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1 APRESENTAÇÃO
O Resumo Não Técnico tem como objectivo apresentar, de forma tão clara, simples e concisa quanto possível, os
principais aspectos considerados no Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA), relativo à
Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, de onde se destacam as informações, conclusões e recomendações de maior
relevo.
O Governo de Moçambique decidiu construir uma barragem em Mphanda Nkuwa e assim aproveitar melhor as riquezas
potenciais do Rio Zambeze para produzir energia eléctrica. Essa energia é muito procurada em Moçambique e nos países
vizinhos e pode trazer mais desenvolvimento para o nosso país. Neste sentido, foram promovidos pelo Governo vários
estudos para analisar a viabilidade técnica e ambiental da implementação do aproveitamento em Mphanda Nkuwa, no
seguimento dos quais o Governo procurou parceiros para o desenvolvimento do projecto.
Após ter assinado com o Governo de Moçambique um Acordo de Princípios, foi constituída uma empresa especificamente
para este fim – a HIDROELÉCTRICA MPHANDA NKUWA, SA (HMNK). A HMNK irá negociar com o Governo de
Moçambique um Contrato de Concessão, sob o qual ficará responsável pela construção e operação da hidroeléctrica
durante o período de concessão que vier a ser definido pelo Governo. Após este período, a hidroeléctrica será transferida
para Governo de Moçambique.
Esta empresa (HMNK), enquanto proponente do projecto, adjudicou a primeira fase dos estudos ambientais, o EPDA, ao
Consórcio COBA / IMPACTO (registado na Direcção Nacional de Avaliação do Impacto Ambiental - DNAIA, do Ministério
para a Coordenação da Acção Ambiental - MICOA, como consultor ambiental).
De acordo com a actual legislação de Moçambique os estudos ambientais passam por diversas fases: neste documento
resumem-se os estudos preliminares realizados nesta primeira fase de EPDA, cujo objectivo é o de definir os aspectos
ambientais mais importantes que deverão constar dos estudos especializados que se irão acontecer a seguir, com a
realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

1.1 O QUE PRETENDEMOS COM ESTE DOCUMENTO
Os principais objectivos desta fase inicial dos estudos ambientais (EPDA) é determinar as principais preocupações que
devem ser consideradas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que se vai seguir, estabelecendo as obrigações que os
consultores terão que cumprir nesse EIA. Essas obrigações irão constar numa espécie de lista de tarefas para cada um
dos especialistas, designada por “Termos de Referência ”.
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Todos estes estudos, sejam preliminares ou definitivos, são feitos não apenas com a ajuda dos cientistas e dos
consultores técnicos. É importante que esses técnicos conheçam as preocupações e as ideias das pessoas que vivem na
área do projecto ou que trabalham em sectores que têm relação com o projecto, bem como de outras instituições e
organizações que estejam interessadas em acompanhar o projecto.
Para tal, foi conduzido um processo de envolvimento todas as partes interessadas e afectadas (designado por Processo
de Participação Pública), baseado sobretudo em reuniões de Consulta Pública, tedo como objectivo providenciar às Partes
Interessadas e Afectadas informação sobre o projecto de Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa e permitir que as partes
interessadas e afectadas participem activamente no processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), expressando as
suas preocupações, expectativas e comentários face ao projecto e aos estudos ambientais.
O EPDA contém informação sobre o proponente do projecto, os consultores responsáveis pela elaboração dos estudos
ambientais, descreve o projecto, o processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), a equipa que está a conduzir os
estudos ambientais e os potenciais impactos ambientais que serão investigados nos estudos especializados (durante o
Estudo de Impacto Ambiental).

1.2 BREVE ESCRIÇÃO DO PROJECTO
1.2.1 Localização
A barragem de Mphanda Nkuwa está prevista ser construída no rio Zambeze, a cerca de 70 km a Nordeste da cidade de
Tete e 61 km a Sudeste da barragem de Cahora Bassa.

HCB
Barragem de Mphanda Nkuwa

Figura 1 - Localização da zona de Implantação da Barragem de Mphanda Nkuwa

1.2.2 Características da barragem
A barragem de Mphanda Nkuwa será de betão compactado a rolo e terá 90 metros de altura e 700 metros de
comprimento. Irá criar uma albufeira (lagoa) com 100 Km2, muito mais pequena do que a albufeira da actual barragem de
Cahora Bassa, que tem 2700 Km2 de área. Na figura seguinte apresenta-se uma comparação entre a área inundada pela
barragem de Cahora Bassa e pela futura barragem de Mphanda Nkuwa.
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Figura 2 – Dimensão comparada das albufeiras de Cahora Bassa (à direita) e Mphanda Nkuwa

A central onde será produzida energia será instalada na margem esquerda (distrito de Chiúta), junto à barragem e terá
uma potência instalada de 1 500 MW, que permitirá a geração de cerca de 7 500 000 MWh/ano, contribuindo de forma
significativa para a disponibilidade energética de Moçambique e da região da África Austral.

Figura 3 - Aspecto que poderá ter a Barragem de Mphanda Nkuwa
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Em Moçambique está a haver um crescimento na procura de energia e a curto prazo não será sufuciente a energia
produzida em Cahora Bassa e em outras centrais menores existentes no país. A Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa irá
permitir satisfazer as crescentes necessidades do país e atrair novos projectos industriais. Para além disso irá exportar
energia, contribuindo para equilibrar a balança comercial de Moçambique e para o desenvolvimento dos países da região.
A produção de energia pela Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa poderá ser constante ao longo do dia ou variável,
acompanhando as necessidades em termos de procura, produzindo-se mais durante o dia do que durante a noite. Caso se
opte por um regime variável haverá maiores descarga de água durante o dia do que de noite.
Prevê-se que a construção da hidroeléctrica tenha início em 2011 e decorra durante 4,5 anos, empregando cerca de 4 mil
trabalhadores no período de pico da obra. Indirectamente estima-se que sejam gerados mais cerca de 12 mil postos de
trabalhos, essencialmente de fornecedores de bens e serviços relacionados com a obra.
A Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa será construída num regime de concessão, em que a HMNK fica responsável pelo
desenvolvimento de estudos e projecto, construção, operação e manutenção da hidroeléctrica durante um periodo a ser
acordado com o Governo. O custo total de desenvolvimento de estudos e construção é de cerca de 2 Mil Milhões de
dólares. A HMNK assegura parte deste custo e irá negociar o financiamento adicional com potenciais entidades
financiadoras.
Durante as fases de construção e operação a HMNK irá implementar um Programa de Responsabilidade Social e
Ambiental tendo como objetivo geral contribuir para a melhoria das condições socioeconómicas da população da área de
influência do empreendimento Mphanda Nkuwa. Este programa será definido de uma forma participativa em conjunto com
as autoridades do Governo e representantes locais, em articulação com o programa do Governo. Irá compreender acções
adicionais às medidas a serem recomendadas pelo EIA, tendo como objectivo minimizar impactos ou compensar. O
programa de reassentamento e compensação das familias directamente afectadas pela implantação do projecto, é
considerado uma medida de compensação. Será realizado em articulação com o Governo, e com a participação de
representantes das comunidades afectadas e terá como objectivo melhorar as suas condições de vida, respeitando as
suas tradições.

1.3 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
1.3.1 Etapas da AIA
De acordo com a legislação moçambicana o processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto no 45/2004, de 29 de
Setembro), este integra três etapas distintas (Figura 4), a saber:
I)

Instrução do Processo, que consiste na apresentação do projecto à Direcção Provincial para a Coordenação da
Acção Ambiental (DPCA) para classificação em Categoria A, B ou C. Projectos classificados com categoria A
têm de fazer EPDA e EIA;

II) Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA), que estabelece os principais assuntos a
serem estudados na fase seguinte e define Termos de Referência para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA); e
III) O Estudo de Impacto Ambiental (EIA), consistindo em estudos especializados, nos quais se procede à
avaliação detalhada dos impactos ambientais do projecto proposto; da aprovação do EIA resulta a atribuição de
uma Licença Ambiental por parte do MICOA.
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As diferentes fases do processo de Avaliação Ambiental estão ilustradas na figura seguinte em que apresentam também
as actividades já realizadas no actual projecto.

FASES DO ESTUDO AMBIENTAL
FASE 1: INSTRUÇÃO DO PROCESSO
O Projecto foi classificado como de “Categoria A”
pelo MICOA
FASE 2: ESTUDOS PRELIMINARES (EPDA)
Fase actual. Previsão de entrega ao MICOA em
Agosto de 2009
FASE 3: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
Este estudo será feito na fase seguinte e deverá
ser encaminhado ao MICOA
FASE 4: LICENÇA AMBIENTAL
Será emitida pelo MICOA depois de aprovado o
EIA
Figura 4 - Fases do processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)

1.3.2 Estudos anteriores e actuais
Em 2002, foi realizado um Estudo de Viabilidade da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa que incluiu um estudo preliminar de
impacto ambiental, compreendendo diversos estudos especializados. Não foi identificado nenhum factor que pudesse pôr
em causa a viabilidade ambiental do projecto, apenas questões que deverão ser alvo de estudos ainda mais detalhados.
A HMNK está agora a realizar o processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) completo, seguindo os passos
definidos na legislação nacional e as directrizes de boas práticas internacionais, visando a minimização de impactos
ambientais e sociais negativos e a maximização de impactos positivos. Este documento constitui um resumo da primeira
etapa do processo de Avaliação de Impacto Ambiental – o Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
(EPDA).

1.3.3 O Processo de Participação Pública
Todo o processo está a ser desenvolvido de forma transparente, com o envolvimento das autoridades e comunidades
locais, autoridades governamentais a nível nacional, provincial e distrital e grupos interessados no projecto, como ONGs
ambientais de âmbito nacional e internacional.
O Processo de Participação Pública que acompanha esta fase dos estudos (EPDA), está sendo conduzido de acordo com
o Regulamento 45/2004, estabelecido pelo MICOA, com a seguinte estratégia:
O programa de Participação Pública decorreu em paralelo à elaboração do EPDA e TdR e contemplou as seguintes fases
e objectivos gerais:
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A definição da estratégia para dar resposta a estes objectivos seguiu o faseamento que se apresenta em seguida:
Trabalho Preliminar: Identificação das partes interessadas e afectadas a nível central, provincial, distrital e comunitário.
Auscultação Pública: A Consulta Pública foi implementada por via de três tipos de intervenções:

Todos este conjunto de encontros decorreu de forma satisfatória e actas de todos estes encontros foram elaboradas e
constam de anexos do Relatório do EPDA.
1 - Reuniões Públicas Abertas
Correspondem às exigências do Regulamento dos Estudos de Impacto Ambiental e incluem as seguintes reuniões:
a) em Maputo
b) em Tete
Antecipadamente, um sumário não técnico da versão rascunho do Relatório do EPDA é distribuída pelos participantes.
Cópias do EPDA são distribuídas durante os encontros e são igualmente deixadas com entidades relevantes como as
Direcções Provinciais de Coordenação Ambiental e dos Recursos Minerais. Tal como refere o Regulamento, um anúncio
em jornais foi publicado com a antecedência de 15 dias para convocar o encontro público.
2 - Reuniões com Conselhos Consultivos dos Distritos
Decorreram encontros nas sedes distritais de Cahora Bassa, Changara e Chiúta em sessões dos respectivos Conselhos
Consultivos alargadas, no presente caso, a representantes de comunidades directamente abrangidas pelo projecto. No
que respeita à Marávia, em que apenas uma pequena área do distrito é abrangida os quadros de direcção da
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Administração e representantes directos das comunidades foram convidados a juntar-se à sessão do Conselho Consultivo
de Chiúta.
3 - Encontros Dirigidos com Grupos Seleccionados
3.1 - Grupos Interessados
(como a Justiça Ambiental, WWF, IUCN, Museu de História Natural, pesquisadores na área de geologia, órgãos de
informação e outras instituições)
Todos estes grupos e organizações foram convidados a participar em encontros em que se procedeu à explicação do
programa de trabalho previstos e se convidaram os interlocutores a darem sugestões e sugerirem áreas de interesse a
serem cobertas. Ocorreram reuniões específicas e dirigidas a cada uma das instiuções listadas e decorreram igualmente
encontros colectivos para debate de assuntos transversais.
3.2 - Encontros com Autoridades Locais e Representantes das Comunidades
Estes encontros tiveram lugar nos Postos Administrativos de Songo, Chitima, Kachembe e Manje.
Foram organizados com o apoio das administrações de distrito e dos chefes de posto que sugeriram listas de presença
(incluindo líderes formais e informais, líderes religiosos, representantes de associações cívicas e outros) e tiveram lugar
nos postos administrativos acima referidos. De uma forma geral, as comunidades expressaram-se a favor do projecto,
apesar de terem colocado preocupações especificas sobre o modo como se uma eventual transferência terá que respeitar
os seus interesses e os valores culturais e tradicionais prevalecentes.

