados 
requererem a analise dum sistema de linha ferrea especffico ou parte dele, algumas considera96es 
genericas sao possfveis. As causas imediatas de descarrilamento podem ser distinguidas em rela9ao 
a sua origem relacionada com: via, material rolante e opera96es. 

A co/isao inclui todas as circunstancias em que um vefculo de transporte carregando um material 
perigoso colide com outro ou com outro objecto e o impacto resultante causa a ruptura estrutural da 
conten9ao. A Figura 9.4 ilustra o numero de acidentes de linha ferrea que ocorreram par pafs entre 
2000 e 2009 (inclui os descarrilamentos e as colis6es ). 
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Fonte: http://wapedia.mobi/enllist_of_rail_accidents 

Figura 9.4: Acidentes de linha ferrea por pals entre 2000 e 2009 

0 grafico apresentado na Figura 9.4 ilustra o numero de acidentes que ocorreram em varios paises 
por todo o mundo entre 2000 e 2009. As principais causas destes acidentes sao atribuidas a 
colisoes, conforme segue: 

• Comboio em Movimento - Comboio em Movimento (colisao frontal); 

• Comboio em Movimento - Comboio Estacionario; 

• Excesso de velocidade; e 

• Condi9ao da via. 

E de salientar que os numeros, tal que apresentados, indicam que ocorrem mais acidentes nos 
Estados Unidos que em qualquer dos outros pafses listados. Pode-se portanto chegar a conclusao 
que os Estados Unidos operam o seu servi90 ferreo de maneira insegura quando a verdadeira razao 
e que os Estados Unidos lidam com mais mercadorias do que os outros pafses e portanto a 
probabilidade de ocorrencia dum acidente aumenta. Ao considerar o potencial de colisoes em termos 
da proposta da Vale, afirma-se de maneira convincente que a probabilidade de ocorrencia de 
colisoes permanece muito baixa. A argumenta9ao para esta afirma9ao esta directamente relacionada 
com o facto que a Vale ira usar locomotivas e vagoes de ultima gera9ao. As locomotivas irao operar 
usando GPS e outro software de rastreio, de acordo com a melhor pratica internacional. Os 
operadores serao certificados e devidamente formados o que ira reduzir ainda mais a probabilidade 
dum acidente. A diferern;a de outras linhas ferreas comerciais, a linha ferrea da Vale sera construfda 
e operada somente pela Vale. 0 significado desta dinamica e que a gestao doutros servi9os de linha 
ferrea e limitada, ja que a unica via que estara em opera9ao no Corredor de Linha ferrea sera a da 
Vale, o que significa um ambiente controlado dentro do qual a Vale ira operar, e dessa forma reduzir 
o potencial de ocorrencia de colisoes. 

9.3.3 Riscos de Manuseamento do Carvao a Ceu Aberto 

Os operadores podem ferir-se de diversas maneiras devido ao manuseamento a ceu aberto, 
incluindo: 

• Equipamento Defeituoso - que causa acidentes e ferimento grave, e inclui veiculos, 
equipamento de perfurac;ao, carregadeiras, peneiras, empilhadoras/retomadora, virador de 
vagoes, correias transportadoras e equipamento de escavac;ao; 

• Erro do Operador - que causa acidentes e ferimento grave, e inclui condutores de camiao, 
transportadores de pessoal, operadores de maquina e operadores de linha ferrea ; 
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• Acidentes de Veiculos - incluindo vai-e-vem, carros, cavalo mecanico, cami6es de grande 
capacidade de transporte de material, escavadoras, bulldozers, outro equipamento de corte 
limpo, e vag6es de carvao; 

• Acidentes industriais - incluindo ferimentos causados por esmagamento por equipamento 
ou prisao por maquinaria, e exposi9ao a produtos quimicos t6xicos tais como creosoto ou 
nafta. 

9.3.4 Combustao do Carvao 

A combustao ou queima e a sequencia de reac96es quimicas exotermicas entre um combustive! e 
um oxidante acompanhada pela produ9ao de calor e a conversao de especies quimicas. A liberta9ao 
de calor pode resultar em produ9ao de luz na forma de incandescencia ou de chama. Os 
combustiveis de interesse incluem muitas vezes compostos (especialmente hidrocarbonetos) na fase 
gasosa, liquida ou s61ida. 

9.3.4.1 Combustao Espontanea 

O carvao pode inflamar-se espontaneamente quando exposto ao oxigenio o que faz com que reaja e 
aque9a quando nao ha ventila9ao suficiente para arrefecimento. A temperatura do carvao come9a a 
aumentar acima da temperatura ambiente. A mais ou menos 150-300 graus F, come9a a emitir 
quantidades minusculas, mas mensuraveis, de gas--aeross6is, hidrogenio, e C02--precursores da 
combustao. A medida que a temperatura aumenta --a mais ou menos 600-700 graus F-- sao emitidas 
particulas relativamente grandes e visiveis. Em breve, a medida que a taxa de aquecimento aumenta 
de intensidade ate mais ou menos 750-800 graus F, ocorrerao combustao incipiente, e no final auto
igni9ao e chama. 

9.3.4.2 Temperatura de Auto-ignigao 

A temperatura de auto-igni9ao ea temperatura minima necessaria para inflamar um gas ou vapor no 
ar sem que uma faisca ou chama esteja presente. A temperatura de auto-igni9ao para alguns 
combustiveis comuns encontra-se apresentada na Tabela 9.2. 

Tabela 9.2: Temperaturas de auto-igni~ao 

Combustive! ou Quirnico 
Temperatura 

(oC) (oF) 

Antracite - ponto de incandescencia 600 1112 

Carvao beturninoso - ponto de incandescencia 454 850 

Carvao vegetal 349 660 

Petr61eo de alcatrao da hulha 580 1076 

Coque 700 1292 

Metano (Gas Natural) 580 1076 

Nafta 550 1022 

Madeira 300 572 

O intervalo de inflama9ao (explosao) e o intervalo de concentra9ao de gas ou de vapor que ira 
queimar ou explodir se uma fonte de ignic;ao for lntroduzlda. As concentra96es limites sac geralmente 
designadas par limite explosive ou inflamavel inferior (LEL/LFL) e o limite explosivo ou inflamavel 
superior (UEL/UFL). 

Abaixo do limite explosivo ou inflamavel a mistura e pobre demais para queimar. Acima do limite 
explosivo ou inflamavel superior a mistura e rica demais para queimar. A Temperatura de Auto
lgni9ao nao e a mesma coisa que o Ponto de Fulgor - 0 Ponto de Fulgor indica com que facilidade 
um quimico podera queimar. 
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0 ponto de fulgor dum qufmico e a temperatura mais baixa a qual se evaporara lfquido suficiente 
para formar uma concentra9ao de gas inflamavel. 0 ponto de fulgor e uma indica9ao da facilidade 
com a qual um qufmico podera queimar. 

A combustao espontanea sera rigorosamente monitorizada ao longo do corredor da linha ferrea. A 
dinamica de autocombustao e bem conhecida e portanto um numero de medidas de atenua9ao 
foram consideradas para assegurar o transporte e manuseamento seguros do carvao i.e. operadores 
formados, monitoriza9ao da qualidade do ar, procedimentos, sistemas de gestao e mecanismos de 
relat6rio destinados a detec9ao precoce. 

9.3.4.3 Combustao Espontanea em Estoque de Carvao 

Os estoques de carvao sao na pratica responsaveis pela combustao espontanea. O processo basico 
que tern lugar e a reac9ao do carvao com o oxigenio. Uma das causas mais frequentes e graves de 
incendios de carvao e a combustao espontanea, que foi responsavel par varios incidentes nos 
ultimas anos. 

A preven9ao de incendios de carvao por combustao espontanea envolve a aten9ao em muitos 
diferentes factores. Entre as mais cruciais estao o tipo, idade, e composi9ao do carvao, coma e 
armazenado, e como e usado. Dado o correcto tipo de carvao, oxigenio, uma certa temperatura e 
conteudo de humidade, o carvao ira queimar par si mesmo. 

Os seguintes factores gerais foram mencionados coma sendo causas que contribuem para incendios 
espontaneos de carvao: 

• Procedimentos de manuseamento do carvao, permitidos para a reten9ao de fongo prazo do 
carvao, que aumentam a possibilidade de aquecimento. 

• Carvao nova adicionado sabre carvao antigo que criou a separa9ao dos tamanhos de 
particufas e uma causa principal de aquecimento. 

• lnsuficientes sondas de temperatura instaladas no dep6sito de carvao resultaram num 
periodo de tempo excessivo antes de o incendio ser detectado. 