1.4 POTENCIAIS IMPACTOS A ESTUDAR
Foram identificados potenciais impactos que devem constituir os assuntos fundamentais a serem estudados na fase
seguinte do EIA.
São pois de enfatizar os impactos positivos de elevado significado que justificam o empreendimento, associados à
produção energética (1 500 MW de potência instalada), para consumo interno e maioritariamente para exportação, que
terá também tradução e implicações directas e indirectas no desenvolvimento desta região, reflectindo-se claramente
numa maior dinâmica socioeconómica, que importa fomentar, face ao relevante desenvolvimento que a província de Tete
têm vindo a manifestar em termos nacionais, com o crescimento económico evidenciado nos últimos anos.
Sublinha-se que a hidroelectricidade surge como uma forma de produção de energia limpa (que não polui), renovável, de
rápida resposta e flexível regulação (garantida pela barragem criada), situação que reforça os seus benefícios, sobretudo
quando comparados com os sistemas baseados em energias fósseis (tanto em termos de consumo de combustíveis
fósseis como de consequentes emissões de Gases de Efeito de Estufa - GEE’s).
Também se identificaram impactos positivos pela criação de emprego e melhores condições de habitabilidade e
infraestruturação.
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Figura 5 - Área de Inundação Antes e Depois a Construção da Barragem (parte da zona da albufeira)

Por outro lado, destacam-se como principais impactos negativos associados a este empreendimento aqueles que
resultam da alteração do regime hídrico, da ocupação das áreas de obra e do enchimento da albufeira, implicando
alterações nos meios físico, biótico e socioeconómico, a saber:
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Meio Físico
 Em termos microclimáticos a criação de um plano de água favorece o aumento da humidade relativa local,
atenuando as amplitudes térmicas. Por outro lado, a opção pela produção hidroeléctrica em comparação com outros
modos de produção de energia a partir de combustíveis fosseis, traduzem-se em impactos positivos relevantes,
como já mencionado, relativos ao controlo do aquecimento global.
 Relativamente as aspectos de sismicidade sublinha-se uma vez mais que quanto à sismicidade natural, esta não
representa qualquer condicionalismo que iniba o projecto e a construção da barragem, ao nível de garantia da sua
segurança; por outro lado, a sismicidade induzida (decorrente da pressão exercida no enchimento da albufeira) não
irá gerar sismos de magnitude superior ao da sismicidade natural da região (considerada relativamente baixa), por
conseguinte, a sismicidade induzida não irá aumentar o risco sísmico local, devendo no entanto ser devidamente
seguido e monitorado.
 As alterações previstas para o regime hídrico do rio são sobretudo função da passagem de um regime lêntico, de
águas correntes para um regime lótico, de águas mais paradas, com consequências em termos de qualidade das
águas (potenciação de fenómenos de eutrofização), caso não sejam tomadas medidas adequadas. Durante a
exploração apenas estão previstas possíveis variações a jusante dos caudais diários, função dos cenários que
vierem a ser considerados para a operação da central hidroeléctrica.
 No que se refere ao caudal sólido, o principal contributo em sedimentos a montante da barragem de Mphanda
Nkuwa é proveniente do Rio Luía e foi avaliado em 2 Mm3/ano (dado que Cahora Bassa retém todos os sedimentos
afluentes). Este valor corresponde a cerca de 10% da totalidade do caudal sólido gerado a jusante de Cahora Bassa
e ficará retido na albufeira de Mphanda Nkuwa, embora em situação de cheia parte dos sedimentos finos serão
lançados para jusante.
 Para além dos impactos negativos referidos que se estendem a toda a fase de exploração, admitem-se também
impactos, contudo potencialmente menos significativos, associados às obras, essencialmente devido a acréscimos
de ruído, poeiras e perturbação das condições de circulação e acessibilidade, seja na zona do aproveitamento, seja
ao longo de percursos mais ou mesmos extensos para obtenção de inertes para a execução do betão.
 Referencia ainda às modificações impostas na paisagem, por um lado pelo aspecto geralmente degradado na fase
de obra e por outro pela criação do plano de água, alterando-se a sua estrutura e composição visual.
Meio Biótico
 A construção da barragem irá resultar na inundação e consequente perda permanente de uma variedade de habitats
de vegetação e fauna terrestres e aquáticos (matas, floresta, vegetação ribeirinha, ilhas rochosas, etc.), numa
extensão de aproximadamente 100 km2. Estes habitats não se restringem, contudo, à proposta área de localização
da albufeira, podendo ser encontrados em várias outros locais ao longo do Rio Zambeze e dos seus afluentes; o
mesmo se pode dizer das espécies vegetais de plantas e animais que neles habitam.
 As alterações dos caudais restituídos a jusante (de acordo com o cenário de operação que vier a ser considerado),
poderá ter também ter tradução em afectações nas comunidades bióticas ribeirinhas.
 O incremento do conflito homem-animal em resultado da ocupação humana de áreas anteriormente ocupadas por
fauna bravia está relacionado com a facilitação do acesso à área, que poderá atrair um maior número de pessoas
para a mesma, e poderá ocorrer nas áreas de influência indirecta e directa do projecto.
 Por outro lado, a criação da albufeira irá criar um novo habitat lacustre que irá potenciar tanto a instalação de novas
espécies, como a alteração da actual distribuição populacional das espécies existentes.
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Meio Socioeonómico
 Partes dos distritos de Changara, Cahora Bassa, Chiúta e Marávia serão afectados resultante da inundação de terras
na área determinada para estabelecimento do reservatório da barragem. Destacam-se as áreas vizinhas da
confluência dos Rios Zambeze e Sanangwe, a 4 km a montante do local proposto para a construção da barragem. A
margem sul do Zambeze, que é a mais povoada, engloba as povoações de Chirodzi-Sanagwe, as quais serão
cobertas pelas águas da albufeira, assim como a povoação de Chacocoma, que poderá perder algumas terras de
cultivo. A margem norte do Zambeze (que abrange o Distrito de Chiuta) é menos povoada.
 Os principais impactos decorrentes serão a afectação directa de habitações e de terrenos agrícolas, tendo sido
contabilizados, nos estudos anteriormente realizados, a necessidade de reassentamento de 210 famílias (cerca de
1 400 pessoas). Existem igualmente famílias que habitam as zonas ribeirinhas a jusante do local de barragem, bem
como terras de cultivo nas margens e em muitas das ilhas situadas ao longo do rio, que poderão ver alteradas as
condições de relacionamento com o rio, função das alterações de caudais resultantes da operação da hidroeléctrica.
 Na zona da albufeira é também expectável um aumento das dificuldades de comunicação entre as duas margens a
montante da barragem.
 Apontam-se ainda impactos decorrentes da atracção de um número de trabalhadores directos e indirectos, pelos
potenciais conflitos associados à perturbação nas estratégias de sobrevivência e modo de vida tradicionais, ao
aumento da competição pela terra e recursos naturais, ao aumento das patologias sociais (crime, prostituição, etc.),
ao aumento de doenças sexualmente transmissíveis e/ou disseminação do HIV/SIDA, à possível interferência com
cemitérios e/ou locais sagrados e aos potenciais conflitos induzidos pelo acréscimo de diversidade cultural na área.

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os trabalhos realizados no Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA), envolveram uma
equipa de técnicos especialistas nas várias áreas ambientais que reuniram um conjunto significativo de informações,
através da busca bibliográfica, de trabalhos e estudos realizados, de levantamentos de campo e do contacto directo com
organismos regionais e nacionais, por forma a definir a zona em estudo, analisar as condições ambientais existentes,
identificar os potenciais impactos considerados de maior significância, assim como recomendar e propor estudos
adicionais capazes de detalhar os aspectos considerados de maior relevo.
Do projecto se salientam os aspectos positivos que vão ao encontro da estratégia política e económica de produção
energética a partir de recursos renováveis, dando resposta à crescente procura que o sector de energia tem manifestado,
quer internamente quer para exportação para a África Austral. Daí que em termos económicos e financeiros o
empreendimento se traduza em reais benefícios para o país.
Também a criação de empregos directos e indirectos, associados principalmente à fase de construção (com menor
expressão durante a exploração apesar de se tratarem de empregos mais especializados e mais prolongados), a criação
de uma área social capaz de albergar os cerca de 4 000 trabalhadores previstos para o pico da obra, e todas as
infraestruturas associadas (alojamento, acessos, infraestruturas básicas, saúde, etc.), representarão, a par de um conjunto
de projectos sustentados de Responsabilidade Social, que a empresa responsável pela construção e exploração do
empreendimento se propõe realizar, benefícios muito positivos para uma zona rural carenciada.
Por outro lado, os impactos resultantes do empreendimento assumirão diferentes características face às actividades
previstas para as fases de construção, enchimento da albufeira e exploração da hidroeléctrica, sendo porém importante
atender aos seguintes pressupostos:
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 Fase de Construção - As actividades geradoras de impactos serão decorrentes da instalação de estaleiros, criação
de acessos (que viabilizam a circulação viária entre Tete e o local de obra), áreas de empréstimo (escombreiras) e
depósito de materiais, intervenções no rio (desvio provisório, fundações, etc.), instalação da central e demais áreas
afectas à obra, sendo que em parte estas actividades são temporárias embora os efeitos de muitas perdurem pela
fase de exploração.
 Enchimento da Albufeira - Durante o enchimento da albufeira (previsto para um período de menos de 1 mês) serão
inundados os terrenos adjacentes ao leito do rio até uma cota de 207 m, o que representa a imersão de cerca de 100
km2. Nesta fase irá também verificar-se uma redução do caudal descarregado a jusante, devendo-se porém garantir
um caudal ecológico e de reserva, que garanta os usos a jusante.
 Fase de Operação - O principal aspecto a ter em consideração quanto à fase de operação da Hidroeléctrica de
Mphanda Nkuwa prende-se com o facto de que esta barragem irá aproveitar os caudais turbinados (e regularizados)
por Cahora Bassa, para de novo produzir energia:
− está em causa uma exploração hidroeléctrica que permite que todos os caudais afluentes passem para jusante,
com uma reduzida capacidade de regularização, pelo que o aproveitamento não irá alterar significativamente o
regime do rio, uma vez que a barragem, em regime de fio-de-água, irá libertar os caudais recebidos de Cahora
Bassa e da restante bacia tributária, designadamente do Rio Luía;
− as condições de exploração não vão criar uma zona interníveis agravada, nem na albufeira nem a jusante;
somente se deverão verificar variações dos caudas diários, não se prevendo que o rio saia do seu leito normal,
podendo apenas reduzir numa parte do dia o seu caudal, para voltar a um regime perto do actual (oscilação diária
a fazer-se sentir até Lupata, a jusante de Tete).
Face a este enquadramento, destacam-se como principais impactos negativos associados a este empreendimento
aqueles que resultam da alteração do regime hídrico, da ocupação das áreas de obra e do enchimento da albufeira,
implicando alterações nos meios físico, biótico e socioeconómico
No EIA as questões identificadas serão alvo de estudos detalhados que irão permitir avaliar os impactos e recomendar
medidas e acções no sentido de optimizar o empreendimento, possibilitando, por um lado, a colmatação ou a atenuação
dos impactos negativos identificados, e por outro, a valorização dos seus benefícios.
Em paralelo decorreu o Processo de Participação Pública que acompanha esta fase dos estudos (EPDA), conduzido de
acordo com o Regulamento 45/2004, estabelecido pelo MICOA, tendo sido promovidos encontros a diferentes níveis de
forma transmitir informação correcta sobre o projecto e a receber contributos de opiniões, preocupações ou
esclarecimentos, visando um processo transparente e aberto, de acordo com as boas práticas adoptadas
internacionalmente para a Participação Pública.
Finalmente, da análise global efectuada poder-se-á concluir que o empreendimento estudado não revela potenciar
nenhuma questão considerada fatal, ou seja, o empreendimento não irá gerar impactos que pelas suas características
inviabilizariam o projecto, do ponto de vista ambiental, afectações previstas entendidas como inaceitáveis, quer incidam no
meio físico, no meio biótico ou no meio socioeconómico.
Os impactos sobre os meios físico, biótico e socioeconómico identificados nesta fase do estudo, podem, à partida, ser
objecto de contenção e gestão, caso medidas de mitigação adequadas sejam identificadas e colocadas em prática. Um
Programa de Gestão Ambiental, incluindo formas de controlo e monitoria deverá ser concebido e implementado para
verificar a eficácia dessas medidas.
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Considera-se pois que o projecto da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa é ambientalmente viável, sendo os benefícios que
lhe estão associados maiores que os prejuízos causados (se devidamente minimizados) devendo no entanto prosseguir os
estudos ambientais de modo a avaliar detalhadamente todos os impactos identificados.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente documento constitui o Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA), relativo ao
empreendimento Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa. Este estudo foi adjudicado pela HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA
NKUWA, S.A., (HMNK), enquanto proponente do projecto, ao Consórcio COBA, Consultores de Engenharia e Ambiente,
S.A. / IMPACTO, Projectos e Estudos Ambientais, Lda, registado na Direcção Nacional de Avaliação do Impacto Ambiental
(DNAIA), do Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA) como consultor ambiental.
Atendendo ao seu potencial hidroeléctrico, o Rio Zambeze em Moçambique tem sido, nas últimas décadas, objecto de
vários estudos, tanto direccionados para a identificação de potenciais locais para a implementação de hidroeléctricas,
como para a avaliação comparativa do seu potencial de produção e viabilidade. Mphanda Nkuwa foi identificado como um
dos locais de maior potencial, tendo sido considerado como prioritário, num estudo promovido pelo Governo de
Moçambique, em 1999, que levou ao desenvolvimento estudos técnicos e ambientais, visando avaliar da sua viabilidade.
Em 2001, no âmbito dos estudos de viabilidade foi elaborado um estudo preliminar de impacto ambiental com o objectivo
de identificar os principais impactos do projecto. Nesse estudo não foi identificado nenhum factor que pudesse pôr em
causa a viabilidade ambiental do projecto, apenas questões a ser alvo de estudos mais detalhados. O estudo foi
submetido ao MICOA, para apreciação, sem ser contudo para efeitos de licenciamento ambiental, dado o estágio ainda
incipiente do projecto de engenharia.
O projecto Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, actualmente em fase de desenvolvimento, localiza-se no rio Zambeze, na
Província de Tete (entre Cahora Bassa e a cidade de Tete) e tem como principal objectivo a produção energética. Trata-se
de uma hidroeléctrica com uma potência istalada de 1 500 MW, do tipo fio-de-água, em que a água que aflui a montante,
nomeadamente de Cahora Bassa é descarregada para jusante, produzindo energia, basicamente sem acumulação de
água. A albufeira criada ocupa assim uma área e volume reduzidos, sendo estreita e bastante encaixada na morfologia do
terreno.
De acordo com a legislação Moçambicana o licenciamento ambiental, da competência do Ministério para a Coordenação
da Acção Ambiental – MICOA, é baseado no Processo de Avaliação de Impacto Ambiental e antecede qualquer outra
licença legalmente exigida para a actividade. Para actividades classificadas como de Categoria A, como é o caso da
Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental compreende numa primeira fase um
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA), onde são definidos os Termos de Referência do
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que constitui a segunda fase do processo (a ser realizado posteriormente).
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Neste contexto, esta fase inicial dos estudos ambientais não visa ainda a avaliação dos impactos do projecto. Os principais
objectivos desta fase são a definição do âmbito dos estudos ambientais que serão realizados (direccionando os trabalhos
a desenvolver para as questões identificadas como mais impactantes) e a verificação da eventual existência de questões
fatais, relativas à implementação da actividade. Tal é acompanhado por um processo de participação pública, em que é
promovido o envolvimento de todas as partes afectadas e interessadas.
O envolvimento das diversas partes interessadas e afectadas quer em termos locais, regionais como nacionais, realizado
no âmbito do Processo de Participação Publica, promoveu a divulgação de informação existente sobre o projecto, suas
vantagens e consequências, e possibilitou a identificação das preocupações e expectativas das partes interessadas e
afectadas, que viriam a ser integradas no presente relatório.
Na concepção e execução das actividades de Participação Pública os consultores foram além daquilo que está
estabelecido legalmente em Moçambique e daquilo que é pratica usual nos Estudos de Impacto Ambiental no país,
seguindo directrizes internacionais de boas práticas para a Participação Pública. Assim, para além das audiências
públicas previstas legalmente, foram promovidos encontros directos com as comunidades das áreas afectadas e com os
Conselhos Consultivos dos distritos abrangidos, e realizadas reuniões com grupos que têm manifestado interesse em
acompanhar mais de perto o projecto, designadamente ONGs locais, ONGs ambientais nacionais e internacionais,
profissionais da área de geologia, jornalistas. É de referir que estes contactos foram realizados em duas rondas, que
possibilitaram numa primeira fase a apresentação do projecto, prestação de esclarecimentos e identificação de
preocuções e expectativas e numa segunda fase a apresentação do relatório e recolha de comentários.
Face ao exposto, e conscientes das características ambientais e sociais da área de inserção do empreendimento, a
metodologia adoptada no presente estudo foi norteada pela complexidade identificada, visando obter o melhor
conhecimento da área de estudo, de modo a assegurar que a materialização deste empreendimento de indiscutível valor,
tenha em consideração das principais questões evidenciadas para o meio físico, biótico e socioeconómico, a serem
detalhadamente estudadas, nos estudos ambientais seguintes, designadamente no Estudo de Impacto Ambiental.