• Falha do equipamento necessario para combater o incendio (transportadora com esteira 
porta-cabo ). 

• Capacidade e uso ineficaz do sistema de supressao de incendio com di6xido de carbono. 

• Atraso na aplica9ao de agua. 

• Polfticas, procedimentos e forma9ao do pessoal inadequados impediram uma tomada de 
decisoes apropriadas, incluindo o conhecimento necessario para atacar imediatamente o 
incendio. 

• Falha na aprendizagem de li96es com dais anteriores incendios de dep6sito de carvao na 
mesma instala9ao. 

A Vale realiza avalia96es especialistas extensivas antes de extrair, transportar e manusear carvao. 
Em consequencia, medidas de atenua9ao preventivas serao tomadas para minimizar a probabilidade 
de combustao espontanea. No caso de ocorrencia de combustao espontanea havera procedimentos 
e processos de emergencia em vigor para reduzir a gravidade do incendio/expfosao i.e. corpo de 
bombeiros, instala96es de extintores, equipas medicas de reac9ao etc. 

9.3.5 Explosao de Poeira de Carvao 

A poeira de carvao suspensa no ar e explosiva - a poeira de carvao tern muita mais area de 
superficie por unidade de peso do que bocados de carvao, e e mais susceptivel a combustao 
espontanea. Como resultado, um armazem de carvao quase vazio tern um risco de explosao maior 
do que um armazem cheio. 

Uma explosao de poeira e a combustao rapida de particulas de poeira suspensas no ar num local 
fechado. As explosoes de poeira de carvao sao um perigo frequente em minas de carvao 
subterraneas, mas explosoes de poeira podem ocorrer onde esteja presente, numa atmosfera 
fechada, quafquer material inflamavel pulverizado. 
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9.3.5.1 Fontes de Poeira 

Muitos materiais, geralmente conhecidos por se oxidarem, podem gerar uma explosao de poeira, tais 
coma carvao, serradura, e magnesia. No entanto, muitos outros materiais triviais podem tambem 
conduzir a uma nuvem de poeira perigosa tais como os cereais, farinha, a9ucar, leite em p6 e p61en. 

0 manuseamento do carvao gera poeira de carvao assim como os moinhos de farinha dao origem a 
grandes quantidades de poeira de farinha resultantes da moagem. Uma explosao gigante de poeira 
de farinha destruiu um moinho no Minnesota em 2 de Maio de 1978, matando 18 trabalhadores no 
Moinho de Washburn A. Um problema semelhante ocorre em serra96es e outros locais dedicados a 
carpintaria. As armas termo-baricas, dependendo do seu combustfvel, sao tambem uma fonte de 
poeira potencial e intencional. 

A poeira de.ve tamber:n consistir de particulas muito pequenas, em que a area de superficie e muito 
grande, e por isso propiciara a combustao. A poeira e definida como p6 com particulas de menos de 
500 microns de diametro, mas poeira mais fina representara um perigo muito maior do que de 
particulas grossas em virtude da maior area de superficie. 

9.3.5 .2 Protecc;ao e Atenua9ao para a Explosao de Poeira 

Foi realizada muita pesquisa na Europa e alem para perceber coma controlar estes perigos, mas as 
explos6es continuam a ocorrer. As alternativas para tornar os processos e as fabricas mais seguros 
dependem da industria . Na industria de extracgao de carvao, uma explosao de metano pode in iciar 
uma explosao de poeira de carvao, que pode entao destruir uma frente inteira de mina. A poeira de 
rocha espalha-se ao longo das galerias de mina, cu e suspensa em camadas no tecto, de forma a 
diluir a poeira de carvao levantada em frente a zona de combustao pela onda de choque ate ao ponto 
em que nao pode arder. As minas poderao tambem ser borrifadas com agua para impedir a igni9ao. 
Algumas industrias excluem oar de processos que criam poeira, conhecido como "inibigao". 

Como uma pratica padrao, a poeira sera minimizada pela Vale utilizando medidas de atenuagao tais 
como a redugao da concentragao de oxidante, ventilagao de deflagragao, conten9ao de deflagra9ao 
por pressao, supressao da deflagragao e ventilagao de deflagragao atraves dum dispositivo de 
reten9ao de poeira e paragem de chama. A probabilidade e portanto muito reduzida quando se 
considera a probabilidade de explos6es de poeira durante as opera96es actuais e tambem durante o 
projecto de expansao. 

9.4 Metodologia de Avaliac;ao do Risco 

Para este projecto a metodologia de avaliagao do risco e baseada no Procedimento de Avaliagao do 
Risco da Vale (INS-0037) e e tambem conforme a metodologia generica de avaliagao do risco coma 
descrita no IEC/ISO 31010: 2009 Padrao Internacional para Gestao de Risco - Tecnicas de 
Avalia9ao de Risco. 

A avaliagao do risco faz parte do campo mais largo da gestao do risco conforme ilustrado na Figura 
9.5. 
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Figura 9.5: A contribui~ao da avalia~ao do risco para o processo de gestao do risco 

Metodologia de Avaliagao do Risco, INS-0037 

Relativamente ao fluxograma apresentado na Figura 9.6, o passo inicial abrange a determina9ao e 
listagem das actividades, processo e servi9os antecipados para o corredor da linha ferrea. Todas as 
actividades identificadas foram avaliadas em termos de Significancia e Classifica9ao utilizando a INS-
0037, Procedimento de Avalia9ao de Risco. A INS-0037 funciona com base no princfpio de atribui9ao 
de numeros a frequencia (riscos operacionais) I probabilidade (cenarios acidentais) e a gravidade 
que sao adicionados para chegar a um numero total. 

Uma classifica9ao de significancia e entao atribufda ao numero total. A ordena9ao das classifica96es 
de significancia e entao um passo final 16gico. Um perfil de risco completo sera entao ilustrado em 
formato grafico e pode ser usado coma uma medida de indicador de desempenho. Este processo de 
Avalia9ao do Risco torna-se par isso mais poderoso a medida que o tempo passa. Atraves da 
avalia9ao dos impactos potenciais de qualquer aspecto das actividades na Vale, a interac9ao com o 
pessoal e a gerencia e de suprema importancia. 
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IDENTIFICAR 
• Todo(s) o(s) principal(ais) processo(s). 
• Toda(s) a(s) Operac;:ao(oes), Processo(s), 

Actividade(s) e/ou Servic;:o(s) relacionados com 
o(s) Principal(ais) Processo(s). 

IDENTIFICAR 

• Quaisquer incidentes potenciais relacionados 
com o(s) Aspecto(s) identificado(s). 

IDENTIFICAR 

• Todos os lmpactos potenciais para cada 
aspecto identificado. 

AVALIAR 

0 Risco inicial conforme segue: 
Atribuir classificac;:oes para a Frequencia/Probabilidade. 
Atribuir classificac;:oes para a Gravidade do lmpacto. 
Calcular o valor do Risco lnicial multiplicando os valores 
atribufdos (numero ira estender-se entre 4 e 416). 
Classificar o Risco lnicial. 

0 Risco Real conforme segue: 
Considerar todas as Medidas de Atenuac;:ao antecipadas 
(preventiva, contingencias de monitorizac;:ao e 
emergencia. 
Recalcular o risco, levando em conta as Medidas de 
Atenuac;:ao antecipadas. 
Atribuir classificac;:oes para a Frequencia/Probabilidade. 
Atribuir classificac;:oes para a Gravidade do lmpacto. 
Calcular o valor do Risco lnicial multiplicando os valores 
atribuidos (numero ira estender-se entre 4 e 416). 
Classificar o Risco lnicial. 

Figura 9.6: Processo de avaliat;ao de risco 

• aurecon 

As Avalia96es de Risco Operacional (ARO) e Avalia96es de Cenario de Acidente (ACA) usam as 
classifica96es de frequencia e probabilidade. Com respeito a Tabela 9.3, as AROs e ACAs sao 
consideradas dentro dos seguintes criterios. 

Tabela 9.3: Criterios de avaliat;ao da frequencia/probabilidade 

Categoria Classifica9ao 

Remota 2 

Pouco Provavel 3 

Ocasional 5 

Provavel 8 

Frequente 13 

Estudo de lmpacto Ambiental da Linha Ferrea Moatize - Malawi 

Descri9ao 

Ocorrencia nao esperada ao longo da vida util da instalac;:ao 
(X <1 / 100 ANOS). 

01 (uma) ocorrencia ao longo da vida util da instalac;:ao 
(1/10 ANOS> X >1/100 ANOS). 