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
1.2.1 Identificação do Projecto
O projecto em estudo, respeita à Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa (HMNK). A barragem de Mphanda Nkuwa está
prevista ser construída no Rio Zambeze, 61 km a jusante da barragem de Cahora Bassa e 70 km a montante da cidade de
Tete, formando um plano de água que se estende até ao paredão da barragem de Cahora Bassa, com uma capacidade de
armazenamento de cerca de 2 500 Mm3, que corresponde a apenas 5% da capacidade da albufeira de Cahora Bassa
(65 000 Mm3).
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Barragem de Mphanda Nkuwa

Figura 1.2.1 – Localização da Zona de Implantação da Barragem de Mphanda Nkuwa

Trata-se de uma hidroeléctrica do tipo fio-de-água (run of river), com uma barragem de betão compactado a rolo, com
cerca de 90 m de altura e 700 m de comprimento, que irá criar um reservatório de cerca de 100 Km2 de área. A
Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa terá uma potência instalada de 1 500 MW, que permitirá a geração de cerca de
7 500 000 MWh/ano, contribuindo de forma significativa para a disponibilidade energética de Moçambique e da região da
África Austral.

Figura 1.2.2 – Barragem de Mphanda Nkuwa
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A energia produzida pela Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa será transmitida para a rede de energia do país e da região
através da linha de transmissão Centro-Sul de 400 KV (espinha dorsal), que irá ser implantada ao longo do país entre as
províncias de Tete e Maputo. Esta linha está a ser desenvolvida pelo Governo de Moçambique, não fazendo parte do
presente estudo.
Face à importância do Rio Zambeze na região, cuja bacia se estende por 8 países da África Austral e à riqueza ambiental
e económica do Baixo Zambeze, em particular do Delta do Zambeze e do seu estuário, a construção de uma nova
barragem terá de se inserir num contexto conjunto de gestão integrada do rio, enquanto potencial hidroeléctrico e recurso
hídrico de outras múltiplas valências.

1.2.2 Identificação do Proponente
O proponente, como entidade responsável pelo desenvolvimento do empreendimento (projecto, construção e exploração)
e pela promoção do seu licenciamento é a HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA, S.A..
Em Dezembro de 2007, o Consórcio Electricidade de Moçambique, Camargo Corrêa e Energia Capital assinou com o
Governo de Moçambique um Acordo de Princípios (Framework Agreement) com vista ao desenvolvimento e
implementação do empreendimento Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, no Rio Zambeze, Província de Tete.
Foi constituída uma empresa especificamente para este fim – a HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA, SA (HMNK),
que irá negociar com o Governo de Moçambique um Contrato de Concessão, sob o qual ficará responsável pela
construção, operação e manutenção da hidroeléctrica durante o período de concessão que vier a ser definido no Contrato
de Concessão. Após este período, a operação e manutenção da hidroeléctrica será transferida para o Governo de
Moçambique.

1.2.3 A Entidade Licenciadora e Autoridade de AIA
O Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) que antecede o licenciamento ambiental do presente
empreendimento, será conduzido pelo Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental – MICOA, através da
Direcção Nacional de Avaliação do Impacto Ambiental (DNAIA), enquanto Autoridade de AIA.
Por se tratar de um projecto hidroeléctrico para produção de energia, o seu licenciamento enquanto empreendimento
estará associado ao Ministério da Energia.

1.3 OBJECTIVO DO PRESENTE DOCUMENTO
O presente Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, vem
dar cumprimento legal, ao procedimento obrigatório de Avaliação de Impacto Ambiental de uma actividade de Categoria A,
enquadrado no processo de licenciamento ambiental. Definiram-se para tal os seguintes objectivos fundamentais:
a) Cumprir as determinações legais vigentes, designadamente no que concerne ao Licenciamento Ambiental, que
implica necessariamente a realização de um Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA),
que estabeleça os termos de referência para a posterior realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA),
atendendo a que se trata de um projecto classificado de Categoria A (segundo o Regulamento sobre o Processo
de Avaliação do Impacto Ambiental (AIA), aprovado pelo Decreto n.º 45/2004, de 29 de Setembro);
b) Analisar ambientalmente as várias componentes do empreendimento, de forma a contribuir para a selecção das
soluções de projecto, mais favoráveis em termos técnicos, económicos e ambientais;
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c) Caracterizar, segundo os vários aspectos ambientais, a região onde se irá implantar o empreendimento,
estabelecendo um quadro preliminar de diagnóstico ambiental que retrate a situação actual de referência;
d) Determinar e analisar as condicionantes ambientais e os impactos potencialmente significativos associados à
construção e exploração do aproveitamento, tendo em conta a sua área de intervenção directa, indirecta e
regional;
e) identificar os aspectos mais sensíveis que deverão ser objecto de estudos mais detalhados nas fases seguintes
de estudo e verificar a eventual ocorrência de questões que possam ser eventualmente consideradas fatais do
ponto de vista ambiental;
f)

Conceber e conduzir o Processo de Participação Pública que acompanha esta fase dos estudos (EPDA), de
acordo com o estabelecido pelo MICOA, incluindo a preparação de material de divulgação e apoio;

g) Produzir e editar, os documentos que, de acordo com a lei vigente no contexto dos estudos ambientais propostos,
designadamente o Estudo de Pré-Viabilidade e Definição o Âmbito (EPDA) e os Termos de Referência para o
EIA, para apresentação ao MICOA, complementando com eventuais comentários e sugestões do órgão
licenciador;
h) Prestar o apoio técnico necessário à Autoridade Ambiental durante a fase de revisão do EPDA.
Por forma a cumprir estes objectivos, os estudos ambientais que integram a presente análise têm um carácter activo, tanto
na análise da componente ambiental no processo de avaliação do projecto, como nas várias etapas de concepção, nas
suas diversas vertentes, visando também contribuir para a maximização dos benefícios da exploração deste
empreendimento, nomeadamente promovendo a sua integração no ambiente da região onde se irá implantar.
Reveste-se pois de grande importância a definição dos Termos de Referência (TdR) para o EIA, uma vez que visam
estabelecer as directrizes dos estudos a realizar, assim como as metodologias que deverão ser preconizadas, no sentido
de dar respostas adequadas, relativamente à avaliação das principais áreas e aspectos considerados como mais sensíveis
ou críticos.
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2 METODOLOGIA DO EPDA
2.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
A metodologia geral preconizada para elaboração dos estudos ambientais associados à Hidroeléctrica de Mphanda
Nkuwa, no qual o presente EPDA se integra, considera todos os requisitos que superintende o presente estudo, com os
necessários ajustes decorrentes das alterações de âmbito dos trabalhos, quer no que respeita ao quadro legal
moçambicano aplicável, nomeadamente no Decreto n.º 45/2004, de 29 de Setembro, como às orientações internacionais
a respeito, com particular referencia para as directrizes para este tipo de empreendimento da Comissão Mundial de
Barragens (WCD – World Commission on Dams) e do Banco Mundial, sobretudo no que diz respeito aos reassentamentos
da população e Processo de Participação Pública (assim como outras directrizes constantes nos Princípios do Equador,
2002), apresentados no Capítulo 3.
Para o Licenciamento Ambiental do projecto, em conformidade com o Regulamento do Processo de Avaliação Ambiental
(AIA), encontram-se pois determinadas as seguintes etapas:

De acordo com os objectivos estabelecidos para este faseamento, a metodologia geral adoptada para o presente EPDA foi
sustentada na definição de hierarquia de variáveis, com expressão territorial, de acordo com a sua importância para a
conservação do património natural e cultural, bem como do bem estar da população, uma vez que se enquadra num
processo mais abrangente de AIA.
Destas etapas de actuação distinguem-se dois documentos fundamentais a produzir, que visam garantir o
acompanhamento do Procedimento de AIA, por parte do MICOA, conforme previsto no actual quadro legal,
designadamente:
EPDA – Estudo de Pré Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Esta fase, na qual o presente relatório se integra, consiste na identificação e selecção, de entre uma série de
problemas potenciais e um largo espectro de impactos possíveis, dos aspectos ambientais que deverão merecer
estudos consequentes mais detalhados e aprofundados, assim como os impactos ambientais que poderão ser
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eventualmente considerados fatais ou mais relevantes, podendo condicionar o desenvolvimento do empreendimento
tal como se encontra projectado.
Neste enquadramento, esta fase define o âmbito dos estudos a realizar e os Termos de Referência (TdR), para o
EIA, justificando as principais áreas e aspectos críticos que deverão ser objecto de maior enfoque, envolvendo neste
processo quer a autoridade licenciadora (MICOA), quer as diversas Partes Interessadas e Afectadas (PIAs).
EIA - Estudo de Impacto Ambiental
Esta fase (que será consequente ao EPDA) envolverá a realização do Estudo de Impacto Ambiental e do Plano de
Reassentamento, com vista a assegurar a avaliação pormenorizada de impactos ambientais associados ao
empreendimento e a sua mitigação, garantindo a integração da componente ambiental nas decisões de projecto
(opção pela alternativa ambientalmente mais sustentada), envolvendo uma vez mais a Participação Pública.
Projecto
de Viabilidade
(revisão)

Projecto
Base

Estudo de
Pré-Viabilidade
Ambiental e
Definição do Âmbito
- EPDA -

Estudo de
Impacto
Ambiental
- EIA -

Aprovação do
MICOA

Aprovação do
MICOA

Licenciamento
Ambiental

Neste contexto, com vista à persecução dos objectivos enunciados, os trabalhos e estudos ambientais a desenvolver
seguiram a estrutura metodológica preconizada relativamente à mencionada primeira fase de Estudo de Pré-Viabilidade
Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA) do Aproveitamento Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, tal como em
seguida se apresenta com maior detalhe.

2.2 METODOLOGIA E FASEAMENTO DO EPDA
O EPDA em apreço norteou-se, em termos de faseamento metodológico, pelo estabelecido nos Termos de Referência
definidos e no enquadramento legal vigente, tendo-se adaptado às particularidades do projecto, à sua actual fase de
desenvolvimento e à realidade biofísica e socio-económica da sua área de inserção e afectação.
Foi pois fundamental na definição das metodologias a utilizar a reavaliação das fases anteriores de estudo e de divulgação
do empreendimento, que ocorreram sobretudo entre 1999 e 2002 para a definição dos modos de actuação a considerar,
quer em termos dos estudos ambientais realizados, quer em termos de envolvimento nos procedimentos de
participação pública, quer ainda nas formas de articulação entre os vários agentes que participam em todo o
processo.

2-2

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório de EPDA.

2.2.1 EPDA e TdR
Foram então definidas 5 Etapas para a condução das actividades a empreender durante esta fase de EPDA e que se
descrevem em seguida.

Etapa 1 – Actividades Preparatórias
As actividades preparatórias consistiram na mobilização da equipa técnica envolvida, nos meios e equipamentos a
afectar às várias tarefas a desenvolver, tendo sido realizada uma visita de reconhecimento de campo para uma primeira
avaliação local das condições ambientais existentes, de modo a possibilitar a identificação preliminar das Afectações
Chave e das Partes Interessadas e Afectadas (PIAs), assim como a preparação de uma estratégia, a definir
conjuntamente, para o Processo de Participação Pública (PPP).
Etapa 2 – Estudos Básicos e Elaboração do Relatório Preliminar do EPDA e TdR
Esta etapa dos estudos ambientais teve por objectivo a identificação de áreas e aspectos ambientais críticos, que
merecerão maior atenção nas fases seguintes dos trabalhos, bem como a identificação dos impactos que deverão ser
objecto de estudos mais cuidados. Tal foi identificado a partir da análise da região em que o projecto se irá implantar
(fundamentada também em visitas de campo),das características do projecto em apreço, da definição de âmbito resultante
dos estudos anteriores de especialistas e do processo de participação pública, visando a estruturação dos conteúdos do
EIA, que permita a elaboração de Termos de Referência (TdR) para o EIA, a serem aprovados pelo licenciador ambiental.
Etapa 3 - Elaboração do Relatório Final do EPDA e Versão Final do TdR
Produção e edição dos Relatórios Finais do EPDA e do TdR, incorporando as recomendações, sugestões e comentários
resultantes das discussões públicas e da apreciação dos vários organismos intervenientes, de modo a que as versões
finais destes documentos venham a constituir o resultado de todos os estudos e do processo dinâmico e interventivo
desencadeado até então.
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Etapa 4 – Submissão das Versões Finais do Relatório do EPDA e dos TdR ao MICOA
Os Documentos Finais do Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e os Termos de Referência (TdR) editados são entregues
ao MICOA visando a sua análise e aprovação.
Etapa 5 - Acompanhamento da Avaliação e Decisão do MICOA
Por fim referência ao acompanhamento de todo o processo de avaliação dos documentos, disponibilizando-se para os
esclarecimentos necessários ao seu bom entendimento, durante o processo de apreciação.