No maxima 01 (uma) ocorrencia a cada dez anos de operac;:ao 
(1/ano> X >1 / 10 ANOS). 

01 (uma) ocorrencia ao longo de um anode operac;:ao 
(1 /ANO). 

Mais de uma ocorrencia ao longo de um anode operac;:ao 
(X> 1 /ANO). 
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Uma vez que a frequencia {AROs) e probabilidade {ACAs) tenham sido determinadas a gravidade 
necessita de ser determinada utilizando os criterios fornecidos na Tabela 9.4. Deve-se notar que as 
actividades e os seus aspectos associados podem ter multiplos impactos que incluem Saude 
Ocupacional, Seguram;a, Ambiente, Reputagao, Social e Operacional. 
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Tabe/a 9.4: Criterios de ava/ia~ao para a gravidade por categoria de impacto 

Categoria Classifiie:ac;ao 
Saude 

Seguranc;a Meio Ambiente Reputacional Social Operacional 
Ocupacional 

Repercussao limltada: 
Acidentes situac;:6es de baixo impacto nas quais ha o conhecimento lmpacto 

Desconfortos sem requerem 
lmpacto ambiental nao 

publico, mas nao existe interesse publico. Geralmente, pontual 
Leve 2 transtornos a somente 

significativo 
essas ocorrencias nao ultrapassam os limites internos da (uma casa, 

Ate USO 10 mil 
saude primeiros empresa e I ou das suas unidades, mas nao se deve 1 uma familia) 

socorros descartar a possibilidade de evoluirem para a categoria. 
moderada. 

Doenc;:as 
Acidentes 

sem Dano ambiental restrito Repercussao local: 
ocupacionais sem 

afastamento a area do Envolve algum interesse publico local; alguma atenc;:ao 
lmpacto 

Acima de USO 10 
afastamento local 

Moderada 4 
(com restric;:ao, 

(com empreendimento, politica local e I ou media local; com aspectos adversos em (bairro, 
mil ate USD 1 oo 

com tratamento 
restric;:ao, com afectando ecossistemas potencial para as operac;:oes. Caso haja agravamento, condominio) 

mil 

medico) 
tratamento comuns podera evoluir para a categoria grave 

medico) 

Dano ambiental Repercussao regional: 
restrito a area do situac;:ao de medio impacto com risco iminente de lmpacto 
empreendimento, envolvimento dos media e autoridades regionais. E comum regional , ou 

Acima de USO 
Doenc;:as Acidentes afectando ecossistemas existir interesse publico regional; ampla repercussao na seja , na area 

100 mil 
Grave 8 ocupacionais com com comuns que abrigam media regional; alguma cobertura da media nacional ; e de influencia 

ate USO 1 
afastamento afastamento especies raras e/ou atenc;:ao polftica regional. Pode envolver instancia adversa directa 

milhao 
ameac;:adas ou de grupos de acc;:ao e/ou govemo local. Caso haja (municipio, 

afectando ecossistemas agravamento da situac;:ao, podera evoluir para a categoria distrito) 
raros e/ou ameac;:ados critica 

Doenc;:as 
Repercussao nacional: 

ocupacionais 
Acidentes situac;:ao de alto impacto por envolver interesse publico 

lmpacto em Acima de USO 
incapacitantes incapacitante Dano ambiental que nacional; cobertura na media nacional; repercussao junto a 

areas de 1 
Critica 16 permanentes ou 

s alcanc;:a areas externas autoridades e representantes governamentais nos niveis 
influencia milhao ate USO 

que gerem 01 
permanentes a instalac;:ao, afectando nacional e/ou regional; com medidas restritivas ao neg6cio 

directa e 10 
(um a) 

ou 01 (uma) ecossistemas comuns da Vale. Tambem costuma haver mobilizac;:ao de grupos de indirecta mil hoes 
fatalidade 

fatalidade acc;:ao. Caso haja agravamento da situac;:ao, pode evoluir 
para a categoria catastr6fica 

Doenc;:as Dano ambiental que Repercussao internacional/nacional : 

ocupacionais que 
alcanc;:a areas externas situac;:ao gravissima em que o neg6cio e a imagem da Vale 

lmpacto que 
gerem mais de 01 Acidente a instalai;:ao, afectando estao seriamente ameac;:ados nacional e/ou extrapola as 

(uma) 
resultando em ecossistemas comuns internacionalmente, e ha grande probabilidade de 

areas de 
Acima de USO 

Catastr6fica 32 mais de 01 que abrigam expressivo prejuizo financeiro, social e de imagem para a 10 fatalidade) 
(uma) especies raras e/ou empresa. Envolve: atenc;:ao publica nacional e/ou 

influencia 
milh6es decorrente de directa e 

situac;:ao aguda 
fatalidade ameac;:adas ou internacional; cobertura da media nacional/internacional; indirecta 

ou cr6nica 
afectando ecossistemas repercussao junto a autoridades e representantes 
raros e I ou ameac;:ados governamentais nos niveis nacionais e/ou internacional 
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Ap6s conclusao da atribuic;ao da frequencia/probabilidade e gravidade os valores sao entao 
multiplicados para obter um grau de significancia que vai de Muito Elevado a Muito Baixo. A Tabela 
9.5 fomece a matriz do risco dentro da qual todas as possibilidades de grau de significancia podem 
ocorrer e cuja classificac;ao consta da Tabela 9.6. 

CD 
"Cl 
ca 

"Cl ·:;: 
ca ... 

C> 

Tabe/a 9.5: Matriz de riscos 

Matriz de Frequencia 
riscos Peso 2 3 5 

Peso Pou co 
Provavel 

t--~~~+-~~~~~=-r~~~~--1.,,,...,~ 

Remota Ocasional 

32 Catastr6fica 64 

16 Critica 32 

8 Grave 

4 Mode rad a 

2 Leve 

Tabela 9.6: Classifica~iio do risco 

8 13 

Provavel Frequente 

52 

26 

A matriz do risco tern cinco reg1oes distintas conforme indicado na tabela abaixo. Os criterios 
descritivos de decisao sao fornecidos com base nos quais as medidas de atenuac;ao apropriadas 
necessitam de ser consideradas e accionadas. 

Laranja 

Am a re lo 

Verde 
Claro 

Verde 
Escuro 

Tabela 9. 7: Matriz de decisiio 

Os riscos nesta categoria devem ser eliminados. As 
recomendac;oes sao consideradas obrigat6rias e da 
responsabilidade do director da area de neg6cio ou do 
em reendimento. 
Os riscos nesta categoria devem ser minimizados. As 
recomendac;oes sao consideradas obrigat6rias e da 
responsabilidade da gerencia geral da area do neg6cio ou 
em reendimento. 
Pode-se viver com cenarios neste nivel de risco, mas este 
deve ser reduzido no longo prazo. As recomendac;oes sao 
consideradas imperativas e da responsabilidade da 
erencia da area. 

Cenanos com um nivel de risco considerado toleravel, mas 
que pode ser reduzido em caso de medidas com baixo 
investimento. As sugestOes nao sao consideradas 
imperativas. A avaliac;ao da implementac;ao e da 
res onsabilidade da erencia da area. 
Cenarios com nivel de risco toleravel e nao ha 
necessidade de medidas para o reduzir. A avalia<;ao da 
im lementa ao e da res onsabilidade da erencia da area. 
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imediata. 

lmplementac;ao com 
prazo maximo de 1 
(um) ano. 

lmplementac;ao com 
prazo maximo de 3 
(tres) anos. 

lmplementac;ao caso o 
custo seja baixo com 
baixo esforc;o .. 

Nao ha obrigatoriedade 
independente do custo. 
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Todos os riscos classificados como Media, Alto e Muito Alto sao considerados significativos e 
portanto requerem Objectivos, Alvos e Programas para reduzir os riscos ate niveis de risco 
aceitaveis/toleraveis. 

9.4.2 Subjectividade na Atribui9ao da Significancia 

Apesar de tentativas para fornecer uma avaliac;:ao completamente objectiva e imparcial das 
implicac;:oes de risco das actividades de desenvolvimento, os processos de avaliac;:ao do risco nunca 
podem escapar a subjectividade inerente a tentativa de definir a significancia. 0 mesmo problema de 
subjectividade aplica-se a determinac;:ao do risco usando medidas qualitativas na ausencia de 
informac;:ao suficiente para realizar uma analise quantitativa do risco. A determinac;:ao da significancia 
dum risco depende do contexto e da intensidade desse risco . Ja que a racionalizac;:ao do contexto e 
da intensidade sera no final prejudicada pelo observador, nao pode haver nenhuma medida 
totalmente objectiva com a qual julgar as componentes de significancia, e muito menos como elas 
sao integradas numa (mica medida comparavel. 