2.2.2 Participação Pública
O programa de Participação Pública decorreu em paralelo à elaboração do EPDA e TdR e contemplou as seguintes fases
e objectivos gerais:

A definição da estratégia para dar resposta a estes objectivos seguiu o faseamento que se apresenta em seguida:
Trabalho Preliminar: Identificação das partes interessadas e afectadas a nível central, provincial, distrital e
comunitário.
Auscultação Pública: A Consulta Pública foi implementada por via de três tipos de intervenções:
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Todos este conjunto de encontros decorreu de forma satisfatória e actas de todos estes encontros foram elaboradas e
constam de capítulo próprio do presente EPDA: Capítulo 9 - Consulta Pública.
1 - Reuniões Públicas Abertas
Correspondem às exigências do Regulamento dos Estudos de Impacto Ambiental e incluem as seguintes reuniões:
a) em Maputo
b) em Tete
Antecipadamente, um sumário não técnico da versão rascunho do Relatório do EPDA foi distribuída pelos participantes.
Cópias do EPDA serão distribuídas durante os encontros e serão igualmente deixadas com entidades relevantes como as
Direcções Provinciais de Coordenação Ambiental e dos Recursos Minerais. Tal como refere o Regulamento, um anúncio
em jornais foi publicado com a antecedência de 15 dias para convocar o encontro público.
2 - Reuniões com Conselhos Consultivos dos Distritos
Decorreram encontros nas sedes distritais de Cahora Bassa, Changara e Chiúta em sessões dos respectivos Conselhos
Consultivos alargadas, no presente caso, a representantes de comunidades directamente abrangidas pelo projecto. No
que respeita à Marávia, em que apenas uma pequena área do distrito é abrangida os quadros de direcção da
Administração e representantes directos das comunidades foram convidados a juntar-se à sessão do Conselho Consultivo
de Chiúta.
3 - Encontros Dirigidos com Grupos Seleccionados
3.1 - Grupos Interessados
(como a Justiça Ambiental, WWF, IUCN, Museu de História Natural, Pesquisadores na Área de geologia,
Órgãos de Informação e outras instituições)
Todos estes grupos e organizações foram convidados a participar em encontros em que se procedeu à
explicação do programa de trabalho previstos e se convidaram os interlocutores a darem sugestões e sugerirem
áreas de interesse a serem cobertas. Ocorreram reuniões específicas e dirigidas a cada uma das instiuções
listadas e decorreram igualmente encontros colectivos para debate de assuntos transversais. Actas destes
encontros constam do Anexos sobre Participação Pública.
3.2 - Encontros com Autoridades Locais e Representantes das Comunidades
Estes encontros tiveram lugar nos seguintes Postos Administrativos:
 Songo;
 Chitima;
 Kachembe;
 Manje.
Estes encontros foram organizados com o apoio das administrações de distrito e dos chefes de posto que
sugeriram listas de presença (incluindo líderes formais e informais, líderes religiosos, representantes de
associações cívicas e outros) e tiveram lugar nos postos administrativos acima referidos. De uma forma geral, as
comunidades expressaram-se a favor do projecto, apesar de terem colocado preocupações especificas sobre o
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modo como se uma eventual transferência terá que respeitar os seus interesses e os valroes culturais e
tradicionais prevalecentes.

2.3 ESTRUTURA GERAL E CONTEÚDO DO EPDA
Apresenta-se na Figura 2.3.1 a estrutura geral seguida na elaboração do EPDA.

Figura 2.3.1 - Estrutura Metodológica do EPDA

(a) Delimitação da Área de Estudo / Área de Influência
Os estudos e análises foram efectuados utilizando-se a escala ou escalas mais apropriadas para cada um dos aspectos
específicos em apreço. No entanto, a escala privilegiada para a Área de Influência Directa (AID) de representação
cartográfica dos resultados, respeitadas as especificidades inerentes a cada aspecto ambiental, será a 1/100 000 (sendo
que para a Área de Influência Indirecta - AII, a escala mais utilizada será 1:250 00).
Tendo em conta as orientações estabelecidas na definição de âmbito do EIA, foi adoptada uma abordagem pragmática na
realização dos estudos, dando-se ênfase às zonas que, pelas suas características, apresentam maior sensibilidade do
ponto de vista ambiental.
Foi pois estudada a área envolvente àquela que será objecto de intervenções específicas no âmbito do empreendimento
em estudo, até onde se façam sentir os seus efeitos. Esta envolvente será necessariamente diferenciada de acordo com a
natureza e a profundidade das abordagens a considerar para os diferentes descritores.
Por outro lado, de acordo com os aspectos específicos a analisar e os impactos expectáveis, esta área foi considerada em
espaços mais vastos, quando a natureza dos aspectos em causa assim o justificar; assim, descritores do território poderão
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definir uma área envolvente relativamente homogénea, enquanto que, no que respeita a aspectos sociais e económicos, a
abordagem deverá ser suportada pelos valores e análises a nível distrital e provincial.
A definição desta área de avaliação directa das incidências, não dispensa o desenvolvimento de abordagens mais vastas,
dado que a exploração do aproveitamento assumirá incidências numa zona mais alargada, nomeadamente no que
respeita às potencialidades económicas criadas pela concretização do empreendimento a nível nacional.
(b) Caracterização do Empreendimento
A utilidade do projecto é justificada em termos de necessidades históricas, presentes e previstas, sendo apresentados os
factores associados à procura de bens ou serviços produzidos e o enquadramento da actividade proposta nos planos e
programas de desenvolvimento, a nível nacional e regional.
Assim, foi definido e descrito o projecto, nas suas várias componentes e segundo as alternativas técnicas e locacionais
consideradas até à data, dando particular ênfase de detalhe à opção que está a ser desenvolvida:
Foi igualmente equacionada a relação do projecto proposto com outros, quer dependam ou não do mesmo Proponente
(devem ser identificados os possíveis problemas ambientais derivados de tais projectos correlacionados), numa lógica de
avaliação integrada de Impactos Cumulativos, como são exemplos as mais importantes barragens actualmente em
exploração no Rio Zambeze.
(c) Caracterização do Ambiente Receptor
Esta actividade consiste na elaboração de um diagnóstico preliminar ambiental, sobre os seus vários aspectos,
fundamentado na análise e descrição, dirigida e interpretativa, da área de influência do empreendimento, relativamente ao
meio físico, biótico e socio-económico em presença.
O objectivo principal desta etapa de caracterização e análise da situação existente é o de estabelecer um quadro de
referência das condições actuais do ambiente da região a ser interferida pelo empreendimento em apreço, antes
da sua implementação.
A caracterização foi fundamentada no levantamento, análise e interpretação de informações obtidas através do contacto
com entidades locais e nacionais, de pesquisa bibliográfica, de medições e levantamentos de campo e de contactos com
interlocutores privilegiados, locais e regionais.
Foram analisados os estudos e trabalhos anteriormente realizados, actualizados e complementados através de pesquisa
de informação adicional existente, designadamente através de consulta bibliográfica - compreendendo o levantamento,
análise e interpretação de informações específicas existentes e disponíveis para a área do empreendimento e respectiva
região de inserção. Foram ainda realizados, para alguns componentes, trabalhos de campo adicionais.
Importa ainda sublinhar que esta caracterização foi sobretudo dirigida com maior acuidade para os aspectos onde serão
expectáveis impactos de maior significado, com vista a apoiar a posterior avaliação das alterações induzidas pelo
empreendimento.
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Quadro 2.3.1 – Principais Componentes Ambientais Ambiente Receptor
GRANDES TEMAS AMBIENTAIS

Meio Físico

Meio Biótico

Meio Socioeconómico

ASPECTOS AMBIENTAIS
Clima e Qualidade do Ar
Geologia e Geomorfologia
Recursos Hídricos (quantidade e qualidade, hidrogeologia, usos da àgua)
Ruído
Paisagem
Habitas, Flora e Vegetação
Fauna Terrestre
Ecossistemas Aquáticos
Divisão Administrativa e Organizacional
Aspectos Demográficos
Actividades Económicas
Infraestruturas e Serviços
Padrões de Uso do Solo
Património Cultural (Antropológico / Sagrado / Arqueológico)

De facto, na definição de âmbito foram identificados estes aspectos como potencialmente mais críticos, em função da
natureza sensível dos usos dominantes das zonas onde o empreendimento implicará maiores níveis de intervenção.
(d) Identificação de Potenciais Impactos
O objectivo principal desta etapa foi o de identificar os impactos considerados significativos, decorrentes do
empreendimento, originados tanto na fase de construção como na fase de exploração. Foram estudadas as acções ou
actividades relacionadas com o empreendimento, potencialmente geradoras de alterações ambientais, utilizando-se
técnicas apropriadas para a sistematização da análise e avaliação de impactos.
Assim, esta etapa do estudo fundamenta-se, essencialmente, na análise conjunta dos seguintes elementos:
 resultados da inventariação dos aspectos ambientais críticos e áreas sensíveis de acordo com as características do
empreendimento e da área de implantação;
 situação ambiental de referência, especialmente no que concerne a locais sensíveis e aspectos ambientais críticos;
 informações sobre o projecto, particularmente no que se refere a acções potencialmente geradoras de impactos
importantes (nas fases de construção e de exploração do empreendimento).
A essência desta análise reside na elaboração e comparação de cenários ambientais: o quadro ambiental sem o
empreendimento servirá como situação de referência, contra o qual foi confrontado o cenário que considera as tendências
ambientais com a implantação do empreendimento, de forma a possibilitar a:
 identificação dos impactos: definição dos potenciais impactos associados às acções geradoras consideradas;
 previsão dos impactos: determinação das principais características e magnitude dos impactos;
 determinação preliminar das principais características e magnitude dos impactos: caracterização preliminar e
determinação da importância de cada impacto em relação ao factor ambiental afectado, quando analisado
isoladamente.
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Figura 2.3.2 - Esquema de Avaliação de Impactos

As principais características dos impactos ambientais foram contempladas, a saber:
 natureza: negativo, positivo;
 ordem: directo, indirecto;
 duração: permanente, temporário;
 ocorrência espacial: localizado, disperso;
 magnitude (ou grau de afectação da componente ambiental): baixa, moderada, elevada.
A análise preliminar dos impactos realiza-se com base nas características referidas e em outras informações, tais como
a percepção das expectativas da população, as características dos locais e dos aspectos ambientais considerados críticos
e/ou sensíveis e a capacidade de recuperação do meio, entre outras.
Tendo em atenção a optimização dos recursos necessários para a realização dos estudos, na análise global dos impactos
foram adoptados métodos do tipo:
 analogias com casos similares;
 análise de listagens de controlo ("checklists") e de matrizes de interacção
 consulta a especialistas;
 preocupações e expectativas das Partes Interessadas e Afectadas
Foram também avaliados impactos cumulativos ou impactos associados a projectos complementares, associados
ou subsidiários, de modo a assegurar uma avaliação tão completa quanto possível dos impactos ambientais associados
à implementação do presente empreendimento.
A identificação de eventuais questões consideradas fatais, obriga a uma análise particularmente cuidada e tecnicamente
suportada, no sentido de justificar da viabilidade do empreendimento perante tais questões.
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(e) Termos de Referência / Identificação e Descrição de Aspectos a Investigar com Detalhe Durante o EIA
Tendo em consideração a fase preliminar dos estudos desenvolvidos, foram equacionados os aspectos ou estudos que
justificadamente deverão ser objecto de detalhe maior na fase seguinte do Estudo de Impacto Ambiental.
Foram pois apontados os impactos de maior significado que deverão ser alvo de uma avaliação cuidada, de modo a
possibilitar a preconização de medidas mitigadoras, concretas e eficazes, capazes de minimizar os impactos negativos e
de potencializar os impactos positivos. Serão ainda identificados os restantes estudos que deverão ser conduzidos pelo
EIA, o Plano de Gestão Ambiental, o Plano de Reassentamento, etc.
Apresenta-se em seguida, de forma necessariamente abreviada, a estrutura geral preconizada para o presente EPDA:
1. Introdução. Compreende uma breve apresentação do empreendedor e do empreendimento, do enquadramento
do estudo, bem como os objectivos que se pretendem alcançar.
2. Metodologia Geral do EPDA. Apresenta a metodologia geral seguida no EPDA, o seu enquadramento em todo o
processo de Avaliação de Impacto Ambiental do projecto, assim como a equipa responsável pelos estudos.
3. Enquadramento Legal e Directrizes Internacionais. Análise da vasta legislação específica aplicável, no que
respeita aos aspectos ambientais mais pertinentes, assim como enquadramento do projecto no regime de
Avaliação de Impactos Ambientais vigente. Apresentação das principais directrizes de organizações
internacionais, quer relativas à natureza do empreendimento como ao processo de AIA e participação pública
4. Área de Estudo Estabelecem-se às áreas de estudo para as quais se caracterizaram os vários aspectos
ambientais considerados em estudos desta natureza, designadamente com a descrição dos meios físico, biótico e
socioeconómico.
5. Caracterização do Empreendimento. Descrição das várias componentes do empreendimento, de modo a
assegurar a compreensão do projecto por um lado, e a avaliação de impactos, por outro, os elementos de
projecto que são susceptíveis de causar impactos, sejam negativos, sejam positivos. Apresentam-se também os
aspectos de ordem geral como os respectivos antecedentes, as características da infra-estrutura, os projectos
associados, ou a programação temporal do empreendimento, bem como elementos específicos como sejam
arruamentos, drenagem, estruturas de contenção, entre outros.
6. O Ambiente Receptor. Diagnóstico da situação actual da área em estudo, nas suas componentes física, biótica
e socioeconómica, de modo a estabelecer um quadro de referência sobre a situação ambiental presente, antes
da implementação do projecto.
7. Identificação dos Potenciais Impactos Ambientais. Respeita à explanação das afectações decorrentes do
empreendimento, contemplando todos os descritores considerados na caracterização ambiental, tendo como
objectivo apresentar os principais impactos, positivos e negativos, associados ao empreendimento nas fases de
construção e exploração, bem como os impactos cumulativos de acordo com a existência, no mesmo espaço
e/ou tempo, de outros projectos, sejam do mesmo proponente ou não.
8. Identificação e Análise das Questões Fatais da Actividade. Avaliação de eventuais questões consideradas
fatais, ou seja, que possam inviabilizar, do ponto de vista ambiental, a implementação do projecto.
9. Processo de Participação Pública. Resumo das actividades desenvolvidas e principais conclusões.
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10. Considerações Finais e Recomendações Gerais. Capítulo onde se apresentam as principais conclusões do
EPDA, evidenciando as questões mais relevantes de forma a possibilitar uma visualização global das
consequências do empreendimento no ambiente, assim como as questões consideradas fatais.
Para além dos aspectos referidos, o Relatório do EPDA contém ainda as referências bibliográficas utilizadas.
De acordo com a metodologia geral adoptada para a execução do EPDA, a qual decorre da abordagem globalmente
proposta e aceite para este tipo de estudos, refere-se seguidamente a estrutura geral a que obedece o presente
documento:
 Relatório de EPDA: o presente documento que inclui as informações, resultados, conclusões e recomendações
mais relevantes dos estudos ambientais nesta fase, contendo ainda mapas, figuras e desenhos essenciais à boa
compreensão do leitor, assim como os anexos para onde são remetidas análises pormenorizadas de alguns
aspectos analisados e que se evidenciam como mais relevantes.
 Resumo Não Técnico: contendo o essencial das informações veiculadas na Memória escrita em linguagem corrente
e apropriada para a transcrição e divulgação generalizada;

2.4 EQUIPA TECNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO EPDA
Para a realização dos Estudos Ambientais em apreço foi mobilizada pelo Consorcio COBA / IMPACTO uma equipa
pluridisciplinar de técnicos especializados nos diversos temas abordados, e com longa experiência na realização de
estudos desta natureza e habituados ao trabalho em conjunto e de forma integrada.
No Quadro 2.4.1 apresenta-se a constituição da equipa, bem como a respectiva área de actividade e/ou de
responsabilidade.
Além dos profissionais indicados no Quadro 2.4.1, a Consorcio COBA / IMPACTO conta ainda com técnicos em diversas
especialidades, com vasta experiência em projectos ambientais, de estruturas, hidráulica, equipamentos hidro e
electromecânicos, vias de comunicação, estruturas, geotecnia, agronomia e outros, aos quais recorreu sempre que surgiu
essa necessidade, assegurando assim uma maior eficácia da resposta a eventuais problemas de maior complexidade que
se possam colocar às avaliações a empreender, designadamente na articulação entre os aspectos ambientais e as
diversas especialidades de projecto.
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Quadro 2.4.1 - Equipa Técnica
NOME

CARGO/FUNÇÃO

FORMAÇÃO ACADÊMICA

ÁREAS DE ACTUAÇÃO

Geógrafa; Pós-graduação em
Geografia e Planeamento
Regional
Engª .do Ambiente
Engº. Agrónomo

Coordenação Geral da Equipa Multidisciplinar e
Supervisão Geral dos Estudos e do Processo
de Consulta Pública
Apoio executivo à coordenação geral.
Apoio à Coordenação

Engº .Civil

Coordenador dos estudos do Meio Físico

Phd. Ecologia

Coordenação dos estudos do Meio Biótico.
Coordenação de estudos do Meio
Socioeconómico e condução do processo de
consulta pública.
Coordenação de estudos do Meio
Socioeconómico e estudos de reassentamento

EQUIPE DE COORDENAÇÃO
Sofia Cunha

Coordenador Geral

Inês Guerra
João Jerónimo

Coordenador Coba
Coordenador Impacto
Coordenador do Meio
Físico
Coordenador do Meio
Biótico

António Alves
John C. Hatton
Victor Hugo Nicolau

Coordenador do Meio
Socioeconómico

Paula Santos

Coordenador do Meio
Socioeconómico

Antropólogo
Doutorado em Estudos
Africanos/ Licenciatura História
Mestrado em Estudos de
Desenvolvimento

Espec. reassentamento

MSc. Gestão da Terra e Água

Condução dos estudos de reassentamento.

Espec. Comunicação

Licenciatura em Biologia

Condução do processo de consulta pública.

Socióloga

Mestrado em Sociologia
Geólogo, MSc. e Ph.D. em
Geologia de Engenharia
Géologo, MSc. em Geologia de
Engenharia e Ph.D. em
Microzonamento Sísmico.

Estudos Socioeconómicos
Condução e elaboração dos estudos
hidrogeológicos

ESPECIALIDADES
David Hayward
António E. L. Couto
(Mia Couto)
Isabela Gester
João Lopo
Mendonça

Hidrogeólogo

António Gomes
Coelho

Geólogo

Condução dos estudos geológico-geotécnicos e
sedimentológicos

Aidate Mussagy

Espec. Sistemas
Aquáticos

PhD Ecologia/Limnologia

John C. Hatton

Biólogo Fauna Terrestre

Phd. Ecologia

Carlota Quilambo

Biólogo Flora e Vegetação

Alexandra Soares

Arqueóloga

Paula P. Silva
Madalena
Fernandes
CONSULTORES

Paisagista

Mestrado em C. Botânicas
Licenciatura História – ramo
arqueologia
Arqta. Paisagista

Especialista em SIG

Geógrafa

Ricardo Oliveira

Consultor em geologia de
engenharia e geotecnia

Geólogo, M.Sc. e Ph.D. Em
Geologia de Engenharia

José Cruz Morais

Hidrologista

Engº. Civil; MSc. em Hidráulica
e Recursos Hídricos; MBA

Consultoria em geologia de engenharia e
ambiente relativos à barragem, designadamente
questões da sismicidade
Condução e elaboração dos estudos
hidrológicos

Acácio Santo

Consultor em estudos de
barragens

Engº. Civil

Consultoria relativa à concepção da barragem.

Miguel Gamboa

Consultor de estudos de
impacto ambiental

Geografia e Planeamento e
Planeamento Regional

Lourenço Covane

Consultor em SIG

Certificados - Curso de
ARCGIS; Curso de GIS Arcview
3.0

Contribuições para os estudos dos
ecossistemas aquáticos e da qualidade da
água.
Elaboração de estudos da fauna terrestre.
Elaboração de estudos da flora e vegetação.
Elaboração de estudos de arqueologia.
Estudos de Paisagem
Elaboração dos mapeamentos temáticos e sua
introdução em SIG

Consultoria nos Estudos de Impacto Ambiental,
Nomeadamente Sociologia e Geografia
Humana e apoio no Processo de Participação
Pública
Consultoria nos estudos de mapeamentos
temáticos e em Sistema de Informação
Geográfica.

EQUIPE DE APOIO
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NOME

CARGO/FUNÇÃO

FORMAÇÃO ACADÊMICA

ÁREAS DE ACTUAÇÃO

Sandra Fernandes

Assist. Comunicação

Licenciatura em Linguistica

Alfredo Nuvunga

Assist. Flora e Vegetação

Curso de Comércio Geral

Ofélia Simbine
Nilza Mazila
Pedro Ferreira
Cristiana
Rosmaninho
Joana Pedro

Assist. Comunicação
Assist. Comunicação
Gestão de Projecto
Delegada da Coba em
Maputo
Estudos Ambientais

Licenciatura em Antropologia
Licenciada em Geografia
Engº. Civil;

Apoio no Processo de Consulta Pública.
Apoio na elaboração de estudos de vegetação e
flora.
Apoio no Processo de Consulta Pública.
Apoio no Processo de Consulta Pública.
Apoio na Gestão de Projecto

Engª. Civil

Apoio à coordenação dos estudos

Engª. do Ambiente

Apoio à coordenação dos estudos

Apresenta-se na Figura 2.4.1 o organograma com a organização da equipa envolvida nos estudos.
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Fauna Terrestre
JH

Meio Biótico
JH

Ecossistemas
Aquáticos
AM

José Cruz Morais
John Hatton
João Jerónimo
Joana Pedro
João Lopo Mendonça

Isabela Gester

António Alves
António Gomes Coelho
Acácio Santos
Aidate Mussagy
Alfredo Nuvunga
Alexandra Soares
Carlota Quilambo
Cristiana Rosmaninho
David Hayward
Inês Guerra
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Habitats, flora e
Vegetação
CQ / AN

AA
AC
ACS
AM
AN
AS
CQ
CR
DH
IG
ISG
JCM
JH
JJ
JJP
JPM

Geologia
AC

Qualidade do
Meio Fisico
IG

Paisagem
PPS

Partipação
Pública
MC

Apoio à Consulta
Pública
SF / OS / NM

Recursos
Hídricos
JCM / JPM

Meio Fisico
AA

SIG's
MF / LC

Assessoria
JJP / PF / CR

Gestão de
Projecto
IG / JJ

Coordenação
Geral
SC / IG

Figura 2.4.1 – Organigrama da Equipa Técnica

Socio- economia
VN / ISG

LC
MC
MF
MG
NM
OS
PF
PPS
PS
RO
SC
SF
VN

Antropologia
VN

Arqueologia
AS

Meio Socio Económico
VN/PS

Lourenço Covane
Mia Couto
Madalena Fernandes
Miguel Gamboa
Nilza Mazila
Ofélia Simbine
Pedro Ferreira
Paula Silva
Paula Santos
Ricardo Oliveira
Sofia Cunha
Sandra Fernandes
Vitor Hugo Nicolau
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Reassentamento
DH

3 ENQUADRAMENTO LEGAL E DIRECTRIZES INTERNACIONAIS
3.1 INTRODUÇÃO
O presente capítulo tem como objectivo apresentar o quadro legal em matéria de ambiente em que o projecto HMNK se
insere, compreendendo instrumentos tanto de âmbito internacional como nacional. A nível internacional são identificadas
convenções ratificadas pelo Governo de Moçambique, bem como acordos estabelecidos ao nivel regional, entre os países
da África Austral. A nível nacional, identifica-se o quadro legal específico de projectos do sector de energia e relacionado
com gestão ambiental e os diversos aspectos integrados holisticamente em ambiente.
São ainda abordados neste capítulo algumas directrizes internacionais que apontam Boas Práticas no desenvolvimento de
estudos e projectos desta natureza que, embora não constituam imperativos legais, são documentos importantes por
estabelecerem normas, directrizes ou recomendações relativas às actividades em análise, em parte realizadas e aceites
pelos pares e por organizações internacionais de referencia, numa abordagem específica a diversas questões, quer em
termos de projecto de barragens, estudos ambientais associados, participação pública, etc..

3.2 QUADRO LEGAL INTERNACIONAL E REGIONAL
3.2.1 Convenções Internacionais Ambientais
Dentre as convenções e declarações ambientais ratificadas por Moçambique, merecem particular destaque para o
presente estudo as seguintes:
Convenção Africana para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais, ratificada pela Resolução n.º 18/81, de 30
de Dezembro, cujo princípio fundamental integrado no Artigo II orienta os Estados para a tomada de medidas necessárias
para assegurar a conservação, utilização e desenvolvimento do solo, da água, da flora e da fauna de acordo com
princípios científicos e tomando em consideração os interesses das populações. No respeitante à conservação de
recursos hídricos, a convenção insta as partes a tomar todas as medidas necessárias para o desenvolvimento de políticas
para a conservação e utilização de águas superficiais e subterrâneas, e para envidarem esforços no sentido de assegurar
o abastecimento suficiente e contínuo de água de qualidade, devendo tomar medidas apropriadas com respeito a:
 realização de estudos sobre ciclos hidrológicos e pesquisas em cada bacia hidrográfica;
 a coordenação e o planeamento de projectos de desenvolvimento de projectos hídricos;
 a gestão e o controle de todas as formas de utilização de águas;
 prevenção e controle da poluição

Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ratificada através da Resolução n.º 1/94, de 24 de Agosto,
cujo objectivo é promover a redução da emissão gases com efeitos de estufa para níveis seguros, minimizando assim os
impactos ambientais negativos do aquecimento global.
Convenção sobre a Protecção da Diversidade Biológica, ratificada pela Resolução n.º 2/94, de 24 de Agosto, a qual
tem como objectivo a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha
justa e equitativa dos beneficios que advem da utilização dos recursos genéticos inclusivamente atravês do acesso
adequado a esses recursos e da transferência apropriada das tecnologias relevantes.
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Convenção de Ramsar sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional, ratificada através da Resolução n.º
45/2003, de 5 de Novembro.
Ao ratificarem a convenção, os governos signatários comprometeram-se a designar um sítio a integrar a Lista de Zonas
Húmidas de Importância Internacional e comprometeram-se a trabalhar no sentido do uso sustentável das suas zonas
húmidas através do planeamento territorial, desenvolvimento de políticas e publicação de legislação, acções de gestão e
educação das suas populações. Comprometeram ainda a designar sítios adicionais para a Lista de Zonas Húmidas de
Importância Internacional e a assegurar a sua correcta e efectiva gestão e a cooperar internacionalmente relativamente a
zonas húmidas transfronteiriças, a sistemas de zonas húmidas partilhados, espécies comuns e projectos de
desenvolvimento que possam afectar zonas húmidas.
Reconhecendo o valor socio-económico, cultural e ecológico do complexo de Marromeu no Delta do Zambeze, o governo
proclamou esta área como a primeira terra húmida de importância internacional em Moçambique.