Apesar disto, de forma a facilitar a tomada de decis6es informadas, as avaliac;:oes do risco devem 
esforc;:ar-se para chegar a um acordo para a significancia dos potenciais riscos associados com 
actividades e aspectos de desenvolvimento particulares. Reconhecendo isto, a Aurecon tentou 
abordar a subjectividade potencial conforme se segue: 

• Ser explicito sabre a dificuldade de ser completamente objectivo na determinac;:ao da 
significancia, conforme descrito acima; 

• Desenvolver uma metodologia explicita para atribuir significancia aos impactos e descrever 
esta metodologia em detalhe. Ter uma metodologia explicita nao s6 obriga o avaliador a 
chegar a um acordo sabre as varias facetas que contribuem para a determinac;:ao da 
significancia, com isso evitando uma atribuic;:ao arbitraria, mas tambem a fornecer ao leitor 
do Relat6rio de Avaliac;:ao do Risco um resumo claro de coma o avaliador obteve a 
significancia atribuida; 

• Sempre que possivel, diferenciar a significancia provavel do risco potencial conforme 
ressentido pelas varias partes afectadas; e 

• Utilizar uma abordagem de equipa e uma revisao interna da avaliac;:ao para facilitar um 
sistema mais rigoroso e defensavel. 

Apesar destas medidas puderem nao eliminar totalmente a subjectividade, elas fornecem um 
contexto explicito no qual se pode rever a avaliac;:ao dos riscos. 

9.5 Avalia96es de Cenarios de Acidente 

Os cenarios de acidente para o corredor da linha ferrea foram considerados adoptando a seguinte 
abordagem. 

Para esta avalia9ao, os riscos de acidente foram identificados usando metodos baseados em 
evidencia, equipa sistematica e raciocinio indutivo. Para identificar os riscos foram feitos os esforc;:os 
seguintes: 

• Consultar informa9ao e documenta9ao sabre o projecto fornecida pela Vale; 

• Pesquisa de 'desktop' das principais categorias de risco usando informa9ao disponivel de 
forma geral; 

• Considerar os resultados de avalia96es de risco, relacionadas com projectos, previamente 
realizadas; 

• Visita ffsica do local, que inclui inspec9ao da actual infra-estrutura e areas circundantes; 

• Entrevistas e discuss6es com informadores chave, incluindo pessoal actual do projecto e da 
linha ferrea; 

• Sess6es de reuniao de trabalho com o Especialista de Risco da Vale; 

• Grupos de discussao e discuss6es com especialistas. 

De forma a identificar os riscos de acidente que seriam apropriados para considera9ao dentro do 
contexto do desenvolvimento proposto, algum grau de filtragem foi necessario. Os riscos de cenarios 
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de acidente foram identificados e avaliados. Nos termos da INS-0037, os criterios de avalia9ao foram 
emendados para explicar a 'probabilidade' e os 'cenarios de acidente' que estao classificados coma 
Alto ou Muito Alto e sao considerados significativos. 

Cenarios de acidente sao riscos que normalmente nao sao antecipados, no entanto se o risco ocorrer 
podera causar dano substancial e/ou perda de vida. Por isso a avalia9ao assumiu que as medidas de 
atenua9ao antecipadas estao em vigor e portanto o conhecimento destas medidas foi inclufdo na 
avalia9ao. As medidas de atenua9ao estao divididas conforme apresentado na Tabela 9.8. 

Tabe/a 9.8: Classificar;ao e descrir;ao das medidas de atenuar;ao 

Medidas de atenuai;:ao 

Monitoriza!fao 

Emergencia 

Descri!fao 

Estas medidas sao de natureza preventiva e podem compreender diversas 
variantes. As medidas podem incluir, mas nao estao limitadas a, 

lnstrw;:6es/Procedimentos/Directivas de Trabalho Operacionais, Formac;:ao, 
Sinalizac;:ao, lmperativos de Desenho Tecnico, Medidas Operacionais para 
infundir uma boa pratica de neg6cios, uso de Equipamento de Protecc;:ao 

Individual (EPI) 

As medidas sao essenciais para assegurar que as medidas preventivas sao 
correctas e estao a funcionar conforme previsto. A monitorizac;:ao poderia 

incluir um certo numero de tecnicas tais como inspecc;:6es visuais, inspecc;:6es 
de procedimentos operacionais documentados tais como auditorias. A 

monitorizac;:ao de tendencia pode tambem ser considerada para diversas 
variantes tais como qualidade do ar, agua, lixo e monitorizac;:ao a recursos. 

Os beneficios da monitorizac;:ao sao a confirmac;:ao da eficacia e/ou o 
fornecimento de informac;:ao para melhoramentos das medidas de prevenc;:ao 

existentes. 

Estas medidas sao vistas coma ultima instancia e apenas devem ser 
necessarias no caso em que todas as medidas de atenuac;:ao preventivas 

falharam. Tipicamente, as medidas de emergencia sao tidas em conta 
adoptando uma polftica e um procedimento para resposta de emergencia que 

toma a forma dum Plano de Resposta de Emergencia (PRE). 0 PRE inclui 
detalhe e passos que devem ser seguidos no caso duma situac;:ao de 

emergencia tal como terramotos, ameac;:as de bomba, incendios, 
explosao(6es) e acidentes relacionados com o corredor de via-ferrea que 

conduzem a um impacto significativo para as pessoas pelas quais a Vale e 
responsavel, impactos ambientais significativos e riscos operacionais. 

Conforme declarado acima todos os cenarios de acidente classificados coma "Alto" ou "Muito Alto" na 
classifica9ao de impacto inicial sao significativos e terao medidas de atenua9ao recomendadas de 
forma a obter uma avalia9ao da classifica9ao de risco (impacto corrente) dentro de valores 
aceitaveis. Apesar disso, os capftulos seguintes fornecem detalhes sabre o Plano de Gestao de 
Risco (PGR) e o Plano de Resposta de Emergencia (PRE) que para todos os fins e efeitos 
complementam as medidas de atenua9ao apresentadas na matriz de avalia9ao de cenario de 
acidente apresentada na Tabela 9.9. 
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Tabela 9.9: Avalia~oes do risco de cenarios de acidente 

AVAUA<;OES DE CENARIO DE ACIDENTE MEDIDAS DE ATENUA<;AO ANTECIPADAS 

l'tl Q) °' 0 ;g "C 0 0 Ill u 

Medida de Resposta de :.c Q) 
l'tl "C .... .g ~ 

Monitorizai;ao "C 0 ~ 
Preven<;iio Emergencia ~"C ·:; 

- Cl. fll 0 
ro ra E ::l,, 0 .... .... (!) >- - 0 

ll. U1111 

l'tl Q) ~iij 
Perigo I ;g "C 0 0 

l'tl "C .... U·-
Elemento de 0 Cenario de Actividade I :c Q) "C u ·- (.) 

lncidente lmpacto .... l'tl ~ ·2 
Risco z Acidente Servii;o ~ ,, ·;;: Ea. 

Potencial l'tl ra E 
ui-

0 .... Ill 0 .... (!) >- c:;•111 ll. 

--- ----
lnspec<;ao da 
Gestao de Circuito 

Gestao de Circuito (IT, Software, 
Fatalidade, (IT, Software, Hardware, 

Plano de Ma gestao de Deficiencia, Hardware, Forma<;ao), Sinais, 
Resposta de circuito, Perdas de 

Formac;:ao), Sinais, Controlo de Emergencia operador nao Material, 
Controlo de Despacho (por 

(Corpo de formado, falha Tempo de Despacho (por exemplo GPS), 
8ombeiros, 3 16 48 Med lo 

82: 
Colisao de Opera<;oes de de sinaliza<;ao, Paralisa<;ao 8 32 

exemplo GPS), Sinaliza<;ao/8arrag 
Servi9os de 

Opera96es de Locomotivas Locomotiva 
Sinaliza9ao Operacional, Sinaliza9ao/8arrag ens de Controlo, 

Ambulancia, 
Via-Ferrea 

lneficaz, Polui9ao da ens de Controlo, Manuten9ao de 
Servi90 Medico Cansa90 Terra/Solo, Manuten9ao de Locomotivas e 

Hu ma no Gerac;:ao de Locomotivas e Vagoes 
Residuos Vagoes (verifica<;ao de 

programa e 
atraso 
lnspec<;ao de 

Fatalidade, Programa de Programa de Plano de Deficiencia, 
Turno, Turno, Resposta de Operador nao Perdas de Sinais, Controlo Sinais, 