3.2.2 Protocolos Regionais
Como membro da Comunidade para o Desenvolvimento da Africa Austral (SADC), Moçambique assumiu os
compromissos gerais plasmados no Tratado da SADC, assim como compromissos específicos na àrea de gestão de
recursos naturais.
Neste contexto, é de destacar, em particular, a necessidade de respeitar os objectivo e princípios gerais estabelecidos nos
Artigos 2 e 3 do Protocolo da SADC sobre Recursos Hídricos Partilhados, também ratificado por Moçambique, e o
qual tem como objectivo promover a cooperação entre os Estados membros para uma gestão, protecção e utilização de
recursos hídricos partilhados sustentável e coordenada, com vista a implementar a agenda da SADC de integração
regional e erradicação da pobreza.
Em Julho de 2004 foi assinado o Acordo ZAMCOM (Comissão do Curso de Água do Zambeze) que estabeleceu a
Comissão do Rio Zambeze. O ZAMCOM foi assinado por Angola, Botswana, Malawi, Moçambique, Namíbia, Tanzania,
Zâmbia e Zimbabwé, e estabelece uma instituição conjunta para a gestão do Rio Zambeze. Este Acordo não foi contudo,
ainda ratificado, e a Zâmbia mostra algumas reticências sobre a adopção de alguns dos princípios neste consagrados.
Assim, os Estados da Bacia do Zambeze estão actualmente sujeitos apenas às exigências do Protocolo de Águas da
SADC. O novo Acordo ZAMCOM incentiva a utilização equitativa dos recursos do Rio Zambeze, como forma de mitigar os
conflitos existentes dentro da bacia.
Outros protocolos relevantes ao nível da SADC incluem:
 Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento, Artigo 2;
 Protocolo da SADC sobre Conservação da Fauna, Artigo 3;
 Protocolo da SADC sobre Gestão de Florestas, Artigo 2;

3.3 QUADRO LEGAL NACIONAL
O projecto de construção da HMNK deverá conformar-se às normas aprovadas para o licenciamento de projectos, tanto no
que concerne aos aspectos institucionais impostos para o licenciamento, especialmente a consulta e coordenação
intersectorial, assim como no que respeita à avaliação de aspectos e impactos sociais e ambientais. A consulta pública,
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especialmente a consulta às partes potencialmente afectadas, merece destaque neste tipo de projectos. Em termos gerais
são relevantes para este tipo de projectos os instrumentos e dispositivos legais aplicáveis aos seguintes sectores:

3.3.1 Gestão Ambiental
A Política Nacional de Gestão Ambiental (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/95 de 3 de Agosto),
adopta o princípio de que “O Homem é um componente importante do ambiente e é o beneficiário principal da sua gestão
adequada.” No ponto 2 da sua introdução, o texto da política refere que a política do ambiente representa a base para o
desenvolvimento sustentável de Moçambique, visando a erradicação progressiva da pobreza e a melhoria da qualidade de
vida dos moçambicanos, bem como a redução dos danos ambientais. Como objectivos gerais, indica os seguintes:
a) Assegurar uma qualidade de vida adequada aos cidadãos;
b) Assegurar a gestão dos recursos naturais e do ambiente em geral, de modo que mantenham a sua capacidade
funcional e produtiva para as gerações presente e futuras;
c) Desenvolver uma consciência ambiental da população, para possibilitar a participação pública na gestão
ambiental;
d) Assegurar a integração de considerações ambientais na planificação sócio-económica;
e) Promover a participação da comunidade local na planificação e tomada de decisões sobre o uso dos recursos
naturais;
f)

Proteger os ecossistemas e os processos ecológicos essenciais;

g) Integrar os esforços regionais e mundiais na procura de soluções para os problemas ambientais.
A Lei-Quadro do Ambiente (Lei n.º 20/97, de 1 de Outubro), contém os princípios fundamentais da gestão do ambiente e
dos recursos naturais no país, tendo prescrito como seu objecto a definição das bases legais para uma utilização e gestão
correctas do ambiente e seus componentes, com vista à materialização de um sistema de desenvolvimento sustentavel no
país. Esta lei, tal como indicado no Artigo 3, aplica-se “a todas as actividades públicas ou privadas que directa ou
indirectamente possam inlfuir nos componentes ambientais”, que incluem a água, ar, solos, subsolo, flora, fauna e todas
as condições socio-económicas e de saúde afectam as comunidades.”
A Lei adopta os seguintes principios fundamentais para a gestão ambiental (Artigo 4):
 Utilização e gestão racionais dos componentes ambientais
 Reconhecimento e valorização das tradições e saber das comunidades locais;
 Precaução;
 Visão global e integrada do ambiente;
 Ampla participação dos cidadãos;
 Igualdade;
 Responsabilização (principio do poluidor-pagador)
 Cooperação internacional.
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Pela sua importância, chama-se a atenção para a necessidade de observância de todos principios incluídos no Artigo 4,
sendo de destacar aqui o principio da responsabilização, uma vez que a responsabilidade de prevenir e/ou compensar
danos deve ser interpretada usando como referência o sentido amplo da definição de ambiente (aspectos ecológicos e
sócio-económicos) contida na Lei. Isto impõe ao proponente do projecto e ao governo no geral, a necessidade da
observância rigorosa e total das prescrições relativas à prevenção e mitigação de impactos sociais e ambientais e uma
avaliação cuidada de custos e benefícios e de opções alternativas.
A Lei proíbe a poluição na suas mais diversas formas (Artigo 9), incluindo a geração, a disposição e/ou o lançamento de
quaisquer substâncias tóxicas e poluentes no solo e subsolo, na água ou na atmosfera, bem como a importação de
resíduos perigosos para o território nacional, salvo em casos cobertos por legislação específica. Proibe igualmente todas
as actividades que atetem contra a conservação, reprodução, qualidade e quantidade dos recursos biológicos,
especialmente os ameaçados de extinção (Artigo 12).
Tendo em vista a prevenção de danos ambientais a lei estabelece o Licenciamento Ambiental, baseado num processo de
Avaliação de Impacto Ambiental (Artigo 15).
3.3.1.1

Avaliação de Impacto Ambiental

Muito embora todas as disposições da Lei do Ambiente e seus regulamentos sejam relevantes para este projecto, atenção
particular deve indubitavelmente ser dada às disposições da Lei sobre o licenciamento ambiental, detalhadas no
Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental - RAIA (Decreto n.º 45/2004, de 29 de Setembro1,
que vem revogar o Decreto n.º 76/98, de 29 de Dezembro).
O Diploma Ministerial n.º 198/2005, de 28 de Setembro, concernente a coordenação sectorial na implementação efectiva
do Regulamento sobre o processo de Avaliação do Impacto Ambiental. De referir ainda a Directiva Geral para a
Elaboração de Estudos do Impacto Ambiental (Diploma Ministerial n.º 129/2006, de 19 de Julho) que prescreve
orientações e parâmetros globais para a realização dos Estudos do Impacto Ambiental, com vista a normalizar os
procedimentos inerentes a estes. Esta Directiva fornece uma enumeração detalhada dos aspectos que devem fazer parte
do EIA.
Nos termos do RAIA, a construção da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa enquadra-se nas actividades da Categoria A,
previstas no Anexo I, devendo o processo de AIA seguir as prescrições previstas para tal categoria. Para actividades da
Categoria A é requerida a elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental, antecedida da aprovação de um Estudo de
Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA), onde são estabelecidos os Termos de Referência do Estudo de
Impacto Ambiental. A participação pública é obrigatória para as actividades de Categoria A (Artigo 14).
Ao serem submetidos ao MICOA, tanto o EPDA como o EIA são revistos por uma Comisão Técnica de Avaliação
especificamente criada para o efeito, que irá fundamentar a decisão sobre a aprovação dos relatórios e sobre o
licenciamento ambiental.
Neste contexto, é ainda referir o Diploma Ministerial n.º 130/2006, de 19 de Julho, que aprova a Directiva Geral para a
Participação Pública no Processo de Avaliação de Impacto Ambiental, onde são definidos os princípios básicos que
serem considerados num processo de participação pública, bem como metodologias e procedimentos a serem adoptados.

1

Alterado pelo Decreto n.º 42/2008.
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3.3.1.2

Outros Regulamentos de Interesse à Gestão Ambiental

Importa ainda considerar os seguintes regulamentos, na medida em que eles prescrevem normas aplicáveis a diferentes
aspectos a ter em consideração:
 Decreto n.º 11/2006, de 15 de Junho - Aprova o Regulamento sobre a Inspecção Ambiental, que tem por
objecto regular a actividade de supervisão, controlo e fiscalização do cumprimento das normas de protecção
ambiental a nível nacional.
 Decreto n.º 18/2004, de 2 de Junho – Aprova o Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de
Emissão de Efluentes, que pretende assegurar um controlo e fiscalização efectivos sobre a qualidade do ambiente
e dos recursos naturais de Moçambique. Já referido para o sector dos recursos hídricos, enquanto diploma
regulador de padrões de qualidade da àgua, mereçe igualmente referencia enquanto regulador de emissões
atmosféricas e de ruído, designadamente em actividades que serão actectas no processo de implantação do
empreendimento em estudo, sendo de destacar as referencias do seu Anexo II relativas a Padrões de Emissão
para Poluentes Gasosos pelas Industrias, com especificações para a manufacção de cimento (importante
actividade de obra), limites de emissões para fontes móveis, etc..
 Decreto n.º 13 /2006, de 15 de Junho - Regulamento sobre a Gestão de Resíduos, que estabelece regras
relativas à produção, ao deposito no solo e subsolo, ao lançamento para a água ou atmosfera de toda e qualquer
substância toxica ou poluidora. Este regulamento tem como objecto o estabelecimento das regras relativas à
produção, o depósito no solo e no subsolo, o lançamento para água ou para atmosfera, de quaisquer substâncias
tóxicas e poluidoras, assim como a prática de actividades poluidoras que acelerem a degradação do ambiente, com
vista a prevenir ou minimizar os seus impactos negativos sobre a saúde e o ambiente. Classifica os resíduos em
perigosos e não perigosos e subdivide-os nas categorias estabelecidas no seu Anexo IV.
 Diploma Ministerial n.º 189/2006, de 14 de Dezembro - Aprova as Normas Básicas de Gestão Ambiental para
a Actividade Mineira.
 Despacho do Ministro para a Coordenação da Acção Ambiental, de 28 de Setembro de 2005 - Concernente a
Emissão das Licenças Ambientais.

3.3.2 Energia
A Política Energética Nacional (PEN), aprovada pela Resolução n.º 5/98, de 3 de Março preconiza a promoção de
programas de investimento economicamente viáveis, com vista ao desenvolvimento dos recursos energéticos do país,
nomeadamente os de origem hídrica. A PEN realça inclusivamente, a necessidade de promoção da construção de novos
empreendimentos hidroeléctricos, com prioridade ao vale do Zambeze.
A Lei de Energia (Lei n.º 2/97, de 2 de Outubro) contém disposições de importância fundamental para o projecto em
apreço, as quais cobrem assuntos que incluem os objectivos e aspectos de organização institucional do sector de energia
(Artigos 5, 6 e 7), aspectos relativos às obrigações gerais dos concessionários, incluindo obrigações sociais (Artigos 9 a
16), aspectos relativos ao uso e aproveitamento da terra e expropriações (Artigos 29 e 30), e prescrições de segurança e
protecção ambiental (Artigo 31). É fundamental notar que os direitos atribuídos aos concessionários, no Artigo 34, estão
sujeitos às prescrições acima indicadas.
Tendo em consideração a Política Energética e a Lei de Energia foi recentemente publicada em Boletim da República,
pela Resolução n.º 10/2009, de 4 de Junho a Estratégia de Energia, que revoga a estratégia anteriormente em vigor.
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3.3.3 Recursos Hídricos
A gestão dos recursos hídricos é definida, em Moçambique, pela Política Nacional de Águas e pela Lei de Águas (Lei nº
16, de 3 de Agosto de 1991).
Estes diplomas legais têm como base: o princípio do domínio público hídrico, a gestão da água considerando as bacias
hidrográficas, o princípio do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, o regime de concessões e licenças para uso da
água e a salvaguarda do equilíbrio ecológico e do meio ambiente.
Relativamente à Lei de Águas (Lei n.º16/91, de 3 de Agosto), importa tomar nota das seguintes disposições:
 Artigo 7, contendo os Principios de Gestão de Águas, e cuja alínea (b) se refere à necessidade de coordenação
institucional e participação das populações nas principais decisões relativas à politica de gestão de águas;
 Artigo 16, relativo à necessidade de cooperação intersectorial na implementação da Política Nacional de Águas.
Esta disposição é complementada pelo Artigo 17, que cria o Conselho Nacional de Águas e ao qual atribui a
responsabilidade de emitir pareceres sobre projectos e programas hídricos antes que sejam submetidos a
financiamento internacional ou destinadas verbas do orçamento do Estado.
 Artigo 18, que define as administrações regionais de água, atribuindo ao mesmo, de entre importantes
competencias, as seguintes: participar na preparação, implementação e revisão do plano de ocupação hidrológica
da bacia, administrar e controlar o domínio publico hídrico e a criação e manutenção do cadastro de águas e do
registo dos aproveitamentos privativos bem como o lançamento e cobrança de taxas de uso e aproveitamento da
água, aprovação das obras hidráulicas a realizar e sua fiscalização e conciliar conflitos decorrentes do uso e
aproveitamento da água. Neste contexto, foi criada a ARA-Zambeze, reponsável pela gestão da bacia hidrográfica
do Rio Zambeze.
 Artigos 25 e 26, que definem o aproveitamento privativo e suas prioridades respectivamente.
 Artigo 49, que define as obrigações do concessionário de produção de energia, que são as seguintes: deixar correr
permanentemente a jusante das barragens, caudais, que de acordo com o esquema de operação aprovado, forem
julgados necessários para salvaguardar o interesse público ou os legítimos interesses de terceiros; ceder sem
direito a qualquer indemnização a água necessária para a rega das zonas abrangidas por planos de obras de
desenvolvimento hidroagricola e para abastecimento dos centros urbanos; tomar providenciar de protecção a
piscicultura que forem determinadas superiormente, organizar diagramas de exploração de central hidroeletrica e
de utilização da água represada na albufeira e fazer as observações hidrometereológicas que forem determinadas
pela Direcção Nacional de Águas a qual poderá manter o funcionamento a custa do concessionário os aparelhos e
demais instalações que julgar convenientes para esse fim.
 Em casos de usos privativos de água, a Lei confere, no seu Artigo 26, total prioridade ao abastecimento de água à
população (consumo humano e atendimento às necessidades sanitárias). Por outro lado, define que não são
autorizados usos privados da água em prejuízo das quantidades de água necessárias à proteção do ambiente, não
especificando a forma de ser efetuada esta quantificação.
 Deve-se salientar que o direito ao aproveitamento privativo é obtido mediante licenciamento ou concessão nos
termos da presente Lei e dos seus regulamentos (Artigo 25), mesmo no caso de “obras de caráter não permanente
que não alterem as margens ou leitos das correntes, lagos, lagoas ou pântanos” (Artigo 32).
O Diploma Ministerial n.º 180/2004, de 15 de Setembro de 2004, que aprova o Regulamento sobre a Qualidade da
Água para o Consumo Humano, estabelecendo limites de qualidade para águas de abastecimento.
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O Decreto nº 18/2004, de 2 de Junho, aprova o Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão
de Efluentes, onde se estabelecem os parâmetros para definir a qualidade das águas de domínio público, aferidos em
função da sua categoria e tendo em consideração o objectivo ultimo do seu uso, quer este seja comum ou privativo.

3.3.4 Pescas
A Lei de Pescas (Lei n.º 3/90, de 26 de Setembro) é relevante no sentido em que no Artigo 9 ela responsabiliza o Estado
pela promoção da pesca de pequena escala, incluindo a pesca artesanal, actividade que ocupa uma grande parte das
comunidades ribeirinhas. Referencia particular ao seu Artigo 8, sobre os planos de desenvolvimento pesqueiro.