Emergencia formado, falha Material, de Despacho (por Sinaliza9ao/8arrag 
(Corpo de Colisao de sinaliza<;ao, Tempo de 

exemplo GPS), ens de Controlo, 
8ombeiros, 3 16 48 Med lo 

82: 
Locomotiva - Opera96es de Sinaliza9ao Paralisa<;ao 8 32 

Sinaliza<;ao/8arrag Manuten<;ao de 
Servi9os de 

rn Opera9oes de 2 Veiculo I Locomotiva lneficaz, Operacional , ens de Controlo, Locomotivas e 
Ambulancia, 

Via-Ferrea 
Pessoas Cansac;:o Poluic;:ao da 

Manutenc;:ao de Vagoes Servic;:o Medico Humana Terra/Solo, Locomotivas e (verifica<;ao de 
Gera9ao de Vagoes programa e 
Residues 

atraso 
lnspec<;ao da 
Gestao de Circuito 

Gestao de Circuito {IT, Software, 
ral Fatalidade, {IT, Software, Hardware, Plano de Ma gestao de Deficiencia, Hardware, Formac;:ao), Sinais, 

Resposta de circuito, Perdas de Formac;:ao), Sinais, Controlo de Emergencia uh 82: Colisao operador nao Material, Controlo de Despacllo (por 
(Corpe de 'ia; Opera<;oes de Locomotiva formado, falha Tempo de Despacho (por exemplo GPS), 
8ombeiros, 3 16 48 Medlo 

1 

Via-Ferrea Operac;:oes de 
de sinaliza9ao, Paralisa9ao 8 32 exemplo GPS), Sinaliza<;ao/8arrag 

Servi9os de 
3 - Operac;oes 

84: Locomotiva Sinaliza<;ao Operacional, 
Sinaliza9ao/Barrag ens de Controlo, 

Ambulancia, 
de 

Manutenc;:ao de 
- • · ' nuten9ao Manutenc;:ao lneficaz, Poluic;:ao da ens de Controlo, 

Servi90 Medico) /ia-Ferrea 
Cansa90 Terra/Solo, 

Manuten9ao de Locomotivas e 
Humana Gerac;:ao de Locomotivas e Vagoes 

Residuos Vagoes (verifica<;ao de 
programa e 
atraso 
lnspec9ao da J lnstabilidade 
infra-estrutura da do solo, ma Fatalidade, Manuten<;ao 
via, Sinais, Plano de manutenc;ao Deficiencia, continua da infra-
Controlo de Resposta de infra-estrutural, Perdas de estrutura da via, 
Despacho (por Emergencia operador nao Material, Sinais, Controlo 
exemplo GPS), (Corpe de I 82: formado, falha Tempo de de Despacho (por 
Sinaliza<;ao, Bombeiros, 3 8 24 Descarrilam Operac;:oes de 

de sinaliza9ao, Paralisa<;ao 13 32 exemplo GPS), 
Manuten<;ao de Servi9os de 

Opera<;oes de 4 
ento Locomotiva Sinaliza<;ao Operacional, 

Sinaliza9ao, Locomotivas e Ambulancia, 
Via-Ferrea 

lneficaz, Polui<;ao da Manutenc;:ao de 
Servic;:o Medico) Vagoes Cansa<;o Terra/Solo, Locomotivas e 

(verifica<;ao de Humana, Gerac;:ao de Vagoes 
programa e Sabotagem Residues 

·a~ lntencional atraso 
Manuten<;ao Plano de :bl Dano causado Fatalidade, 
continua das lnspec<;oes, Resposta de 81: Infra- Dano a pontes Deficiencia, 
pontes, IT de Testes de tensao Emergencia 

2 4 8 
estrutura Estrutural Opera96es de Via- durante Perdas de 

13 16 
para pontes (Servi9os de Ferrea e Infra- manuten9ao, - 82: 5 nas Pontes inundac;:oes, Material, 

Formac;:ao, metalicas Ambulancia, ·- Opera<;oes de da Via- estrutura 
sabotagem Tempo de 

Servi o Medico , l. -Ferrea Ferrea resultando em Paralisa ao Planeamento 
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9.6 Plano de Gestao do Risco 

Depois da conclusao duma avaliac;:ao de risco, um Plano de Gestao de Risco (PGR) deve entrar em 
vigor para lidar com cenarios de acidente que poderao originar risco residual. E importante notar que 
o PGR e PRE complementam as medidas de atenuac;:ao ja em vigor para cada cenario de acidente 
respectivo identificado. 

Portanto, significa que as recomendac;:oes e acc;:oes resultantes da avaliac;:ao do risco para reduzir a 
frequencia e consequencias de quaisquer cenarios de acidente significativos serao consideradas 
como parte do PGR. 

Este Plano de Gestao do Risco devera ser detalhado antes da fase de constrU1;:ao, com base na 
analise de risco apresentada neste EIA, assim como nas demais avaliac;:oes de risco (AGIR e 

-- HAZOP) que encontram-se em andamento no Projecto, e no sistema de gestao de saude e 
seguranc;:a e meio ambiente da Vale, e ainda, considerando a estrutura organizacional da empresa 
para a implementac;:ao do projecto. 

PGR deve canter medidas de controlo contfnuas para os riscos previamente identificados de forma a 
manter os riscos dentro de niveis toleraveis. 

0 PGR, enquanto documento formal para satisfazer as finalidades descritas acima, durante as fases 
de implantac;:ao e opera9ao (foco principal) do empreendimento, tern como objectivo: 

• Definir directivas basicas para facilitar o entendimento da Vale sobre as medidas de 
atenuac;:ao necessarias; 

• Caracterizar o registo do risco; e 

• Facilitar a comunicac;:ao e relac;:ao com os grupos/pessoas interessados e/ou envolvidos. 

A estrutura do PGR, a ser detalhada de acordo com o progresso do Projecto, podera incluir, mas nao 
esta limitada a: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

9.7 

Dados/informac;:ao de seguranc;:a do processo (Operac;:ao ); 

Procedimento para analisar criticamente os riscos avaliados; 

Procedimento para a gestao de mudan9as; 

Programas especificos para a manutenc;:ao e garantia da integridade de sistemas criticos; 

Procedimentos operacionais/instru96es de trabalho; 

Programa de formac;:ao para os recursos humanos; 

Procedimento de investigac;:ao de incidente; 

Disponibilidade de recursos de resposta de emergencia; e 

Ferramentas de gestao para melhoramento continua . 

Plano de Resposta de Emergencia 

Este Plano de Resposta de Emergencia devera ser detalhado antes da fase de constru9ao, com 
base na analise de risco apresentada neste EIA, assim como nas demais avaliac;:oes de risco (AGIR 
e HAZOP) que encontram-se em andamento no Projecto, e no sistema de gestao de saude e 
seguranc;:a e meio ambiente da Vale, e ainda, considerando a estrutura organizacional da empresa 
para a implementac;:ao do projecto. 

0 detalhamento do PRE deve canter pelo menos as seguintes componentes: 

Um resumo dos resultados da avaliac;:ao do risco e os cenarios de acidente provaveis que o piano 
cobre; 

Uma descric;:ao da instalac;:ao ou estabelecimento ao qual o PRE se aplica, com pianos do local e piso 
indicando informac;:ao relevante para a seguran9a tal como vias de evacuac;:ao, areas ou pontos de 
reuniao e equipamento de emergencia; 

• Contactos actualizados para todas as areas e pessoal; 

• Acesso a informac;:ao privada de todo o pessoal, incluindo familiares e local de residencia; 
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• Uma descrir;:ao da organizar;:ao de emergencia que ira responder a emergencias e as 
instalar;:oes e equipamento que estao disponfveis para resposta de emergencia, incluindo 
meios de comunicar;:ao e referencia a: 

o Controladores/coordenadores de emergencia; 

o Primeiros socorros/Servir;:os medicos de emergencia; 

o Servir;:os de incendio e resgate; 

o Profissionais de seguranr;:a e saude do trabalho; 

o Profissionais do meio ambients; 

o Seguranr;:a; 

o Continuidade de neg6cio I recuperar;:ao ap6s desastre. 

• Uma descrir;:ao da monitorizar;:ao da seguranr;:a, aviso precoce, detecr;:ao de incidents ou 
emergencia e mecanismos, procedimentos, protocolos e padroes mfnimos de relat6rio de 
incidentes; 

• Uma descrir;:ao dos procedimentos de notificar;:ao e activar;:ao; 

• Uma descrir;:ao dum procedimento de gestao de incidents normalizado; 

• 0 conjunto de formularios e modelos que serao usados durante uma emergencia; 

• Uma descrir;:ao de como o regresso as operar;:oes normais sera gerido e controlado depois 
dos incidentes; 

• Requisitos de relat6rio p6s incidente, incluindo discuss6es/comunica96es e a actualizar;:ao 
ou o melhoramento de procedimentos; 

• Uma explicar;:ao da frequencia com a qual exercfcios e treinos serao organizados para 
testar procedimentos, e que tipos de exercfcios e treinos serao necessarios; 

• Uma descrir;:ao do procedimento para manter, analisar e actualizar o PRE; 

• Referencia a outros planos/acordos de ajuda mutua que cobrem cenarios fora do ambito do 
PGR mas que poderao afectar ou envolver a instalar;:ao/estabelecimento/empreendimento. 

0 PRE e uma componente do PGR e fornece uma visao geral das acr;:oes a desempenhar no caso 
dum cenario de acidente/situar;:ao de emergencia. 

A Figura 9. 7 apresenta o fluxograma do Plano de Resposta de Emergencia. 
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Activai;ao lnterna: 
Equipa de lncendio 

Equipa Medica 
Etc .. 

Mobilizar Equipa de 
Resposta de 
Emergencia 

Desmobilizai;:ao e 
Documento 

Figura 9. 7: Fluxograma do PRE 

Activai;ao Externa: 
Agencias Locais de 

Resposta de 
Emergencia 

Nao 

Um PRE deve preparar uma resposta integrada a incidentes e acidentes que afectam as opera96es 
da Vale. Os elementos chave desta estrategia sao a Avalia9ao de Risco, Atenuac;ao I Redu9ao de 
Risco, Resposta de Emergencia, Continuidade Operacional I de Neg6cio e Gestao de Reputac;ao 
(Comunicac;ao de Crise). A estrutura do PRE ira tambem apoiar/complementar as medidas de 
atenuac;ao, tendo como principal objectivo explicar a preparac;ao e resposta de emergencia e 
tambem o desenvolvimento de procedimentos de forma a reduzir as consequencias no caso dum 
cenario particular de acidente em progresso. Esta abordagem e proactiva e esta de acordo com as 
iniciativas de melhor pratica internacional. 
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EQUIPA DE GESTAO ESTRATEGICA 

Eslralegia de Gest.ao de Risco <;la Via-Ferrea 

Figura 9.8: Estrutura proposta para a equipa de gestao estrategica 

Todos estes elementos devem funcionar em paralelo com um foco especffico para diferentes 
disciplinas dependendo de cada situac:;:ao singular. 0 conteudo do PRE, coma documento detalhado, 
incluir: 

• Estrutura organizacional para apoiar o PRE; 

• Fluxo de trabalho e recursos de comunicac:;:ao; 

• Sistema de alarme/alerta; 

• Praticas e relat6rio de simulac:;:ao (avaliac:;:ao da eficacia do PRE). 

Tabela 9.10: Estrutura proposta para pianos de resposta de emergencia em cenario especifico 

PRE - Procedimento de Resposta em Cenario Especifico 
Revisao: 1 

Fol ha: 
Data: 

Cenario de Acidente: Simulagao: 
Frequencia: 

Eta pa Atenuagao I Plano de Recursos Responsavel 
Accao 

9.8 Avaliac;6es do Risco Operacional 

Um processo intensivo foi seguido para identificar todas as actividades antecipadas e aspectos 
associados que sao contemplados para este desenvolvimento proposto. Com referencia ao processo 
de metodologia conforme detalhado na Metodo/ogia de Avalia9ao de Risco, os riscos operacionais 
foram determinados utilizando os mais recentes diagramas esquematicos de fluxo de processo que 
detalham a infra-estrutura necessaria e os requisitos operacionais para satisfazer a capacidade de 
rendimento antecipada para o carvao termico e coque. As avalia96es do risco operacional estao 
portanto baseadas no transporte ferreo e actividades relacionadas (tal coma manutenc:;:ao etc.) e 
aspectos associados porque enquadram-se na base operacional do corredor da linha ferrea. 

Depois das avalia96es de risco operacional terem sido concluidas de acordo com a INS-0037, um 
processo de correlac:;:ao fol empreendido para incorporar os riscos significativos na avaliac:;:ao de risco 
de cenarios de acidente. Os cenarios de acidente explicam portanto todas as eventualidades infra-
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estruturais, operacionais, relacionadas com a manuten9ao e a constru9ao antecipadas que poderao 
surgir. As seguintes categorias de risco sao portanto explicadas durante o processo de avalia9ao: 

• Riscos Ambientais; 

• Riscos de Saude Ocupacional; 

• Riscos de Seguran9a; 

• Riscos de Reputa9ao; 

• Riscos Operacionais; e 

• Riscos Sociais. 

9.9 Perfil de Risco de Cenarios de Acidente 

O perfil de risco para o corredor da linha ferrea e infra-estrutura associada e ilustrado na Figura 9.9 e 
fornece uma distribui9ao clara dos riscos que sao antecipados em relac;:ao as necessidades de 
desenvolvimento do porto e infra-estrutura ferrea associada. 

VALE ACCIDENT SCENARIO PROFILE 

Very High 

High 

Medium 

Low 

Very Low 

0 2 4 6 

Figura 9.9: Perfil de cenarios de acidente de linha f(~rrea 

9.10 Objectives, Alvos e Programas 

Com referencia a metodologia de avalia9ao de risco conforme definida na INS-0037 e tambem de 
acordo com a melhor pratica internacional, os riscos significativos (Muito Alto, Alto e Media para 
'riscos operacionais' e Muito Alto e Alto para 'cenarios de acidente') requerem objectivos, alvos e 
programas. A finalidade dos objectivos, alvos e programas e de assegurar que apesar de a Vale 
estar consciente das operac;:oes de alto risco e/ou cenarios de acidente, passos praticos podem ser 
tomados para assegurar que a Vale aspira ao melhoramento continua. 

9.10.1 Desempenho do Risco (ind ice de Risco) 

0 desempenho do riSCO e portanto seguido atraves do USO dum 'fndice de risco'. 0 'fndice de risco e 
um calculo aritmetico entre o 'risco bruto' (risco excluindo medidas de atenuac;:ao, tambem conhecido 
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coma o pior cenario possfvel) e o 'risco antecipado' (incluindo medidas de atenua9ao que estarao em 
vigor na altura da constru9ao e opera9ao ). 

0 fndice de risco antecipado foi calculado como sendo 19% conforme ilustrado na Figura 9.10. Uma 
vez operacional, a Vale necessitaria de tomar uma decisao em termos do risco toleravel que sera 
aceite. 0 risco nao pode ser eliminado na sua totalidade porque certas actividades tern um risco 
inerente. Portanto O desafio e predeterminar OS riscos significativos e depois geri-los de forma activa. 
A gestao de riscos significativos e alcan9ada atraves de varios mecanismos, um dos quais e o 
estabelecimento de objectivos, alvos e programas. Seria portanto necessario que a Vale 
determinasse o· 'risco tolerado' que e razoavel e aceitavel dentro dos requisitos operacionais. De 
momenta, uma classifica9ao de desempenho de risco de 19% e contemplada o que demonstra que, 
devido as medidas de atenua9ao em vigor e tambem ao PGE e PRE, pode-se certamente concluir 
que o desempenho de risco geral da Vale esta bem gerido. 

Figura 9.10: indice de risco da linha f{~rrea 

9.11 Conclusoes e Recomendai;oes 

A avalia9ao que foi realizada para a infra-estrutura ferrea associada ao corredor da linha ferrea 
incluiu cenarios de acidente e tambem riscos operacionais porque eles estao associados as 
actividades antecipadas e aspectos associados. Dado que o corredor da linha ferrea e as opera96es 
de infra-estrutura associadas serao bem atenuados com a adi9ao de objectivos, alvos e programas, 
estima-se que o desempenho de risco de 19% ira, com toda a probabilidade, diminuir. Com todas as 
medidas de atenua9ao que foram recomendadas, em pratica, e assumido que os cenarios de 
acidente significativos sejam considerados toleraveis na classifica9ao do impacto actual. 

A Vale adopta uma posi9ao de desenvolvimento sustentavel e portanto respeita varios sistemas de 
gestao de melhor pratica internacional tais coma a ISO 14001: 2004. A essencia destes sistemas de 
gestao esta direccionada para minimizar o risco ao longo do tempo e tambem assegurar uma gestao 
responsavel. Os riscos que foram avaliados devem por isso formar o fundamento sabre o qual as 
medidas de atenua9ao podem ser baseadas. 