3.3.5 Terras
A Constituição da Republica em vigor, publicada na Ia Série do Boletim da República, de 22 de Dezembro de 2004,
prescreve no Artigo 111, com a epígrafe “Direitos Adquiridos por Herança ou ocupação da Terra”, que “Na utilização do
direito de uso e aproveitamento da terra, o estado reconhece e protege os direitos adquiridos por herança ou ocupação,
salvo havendo reserva legal ou se a terra tiver sido legalmente atribuída a outra pessoa ou entidade.”
A Politica Nacional de Terras de 1995 promove a posse de terra e esclarece as várias formas de utilização das mesmas,
facilitando o desenvolvimento sócio-económico sem no entanto, criar desequilíbrios ambientais. No seu Artigo 17, refere
que um dos princípios fundamentais da Política de Terras é o uso sustentável dos recursos naturais por forma a garantir a
qualidade de vida para as gerações presentes e futuras, assegurando que as zonas de protecção total e parcial
mantenham a qualidade ambiental e os fins especiais para os quais foram constituídas.
Neste contexto, a Lei de Terras (Lei n.º 19/95, de 1 de Outubro) é de extrema importância para um projecto desta
natureza dadas as grandes implicações sociais que o mesmo acarreta. Os aspectos que devem ser considerados e para
os quais a Lei de Terras oferece orientações legais incluem:
 Procedimentos para a aquisição do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) (Artigo 24);
 Impactos nos direitos de uso e a proveitamento de terras pré-existentes, especialmente das comunidades locais
(perda de direitos, reassentamento);
 Impacto no zoneamento e planeamento do uso da terra para outros fins económicos e sociais;
 Impacto nos meios de subsistência, com destaque para a actividade agrícola;
 Impacto para saúde pública decorrente de alterações ecológicas.
Note-se que a revogaçao do DUAT por motivos de interesse público impõe o pagamento de indemnização e/ou
compensação, definida com base em critérios equidade e de justiça (Artigo 18). Por outro lado, deve também ser
considerado o facto de que a faixa de terreno até 250 m no contorno de barragens e albufeiras é uma zona de protecção
parcial, e como tal integrada na lista das áreas de domínio público e sujeita às normas aplicáveis para essa categoria de
áreas (Artigos 6, 8 e 9 da Lei de Terras).
Note-se também que o ressentamento populacional está sujeito a uma avaliação de impacto e licenciamento ambientais
específicos, nos termos do Regulamento de Avaliação do Impacto Ambiental (Decreto n.º45/2004).
Considerar aqui também o Decreto n.º 66/98, de 8 de Dezembro, alterado pelo Decreto n.º 1/2003, de 18 de Fevereiro,
que aprova o Regulamento da Lei de Terras, e o Diploma Ministerial nº 29-A/2000, de 17 de Março que aprova o Anexo
Técnico ao Regulamento da Lei de Terras.
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3.3.6 Florestas e Fauna Bravia
O Artigo 3 da Lei de Florestas e Fauna Bravia - LFFB (Lei n.º 10/99, de 7 de Julho) define os princípios da gestão de
resursos florestais e faunísticos, sendo de destacar o reconhecimento e valorização das tradições e do saber das
comunidades locais (alínea (e); envolvimento do sector privado na gestão e conservação e exploração de recuros
florestais e faunisticos (alinea f); responsabilidade objectiva de todos os que causarem danos em recursos florestais e
faunísticos com a obrigação proceder à respectiva recomposição ou compensar a degradação bem como os prejuizos
causados a terceiros, independentemente de outras consequencias legais.
Outra disposição relevante tem a ver com a protecção de zonas de uso e de valor historico e cultural das comunidades
locais, definidas e protegidas pelo Artigo 13. Merece igualmente consideração o Artigo 3 do Regulamento da LFFB, o qual
impõe a realização de estudos de impacto ambiental para quaisquer actividades realizadas excepcionalmente nas zonas
de protecção. Parece ser razoável inferir que ainda que a construção da barragem nao vá ter lugar numa área de
protecção, os seus efeitos far-se-ão sentir infalivelmente, directa ou indirectamente, nessas áreas, pelo que fará todo o
sentido impor um estudo de impacto com essa base, isto fora o facto referido acima de que a barragem vai criar uma área
de protecção parcial.
Considerar também aqui o Decreto n.º 12/2002, de 6 de Junho, alterado pelo Decreto n.º 11/2003, de 25 de Março, que
regulamenta a Lei de Florestas e Fauna Bravia, assim como o Decreto n.º 25/2008, de 1 de Julho, que aprova o
Regulamento para o Controlo de Espécies Exóticas Invasivas.

3.3.7 Património Cultural
No Artigo 4 da Lei do Património Cultural (Lei n.º 10/88, de 22 de Dezembro), sobre a responsabilidade estatal pela
protecção e valorização do património cultural, o Estado é incumbido, entre outras responsabilidades, de promover,
através dos órgãos locais, a protecção, conservação, valorização revitalização de bens classificados situados no seu
âmbito territorial, integrando as referidas medidas nos seus planos de actividades. Sendo assim, o plano de construção de
uma barragem com potencial impacto no património cultural deve respeitar esta medida.
É de considerar também aqui o Regulamento para a Protecção do Património Arqueológico, aprovado pelo DecretoLei n.º 27/97, de 20 de Julho.

3.3.8 Ordenamento e Planeamento Territorial
O planeamento territorial, orientado pela Lei n.º 19/2007, de 18 de Julho, é um processo importante de orientação para a
racionalidade da tomada de decisões e para a minimização de conflitos entre interesses e projectos conflituosos. De algum
modo, o planeamento territorial serve de mediação entre os desafios apresentados por uma realidade social dinâmica,
como é a ocupação de solos, e um sistema de organização institucional de algum modo estático que os planos
representam. Acima de tudo, no entanto, os planos permitem avaliar soluções alternativas para a localização e gestão de
infra-estruturas, serviços e instalações de elevado valor económico, social e/ou estratégico.
A Política e Lei do Planeamento Territorial devem ser tidos em consideração no contexto da planificação estratégica geral
do desenvolvimento nacional, o qual deverá naturalmente incluir a componente da gestão de recursos e infra-estruturas
hídricas.
Neste contexto, chama-se a atenção para os principios estabelecidos no Artigo 4 da Lei do Ordenamento do Territorio,
onde se destacam questões relativas à equidade e igualdade de acesso à terra e outros recursos, a responsabilidade por
danos, a segurança jurídica dos titulares de direitos, entre outros.
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3.4 DIRECTRIZES DE BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS
O projecto da Hidroeléctrica de Mpanda Nkuwa (HMNK) está sujeito, para além da observância das normas vigentes no
país, sejam elas derivadas de instrumentos legais estritamente nacionais ou de instrumentos legais internacionais e
regionais adoptados pelo país por força da sua ratificação, ao atendimento de directrizes estabelecidas
internacionalmente, para orientar algumas das actividades integrantes deste projecto.

3.4.1 Comissão Mundial sobre Barragens (CMB)
A Comissão Mundial de Barragens foi constituída em 1998 tendo como objectivo examinar a eficácia da construçào de
grandes barragens, estudar alternativas para o desenvolvimento de recursos hídricos e energéticos e elaborar critérios,
directrizes e padrões internacionalmente aceitáveis para o planeamento, projecto, avaliação, construção, operação,
monitoramento e descomissionamento de barragens. Em 2000 a Comissão Mundial sobre Barragens (CMB) publica o
relatório intitulado “Barragens e Desenvolvimento: Um Novo Modelo para a Tomada de Decisões” onde são apresentados
os resultados.
Em termos resumidos, o modelo para a tomada de decisões apresentado pela CMB baseia-se em cinco valores
essenciais, nomeadamente a equidade, a sustentabilidade, a eficiência, processos decisórios participativos e a
responsabilidade. O modelo propõe uma abordagem de direitos e riscos que sirva de base prática e justa para identificar
todos os grupos de interesse legítimos que deverão ser envolvidos na negociação de opções de desenvolvimento e
acordos.
As sete prioridades estratégicas e os princípios políticos correspondentes para o desenvolvimento de recursos hídricos e
energéticos, incluem:
1. Conquista da aceitação pública (a aceitação pública de decisões fundamentais é essencial para o
desenvolvimento equitativo e sustentável de recursos hídricos e energéticos. A aceitação surge quando os
direitos são reconhecidos, os riscos são admitidos e estipulados, e as prerrogativas de todas as populações
afectadas são salvaguardadas - particularmente as dos povos indígenas e tribais, das mulheres e de outros
grupos vulneráveis);
2. Avaliação abrangente das opções (as necessidades e objectivos de desenvolvimento devem ser formulados
com clareza através de um processo aberto e participativo antes de serem identificadas e avaliadas as opções
de desenvolvimento de recursos hídricos e energéticos, e devendo os aspectos sociais e ambientais ter a
mesma importância que os aspectos técnicos, económicos e financeiros);
3. Aproveitamento das barragens existentes (em diversas barragens existentes, é possível optimizar seus
benefícios, resolver questões sociais pendentes e intensificar as medidas de mitigação e restauração
ambiental);
4. Preservação de rios e meios de subsistência (os rios, bacias hidrográficas e ecossistemas aquáticos são os
motores biológicos do planeta e a base da vida e do sustento de comunidades locais. As barragens
transformam a paisagem e criam o risco de impactos irreversíveis. Antes de serem tomadas decisões acerca
das opções de desenvolvimento, é necessário compreender não só as funções, valores e requisitos do
ecossistema considerando a bacia como um todo, mas também como o sustento da comunidade depende
desse ecossistema e o influencia.);
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5. Reconhecimento de direitos adquiridos e partilha de benefícios (Iniciativas bem sucedidas de mitigação
ambiental, reassentamento e desenvolvimento são compromissos e responsabilidades fundamentais do
Estado e da construtora. Negociações em conjunto com as populações adversamente afectadas por uma
barragem resultam em preceitos de desenvolvimento e mitigação ambiental estabelecidos de mútuo acordo e
com fundamento jurídico);
6. Garantia de cumprimento (a obediência às leis pertinentes, mediante critérios, directrizes e acordos
negociados para cada projecto, deve ser assegurada em todos os estágios críticos do planeamento e
implementação de uma barragem. Antes do início de cada projecto, deve ser preparado um plano que garanta
o cumprimento dos compromissos assumidos, especificando como isso será alcançado e incluindo critérios e
directrizes relevantes. Devem também ser especificadas as disposições que regerão os compromissos
técnicos, sociais e ambientais de cada projecto específico);
7. Partilha dos rios para a paz, desenvolvimento e segurança (as políticas de recursos hídricos de uma nação
devem estabelecer provisões específicas para acordos sobre o uso de bacias fluviais compartilhadas. Esses
acordos devem ser negociados de boa-fé entre os Estados ribeirinhos e baseados em princípios de utilização
equitativa e razoável, na ausência de intenção dolosa, em informações prévias e nas prioridades estratégicas
definidas pela Comissão).
O modelo propõe também critérios e directrizes para boas práticas relacionadas às prioridades estratégicas - abrangendo
desde a análise do ciclo de vida e de fluxos ambientais até à análise do risco de empobrecimento e o estabelecimento de
pactos de integridade. No que respeita à tomada de decisões sobre o desenvolvimento de recursos hídricos e energéticos,
a CMB recomenda processos que:
1. Reflictam uma abordagem abrangente capaz de integrar as dimensões sociais, ambientais e económicas do
desenvolvimento;
2. Criem um maior grau de transparência e certeza para todos os envolvidos; e
3. Aumentem o nível de confiança na capacidade das nações e das comunidades de verem atendidas as suas
necessidades futuras de água e energia.

3.4.2 Padrões de Desempenho para Sustentabilidade Social e Ambiental, International Finance
Corporation (IFC) - 30 de Abril de 2006
A International Finance Corporation (IFC) aplica Padrões de Desempenho para gerir os riscos e os impactos sociais e
ambientais e para aumentar as oportunidades de desenvolvimento em financiamentos de iniciativa privada nos países
qualificados para financiamentos. Juntos, os oito Padrões de Desempenho estabelecem padrões que o investidor deve
manter durante a concepção e implementação de projectos, nomeadamente:
Padrão de Desempenho 1: Sistema de Gestão e Avaliação Social e Ambiental
Padrão de Desempenho 2: Trabalho e Condições de Trabalho
Padrão de Desempenho 3: Prevenção e Redução da Poluição
Padrão de Desempenho 4: Segurança e Saúde da Comunidade
Padrão de Desempenho 5: Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário
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Padrão de Desempenho 6: Preservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais
Padrão de Desempenho 7: Povos Indígenas
Padrão de Desempenho 8: Património Cultural
O Sistema de Gestão e Avaliação Social e Ambiental estabelece a importância de: (i) avaliação integrada para identificar
os impactos, os riscos e as oportunidades sociais e ambientais dos projectos; (ii) participação da comunidade por meio da
divulgação de informações relacionadas com o projecto e consulta às comunidades locais sobre o projecto; e (iii) a gestão
feita pelo investidor do desempenho social e ambiental ao longo do ciclo do projecto.
Os Padrões de Desempenho 2 a 8 estabelecem requisitos para evitar, reduzir, mitigar ou compensar os impactos sobre as
pessoas e o meio ambiente, e para melhorar condições, quando apropriado. Embora todos os riscos relevantes e os
potenciais impactos sociais e ambientais devam ser considerados como parte da avaliação, os Padrões de Desempenho 2
a 8 descrevem os impactos que exijam atenção especial em mercados emergentes. Quando forem antecipados impactos
sociais ou ambientais, o investidor deve geri-los por meio do sistema de gestão sócio-ambiental, de acordo com o Padrão
de Desempenho 1.
Além de atender às exigências dos Padrões de Desempenho, os investidores devem cumprir as leis nacionais aplicáveis,
incluindo aquelas que impliquem obrigações do país de acordo com a legislação internacional.