Os riscos significativos que foram avaliados devem agir coma informa9ao chave para o PGR. 0 PRE 
deve ser ajustado para assegurar a eficacia e viabilidade porque isto assegurara um tempo de 
resposta curto e eficaz no caso duma situa9ao de emergencia. Para alem disso, informa9ao 

Estudo de lmpacto Ambiental da Linha Ferrea Moatize - Malawi 
Rela16rio- Volume 111-Ava/iai;ao de lmpactos e Plano de Gestao Ambiental 



• aurecon 

detalhada sabre o PGR e PRE sera consequentemente fornecida/actualizada a medida que o 
projecto avan9a. 

Estudo de Jmpacto Ambienlal da Linha Ferrea Moatize - Malawi 
Re/al6rfo - Volume Ill -Avalia>llo de lmpaclos e Plano de Gaslao Ambienta/ 



• aurecon 

10. Relat6rio de Participac;ao Publica 

10.1 Consideragoes lniciais 

A tematica ambiental e social tornou-se item fundamental de qualquer projecto econ6mico, 
independentemente de seu porte. lnvestimentos e capital ja nao representam o (mico eixo do 
interesse dos actores sociais. A viabilidade ambiental e social de qualquer iniciativa econ6mica, cujas 
mudan9as serao sentidas por um grande numero de pessoas ou que provocara altera96es no meio 
natural, esta no mesmo nivel de importancia dos indicadores financeiros. 

Par isso, para a Vale, a cria9ao e implementa9ao de uma estrategia de participa9ao publica significa 
cada vez mais reconhecimento e valoriza9ao do significativo papel da sociedade como parte 
interessada do projecto e refor9a a importancia da constru9ao de um relacionamento permanente e 
transparente com esse publico. 

Cabe destacar ainda a importancia de incorporar continuamente as novas demandas, as novas 
descobertas, encontrando ac96es e ferramentas cada vez mais inovadoras, mais integradas a 
realidade e cultura locais. 

E a partir desse cenario, e com respaldo da Politica de Sustentabilidade da Vale, que se 
estabeleceram as directrizes para o processo de mobiliza9ao comunitaria/participa9ao publica -
objecto do presente capitulo. 

0 Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) do projecto avaliou os impactos para o meio natural e antr6pico 
decorrentes da constru9ao da linha ferrea entre Moatize e Malawi. Deste estudo preve-se, entao, um 
elenco de ac96es e programas visando o acompanhamento, controlo, mitiga9ao, compensa9ao de 
potenciais alterar;oes adversas e potencializa9ao das mudan9as positivas. 

Desta forma, este relat6rio tern como objectivo principal apresentar os processos, actividades 
desenvolvidas e resultados alcan9ados no ambito do Processo de Participa9ao Publica referente ao 
Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) do Projecto da Linha Ferrea entre Moatize e Malawi. Faz-se 
particular referencia a reunioes formais ocorridas para apresenta9ao e debate dos esbo9os do 
Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) e respectivo Plano de Gestao Ambiental (PGA) 

10.2 Enquadramento Geral 

Como parte do processo do EIA, a participa9ao publica vai de encontro aos requisitos do regulador 
ambiental em Mo9ambique, i.e. o Ministerio para a Coordena9ao da Ac9ao Ambiental (MICOA), de 
acordo com o estipulado pelos Decretos 45/2004 e 42/2008, assim coma, pelo Diploma 130/2006. 0 
processo tambem acontece em respeito aos regulamentos das mais importantes agencias de 
financiamento para desenvolvimento de infra-estruturas em Mo9ambique, tais como Banco Mundial, 
Banco Africano de Desenvolvimento, e IFC. Para a Vale, as reunioes publicas representam 
ferramenta importante para o envolvimento dos intervenientes chave, garantindo que os mesmos 
tomem conhecimento do projecto e deem suas opinioes, para que possa realizar os ajustes 
necessarios ao projecto tendo em vista os aspectos sociais e ambientais . 

10.3 Objectivos 

Sao objectivos gerais das reuni6es publicas: 

• Envolver as Partes lnteressadas e Afectadas (Pl&As) nas principais questoes de cada fase do 
processo do EIA. 

• Colher preocupa96es e interesses manifestados pelos varios intervenientes do projecto. 

• Obter os subsidios/pareceres dos intervenientes com vista a evitar/minimizar os possiveis 
impactos negativos e optimizar os impactos positivos do projecto. 

• Sustentar o dialogo social e identificar, desde o inicio, percep96es e expectativas da popula9ao, 
contribuindo para a planifica9ao de ac96es efectivas de comunicar;ao, a fim de monitorizar e 
minimizar os impactos decorrentes do empreendimento e a obten9ao das licen9as necessarias 
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para constru9ao e opera9ao do mesmo. Em alguns casos permite, tambem, repensar aspectos 
tecnicos do projecto. 

De forma mais especifica as reuni6es publicas visam: 

• Divulgar a empresa, o empreendimento e o processo de estudos e de avalia9ao de impacto 
ambiental junta as Pl&As; 

• Garantir o acesso as informa96es sabre o Projecto, os impactos ambientais e sociais beneficos 
e adversos associados as Pl&As; 

• Assegurar mecanismos de ausculta9ao, consulta e participa9ao das Pl&As durante o processo 
do EIA; 

• Conhecer de perto e estreitar o relacionamento com os intervenientes/Pl&As do Projecto e da 
empresa; 

• Comunicar permanentemente as ac96es, prestar informa96es tecnicas e ambientais as Pl&As; 

• Esclarecer duvidas e recolher informa96es, sugest6es e criticas das Pl&As, garantindo que os 
resultados sejam considerados no processo de tomada de decisao. 

10.4 Conceitos, Formas e Aplicabilidades 

10.4.1 Premissas Basicas 

0 processo de participa9ao publica baseou-se na premissa de que a comunica9ao social nao se 
limita a dissemina9ao de informa96es e elabora9ao de instrumentos para tal. Os contactos 
estabelecidos entre o empreendedor e os diferentes agentes envolvidos no Projecto, quaisquer que 
sejam as formas utilizadas, inclufram ac96es e oportunidades de comunica9ao social, e coma tal 
seguiram um padrao e uma orienta9ao comum. 

A comunica9ao objectivou o correcto entendimento dos impactos sabre a vida das Pl&As, 
enfatizando as raz6es pelas quais isto ocorre e minimizando a cria9ao de expectativas relacionadas 
ao empreendimento. Tambem foi utilizada para a obten9ao de um relacionamento construtivo do 
empreendedor com os diferentes sectores sociais . Para tal, possibilitou o acesso antecipado e o 
entendimento das informa96es relacionadas ao projecto e as actividades necessarias a sua 
constru9ao, com uso de linguagem e instrumentos de comunica9ao apropriados a cada publico e 
adequados a realidade socioecon6mica e cultural da popula9ao. 

10.4.2 Principais lnforma96es Abordadas nas Participa96es 

Durante o processo de participa9ao foram abordados os seguintes pontos: 

• lnforma96es sabre a Vale: polfticas, directrizes, actua9ao, investimentos sociais, presen9a em 
Africa e em Mo9ambique; 

• Divulga9ao dos compromissos sociais e ambientais da; 

• lnforma96es sabre o projecto da nova linha fE:irrea entre Moatize e Malawi e sua expansao: fases 
de estudo de viabilidade, expansao e opera9ao; 

• lmportancia do empreendimento no contexto local e regional; 

• Cronogramas; 

• Processo de licenciamento do empreendimento; 

• Estudos sabre os meios bi6tico, fisico e socioecon6mico; 

• lmpactos ambientais e sociais (positivos e negativos); 

• Plano de Gestao Ambiental (ac96es de compensa9ao, controlo e monitoriza9ao). 

10.5 Publicos - Partes lnteressadas 

0 Processo de Participa9ao Publica foi desenvolvido de forma a atender as necessidades de 
informa9ao da popula9ao, urbana e rural, directa e indirectamente afectada pelo empreendimento, 
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das diversas instancias da administrac;ao municipal, das organiza96es civis envolvidas no processo e 
das institui96es publicas actuantes na area. Como: 

• 6rgaos Governamentais, em especial os representantes das areas directamente e 
indirectamente afectadas, assim coma entidades relacionadas com as componentes do projecto 
e com o EIA nos niveis central, provincial, distrital, posto administrativo, local e comunitario; 

• Entidades publicas directamente relacionadas com a gestao de infra-estruturas publicas, coma, 
sistemas de abastecimento de agua, energia, estradas, etc.; 

• 6rgaos ambientais; 

• Entidades governamentais e nao governamentais; 

• Associa96es, entidades e organiza96es da sociedade civil; 

• Populac;ao da Area de lnfluencia Directa - AID; 

• Populac;:ao da Area de lnfluencia lndirecta - All; 

• Representantes de associa96es, sindicatos, cooperativas, igrejas, escolas, universidades,...-
empresas e lideranc;as comunitarias; · 

• Pessoas individuais. 

10.6 Preparac;ao e Disseminac;ao da lnformac;ao 

As rnuni6es publicas para apreciac;ao do Esbo90 do Relat6rio do Estudo de lmpacto Ambiental, 
foram levadas a cabo nos locais, datas e horas abaixo mencionados: 

10.6.1 

Tabela 10.1: Locais, datas e horas das reunioes publicas 

Vila de Moatize 

Cidade de Maputo 

Anuncio Publico 

Data: 12 de Novembro de 2010 

Local: Institute Medio de Geologia e 

Minas 

Hora: 09:30 

Data: 16 de Novembro de 2010 

Local: Hotel VIP 

Hora: 14:00 

Em conformidade com os regulamentos em vigor (anuncio das reunioes pelo menos 15 dias antes da 
sua realizac;:ao) os anuncios publicos safram, pela primeira vez, a 25 de Outubro de 2010 e foram 
repetidos antes da realizac;ao das reunioes. Os anuncios e spots de radio foram veiculados nos 
seguintes meios de comunicac;ao e respectivas datas: 

Tabela 10.2: Meios de comunica{:ao e datas dos anuncios e das reunioes publicas 

Meio de comunica~ao 

Jornal Noticias 

Radio Moc;:ambique (RM), Tete 

Data dos Anuncios 

25, 26 e 27 de Outubro e 5 de Novembro 

03 e 05 de Novembre 

A documentac;ao apresentada no Anexo VI do presente EIA, apresenta o anuncio que foi posto a 
circular. Os 6rgaos de comunicac;ao responsaveis pela disseminac;ao de anuncios, assim coma os 
principais 6rgaos de imprensa de Moc;ambique, receberam um Resumo Nao Tecnico do EIA para ser 
usado a seu criteria. 
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10.6.2 Cartas-Convite 

Cartas-convite, foram enviadas para as instituic;:oes/individuos identificados a partir da Matriz de 
Stakeholders do Projecto2

. As cartas foram entregues em maos, protocoladas e fazem pa rte da 
documentac;:ao do EIA, sendo apresentadas no Anexo VI. 

10.7 Reunioes de Consulta Publica 

As reunioes, cujos locais e datas foram mencionados anteriormente, contaram com a participac;ao do 
governo, associac;:oes, sociedade civil e demais interessados. A reuniao de Moatize contou com a 
participac;ao de 51 participantes e a de Maputo com 38, externos a equipa da organizac;ao. As listas 
podem ser consultadas nas actas das reunioes, as quais se apresentam no anexo VI, e nas fichas 
preenchidas e assinadas pessoalmente pelos presentes, que tambem fazem parte dessas actas. 

0 Projecto e demais informac;oes foram demonstrados por uma apresentac;ao em PowerPoint. Os 
detalhes sabre estas apresentac;:oes tambem podem ser consultados no Anexo VI. 

Em seguida, os participantes tiveram a oportunidade de colocar as suas questoes, comentarios e 
sugestoes a cerca do que foi apresentado. As equipas do projecto (Vale e Consultoria) apresentaram 
respostas e comentarios de diversos tipos. Este processo foi todo registado e pode ser consultado 
nas actas das reuni6es de cada um dos locais. 

10.7.1 Moatize 

Na reuniao de Moatize a amostra foi constitufda por 9 participantes e as fichas preenchidas podem 
ser consultadas no Anexo VI. Elas evidenciam que a totalidade dos que preencheram a ficha indicou 
que a reuniao atendeu ao seu prop6sito. A Tabela 10.3 resume esses pontos de vista: 

N.o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10.7.2 

Tabela 10.3: Opinioes apresentadas na ficha de avaliafiio em Moatize 

Assunto(s) 

Esperamos mais iniciativas e mais investimentos para uma s6 provlncia. Estou satisfeito com os 
projectos que a Vale esta a desenvolver em Tete 

E uma boa a iniciativa da Vale, esperamos mais projectos 

Foi uma boa iniciativa da Vale esperamos que o projecto avance 

0 projecto e bem-vindo porque vai fazer crescer a economia do pais 

A explicai;:ao sabre a linha ferrea nao esta clara . Congratulo esta iniciativa da Vale 

Esperamos que este projecto vai contribuir para o desenvolvimento do distrito de Moatize 

0 projecto e bem-vindo porque houve aumento do sector empregador e contribui para o 
desenvolvimento dos pais 

Esperamos que o projecto continue, congratulamo-nos com as iniciativas sociais que a Vale esta a 
desenvolver 

Fazemos votos que este projecto da Vale contribua para o desenvolvimento da Provincia de Tete 

Maputo 

Na Cidade de Maputo uma amostra de oito participantes preencheu a ficha de avaliac;:ao. As fichas 
preenchidas podem ser consultadas no Anexo VI. P1 totalidade que preencheu a ficha ficou satisfeita 
com o atendimento aos prop6sitos da reuniao. As considerac;oes foram positivas quanta a qualidade 
da reuniao e das exposic;oes, oportunidade do projecto, etc. A Tabela 10.4 resume esses pontos de 
vista 3

. 

2 Desenvolvidas ao longo das varias fases do desenvolvimento do projecto e em particular do processo de EIA. 
3 Na apreciac;:ao dos pontos de vista emitidos em relac;:ao a reuniao realizada na Cidade de Maputo considerar que a mesma 
se debruc;:ou ao mesmo tempo sobre todos os EIAs, nomeadamente EIA 1 (Expansao da Mina), EIA 2 (Corredor de Nacala, 
troc;:o de Moatize); EIA 4 (Corredor de Nacala, troc;:o Entre-Lagos - Monapo) e EIA 5 (novo ramal ferroviario de 21 e o Porto em 
Nacala-a-Velha). 

Estudo de lmpacto Ambiental da Linha Ferrea Moatize - Malawi 
Relat6rio - Volume 111-Avaliar;IJo de lmpaclos e Plano de Gestao Ambienlal 



N.o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10.8 

• aurecon 

Tabela 10.4: Opinioes apresentadas na ficha de avalia~iio na Cidade de Maputo 

Assunto (s) 

"Aprofundar os debates a serem feitos, bem como trazer ao de cima aspectos relacionados com os 
mesmos temas." 

"Deve-se considerar as comunidades locais que info passar todas as consequencias da implantagao 
deste tipo de industria que tern por um certo modo impactos na vida da populagao, oferecendo 
empregos e beneficios sociais." 

"A apresentagao foi feita da melhor maneira possivel mostrando o conhecimento que o painel tinha 
sobre os assuntos em causa. Espero que haja melhorias para o bem do projecto." 

"As minhas consideragoes vao para todos os responsaveis da Vale que estao a realizar um born 
trabalho, obrigado." 

"Ate entao tudo bem mas depois do resumo te6rico, sim houveram criticas. Consideragoes: foi born 
que tenham sido disponfveis os Resumos Nao Tecnico, o PGA e todos os outros." 

"Medidas de mitigagao e potenciagao de impactos sao claras." 

"Da pr6xima devem ser mais claros na vossa apresentagao procurando focar aspectos chave e nao 
fazer uma apresentagao em forma de revisao bibliografica." 

"Sem comentarios, s6 dizer que seria born se tivessemos palestras mais vezes." 

Conclusoes 

As indica96es gerais vao de encontro ao planejado, que esfor9os devem continuar a ser feitos com 
vista a abranger grupos variados (par ex. Hderes locais e comunitarios, mulheres, jovens, etc.), ao 
nfvel da base, com recursos de linguagem e ferramentas especfficas que permitam que as varias 
mensagens cheguem aos destinatarios e que deles se possa recolher sugest6es e recomenda96es 
com vistas a constante melhoria do projecto. 
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11. Considera95es Finais 

Tenda em conta a implementac;:ao de todos os controlos e as acc;:oes de gestao constantes do Plano 
de Gestao Ambiental, nao se preve a subsistencia de impactos residuais de significancia tal que 
inviabilizem a implementac;:ao ou operac;:ao do projecto, considerando-se assim que o Projecto da 
Construc;:ao da Linha Ferrea Moatize - Malawi e ambientalmente viavel. 
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