3.4.3 Os Princípios do Equador
Histórico
Os Princípios do Equador começaram a ser elaborados em Outubro de 2002, quando o IFC e o ABN AMRO promoveram,
em Londres, um encontro com altos executivos de diversas instituições financeiras, para discutir experiências com
projectos de novos empreendimentos do tipo de propósitos específicos, que denominam project finance, que contivessem
questões sócio-ambientais em mercados emergentes e para definir quesitos a serem observados, essencialmente, nas
transacções com valores expressivos.
A definição dos Princípios do Equador, propriamente, ocorreu, em Maio de 2003, em Dusseldorf, Alemanha. Os Princípios
em questão constituem-se de um conjunto de procedimentos utilizados espontaneamente por instituições financeiras, na
gestão de questões sócio-ambientais associadas a operações de financiamento de projectos. Todas as instituições
financeiras que aderirem a esses princípios em suas análises de risco de crédito de projectos com valores superiores a
US$ 10 milhões, comprometem-se a cumpri-los, principalmente, no que tange as políticas e salvaguardas definidas sobre:
avaliações ambientais; protecção a habitats naturais; maneio de pragas; segurança de barragens; protecção a populações
indígenas; reassentamento involuntário de comunidades; propriedade cultural; trabalho forçado ou escravo; saúde e
segurança no trabalho entre outros temas (EQUATOR PRINCIPLES, 2004 e 2007).
Em 28 de Fevereiro de 2006, em Viena, as instituições financeiras participantes dos Princípios do Equador (EPFIs)
promoveram uma revisão dos princípios, alterando o valor de enquadramento dos projectos de 50 para 10 milhões de
dólares e incluindo o princípio 10 que se refere à necessidade de divulgação sobre a quantidade e qualidade das
concessões de crédito realizadas, com os recursos da linha especial do IFC.
Diretrizes Sociais e Ambientais dos Princípios do Equador
As directrizes que devem ser observadas pelas instituições financeiras na concessão de crédito são as seguintes:
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Princípio 1 – Categorias de projecto
Os projectos de financiamento devem ser classificados de acordo com o potencial de risco sócio-ambiental que
podem provocar. As categorias são de “A” a “C”, sendo classificados em “A” os de maior potencial de risco; e em
“C”, os menores. Com isso, espera-se ter no produto final um dos instrumentos para avaliação da concessão de
crédito.
Princípio 2 – Avaliação social e ambiental
O solicitante deve providenciar uma avaliação ambiental para seu projecto que contemple os riscos identificados
na categoria de sua classificação.
Dessa forma, a instituição financeira contribuirá para amenizar os impactos negativos ao meio ambiente e à
sociedade e auxiliará na identificação da necessidade de medidas de melhoria. Segundo o Banco Mundial (1999),
a identificação dos riscos ambientais de um projecto, em sua área de influência, pode melhorar seu planeamento
e execução, reduzir os efeitos ambientais adversos e valorizar os impactos positivos. O EIA, o RIMA e as
legislações locais são citados como referências a serem consideradas.
A expectativa é que as instituições financeiras financiem projectos das categorias “A” e “B”, somente se o
solicitante contemplar no projecto instrumentos para mitigar ou eliminar os impactos sócio-ambientais.
Princípio 3 – Países da Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Os projectos desenvolvidos em países emergentes devem seguir os padrões de desempenho do IFC, ou seja,
devem considerar a avaliação das condições sócio-ambientais; a obediência à legislação local; prever o
desenvolvimento sustentável, incluindo a utilização racional dos recursos renováveis; preservar a saúde humana,
propriedades culturais e biodiversidade; e evitar a utilização de substâncias perigosas entre outros aspectos
semelhantes.
Os Princípios do Equador consideram que os países membros da OECD e classificados como de alta-renda pelo
Banco Mundial, geralmente, atendem aos quesitos mencionados, contudo a classificação de risco prevista no
Princípio 1 e a avaliação ambiental prevista no Princípio 2 devem ser observadas por todos.
Princípio 4 – Plano de acção
Todos os projectos classificados na categoria “A”, e se necessário na “B”, devem ter um plano de acção – na
realidade um plano de gestão ambiental, para tratar os riscos identificados na avaliação ambiental, o qual deve
ser composto por: avaliação social e ambiental; programa de gestão; definição da capacidade organizacional;
programa de treinamento; participação da comunidade; monitoramento; e relatório.
Princípio 5 – Consulta à população
Todos os projectos da categoria “A”, e se necessário da “B”, também devem ser submetidos à apreciação dos
grupos afectados. Tal consulta deve ser feita de forma estruturada e culturalmente adequada, inclusive quanto ao
idioma local.
Princípio 6 – Mecanismo de interacção durante todo o processo
O mutuário, como parte de seu plano de acção, deve manter mecanismos de contacto com a população afectada
durante toda a fase de desenvolvimento e operacionalização do projecto. Isso permitirá que o devedor receba da
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comunidade suas reivindicações e opiniões sobre o projecto e o desempenho ambiental. A comunidade deverá
ser, permanentemente, informada sobre o desenvolvimento do projecto. Com isso, tomam-se as medidas
necessárias de adequações às reivindicações e exigências dos grupos afectados.
Princípio 7 – Avaliação independente
O plano de acção deve ser auditado por um profissional especialista independente, com experiência na área
objecto do projecto e condições para opinar sobre os aspectos sócioambientais.
Princípio 8 – Compromissos
Os solicitantes do crédito, especialmente da categoria “A”, devem se comprometer a cumprir todas as leis e
regulamentos; obter todas as licenças sociais e ambientais exigidas pelo país anfitrião; cumprir o plano de acção
em todos os aspectos; fornecer relatórios regulares, no mínimo anualmente; e quando necessário, desactivar as
instalações de acordo com um plano de desactivação.
Nas circunstâncias em que o solicitante não cumprir os compromissos ambientais e sociais assumidos, as
instituições financeiras devem empreender esforços para buscar soluções, a fim de que ele cumpra seu
compromisso.
Como os compromissos socio-ambientais assumidos pelo mutuário não têm força de lei, as instituições
financeiras envolvidas com o projecto podem, para garantir o seu cumprimento, liberar o capital por lotes, de
acordo com o plano de acção proposto.
Princípio 9 – Indicação de especialista
Os projectos da categoria “A”, especialmente, devem ter especialista sócio-ambiental independente, para fornecer
serviços adicionais de monitoramento e elaboração de relatórios.
Princípio 10 – Informações fornecidas pelas instituições financeiras
As instituições financeiras devem publicar, pelo menos anualmente, informações sobre as experiências com os
créditos concedidos, conforme as regras dos Princípios do Equador; o que deve implicar em quantidade de
solicitações, atendimentos, recusas, problemas durante o período de concessão, monitoramento dos projectos, os
sectores e regiões geográficas a que pertencem os projectos financiados, grau de risco e valores envolvidos.
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4 ÁREAS DE ESTUDO
A Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, irá ser implementada no Rio Zambeze, província de Tete, localizada a cerca de
70 km a montante da cidade de Tete, onde o rio estabelece fronteira entre os distritos de Chiuta na margem esquerda
(Sul) e Changara, na margem direita (Norte). A albufeira que será criada pelo represamento da barragem, estender-se-á
ainda pelos distritos de Cabora-Bassa e Marávia.

Figura 4.1.1 – Localização da Barragem de Mphanda Nkuwa e Respectiva Albufeira (Cota 207)

No entanto, os previsíveis impactos associados a este empreendimento estendem-se para alem dos limites físicos do seu
local de implantação, podendo fazer-se sentir, consoante a sua natureza, numa área envolvente mais vasta.
Importa pois estabelecer as fronteiras da zona a estudar, isto é, definir a área considerada de influência do projecto, até
onde serão sentidos os impactos considerados de significado (directos e indirectos), quer em termos físicos, bióticos como
socioeconómicos.
Neste contexto, tendo em conta o vasto enquadramento da região e as características do empreendimento, procurou-se
na determinação da área em estudo, adoptar uma abordagem pragmática, visando ir ao encontro dos objectivos propostos
para a realização dos trabalhos, dando-se por um lado ênfase às zonas com determinadas particularidades ou
singularidades e por outro às que apresentam sensibilidade às afectações decorrentes das acções e actividades impostas
pelo projecto.
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A definição da área de influência do projecto procurou pois ajustar a diferentes níveis de análise, a tradução no terreno das
várias tipologias de afectação expectáveis em resultado da implementação do projecto, tendo por isso em consideração,
quer a sua dispersão espacial, como a sua significância.
Esta abordagem foi também ajustada em função de determinações legais, em face de divisões territoriais e administrativas
e organização político-administrativa existentes, de restrições impostas à alteração ou vocação dos usos do solo, ou
mesmo atendendo a unidades objectivas associadas a fontes de informação.
Assim, de acordo com os aspectos específicos a analisar e os impactos expectáveis, a área estudada é englobada em
espaços mais vastos, quando a natureza dos aspectos em causa assim o justificam; pelo que descritores do território
poderão definir uma área envolvente relativamente homogénea, enquanto que, no que respeita a aspectos sociais e
económicos, a abordagem deverá ser suportada pelos valores e análises segundo as divisões administrativas vigentes a
nível provincial e distrital (Postos Administrativos / Comunidades), ou mesmo uma zona mais alargada, nomeadamente no
que respeita às potencialidades económicas criadas pela concretização do empreendimento a nível nacional.

Cahora Bassa

Mphanda Nkuwa

Tete

Figura 4.1.2 – Região de Enquadramento da Barragem de Mphanda Nkuwa, entre a Albufeira de Cahora Bassa e Tete

Neste estudo foram adoptadas genericamente três áreas de influência, dependendo do aspecto ambiental e das
características consideradas, em termos de abrangência espacial, dos impactos que lhe poderão estar associados:
 Área de Influencia Directa - AID
 Área de Influencia Indirecta - AII
 Área de Influencia Regional - AIR
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São apresentados em seguida os critérios subjacentes à definição destas Áreas de Influência, tendo em conta que para
cada descritor ambiental a definição da área em estudo se encontra concretizada no respectivo capítulo.

4.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRECTA - AID
A AID constitui a área de estudo de impactos directos, associada à zona directamente intervencionada pelo
empreendimento, atendendo ás suas diferentes componentes, onde se verificarão alterações aos actuais usos da terra, ou
seja, a área ocupada pela barragem, estaleiros e zonas de apoio à obra (área social, acesso, áreas de empréstimo, etc.), e
a área que será inundada pelo enchimento da albufeira.

Figura 4.1.3 – Ortofotomapa da Área de Influência Directa

Considera-se também relevante a avaliação de uma área envolvente de afectação directa, faixa esta que constitui uma
zona de continuidade, definida para 250 m para além do Nível de Pleno Armazenamento (NPA - 207) da albufeira e de
50 m das restantes áreas de intervenção (estaleiros, acessos, escombreiras, alojamentos, etc.).
Assim, a Área de Influência Directa (AID) em estudo encontra-se parametrizada da seguinte forma:
 Local de implantação do corpo da barragem, órgãos hidráulicos anexos, subestação, zonas de estaleiros
(acomodações), acessos, áreas de depósito, escombreiras, zonas de empréstimo e restantes zonas afectas à obra;
 NPA (cota de Nível Pleno de Armazenamento) – considerando toda a zona da albufeira sujeita a inundação –
reservatório, estando actualmente definida para a cota (207), o que abrange uma área total de inundação de cerca
de 100 km2;
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 Faixa de continuidade (ou buffer) de 250 m (constituem a Zona de Protecção Parcial (APP) para barragens e
albufeiras, prevista no Regulamento da Lei de Terras (Art. 5-d)), medidos em planta a partir do NPA na albufeira e de
50 m em torno das restantes áreas mencionadas, faixa esta que enquadra directamente a zona intervencionada.
Para o caso da componente socioeconómica, este limite convencionado abrange as unidades administrativas de
caracter local que sofrerão estes impactos directos, ou seja, os Distritos e Postos Administrativos afectados
territorialmente:
Distrito
Postos Administrativos (PA)
Songo
Cabora-Bassa
Chitima
Changara
Marara
Chiúta
Manje
Marávia
Chipera
 Zona a jusante da barragem, marginal ao leito do rio, onde se fazem sentir, com mais significado, as variações do
caudal do Rio Zambeze decorrentes da operação da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, ou sejam, os locais de
jusante, susceptíveis de serem afectados mediante o regime de funcionamento no que concerne a descargas (esta
zona deverá ser objecto de definição mais pormenorizada logo que sejam estabelecidos os cenários de operação da
barragem no que concerne aos níveis e periodicidade de descargas).

Figura 4.1.3 – Distritos Abrangidos pela Área de Influência Directa

A AID, embora tenha um caracter muito objectivo por ser espacialmente bem definida, será especificada na abordagem
efectuada em cada descritor ambiental estudado, por forma a estabelecer a sua abrangência relativamente ao tema
ambiental em causa.

4.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA - AII
A AII respeita à área mais abrangente até onde se possam fazer sentir as influências da intervenção, não directamente
pela sua alocação directa, mas pelos efeitos causados pelas várias actividades associadas ao empreendimento.
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Assim, em termos administrativos, estabelece-se como AII a Província de Tete, não só onde se localiza especialmente
todo o empreendimento, mas onde se farão sentir grande parte dos impactos que lhe estão associados, em termos
socioconómicos, para além da ocupação directa do território.

Figura 4.2.1 - Área de Influencia Indirecta – Província de Tete

No que respeita a afectações decorrentes da alteração do regime hidrológico, designadamente a eventual variação de
caudais durante a exploração do empreendimento, é considerada como Área de Influencia Indirecta a bacia Hidrográfica
do Rio Zambeze até Lupata (cerca de 60 km a jusante de Tete), dado que aí o rio atravessa uma garganta natural que
atenua e regulariza o caudal do rio, deixando de ser sensível qualquer variação imposta pela operação da barragem, para
jusante deste local.
Assim, esta AII abrange toda uma região envolvente até onde se poderão fazer sentir impactos resultantes da
implementação do empreendimento, sobretudo a nível socioeconómico, pala capacidade de atracção demográfica e
dinamismo económico e a nível hidrológico, pelas variações de caudais a jusante e suas implicações quer sociais como
biológicas.

4.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA REGIONAL - AIR
Esta área procurará avaliar de forma integrada os impactos de maior abrangência, considerando não só as consequências
traduzidas pela exploração do empreendimento a nível regional, tanto em termos dos benefícios gerados, como na
determinação cumulativa de impactos com outros empreendimentos (como o exemplo dos aproveitamentos hidroeléctricos
existentes), mas sobretudo a consideração de impactos ainda directos no meio, função da grande amplitude traduzida pela
bacia do rio Zambeze.
Pretendem-se incluir nesta área de influência não só grande parte dos impactos cumulativos com o aproveitamento de
Cahora Bassa (com referencias também aos restantes aproveitamentos no rio Zambeze, sobretudo Kariba), mas também
as implicações a jusante, que se estendem a longas distâncias.
A AIR é pois necessariamente entendida a uma escala mais ampla, com correspondentes níveis de abordagem mais
generalistas, estendendo-se desde Cahora Bassa até à foz (delta) do Rio Zambeze. Apesar de não ser expectável a
ocorrência de impactos significativos associados ao empreendimento numa área tão vasta, até ao delta do rio, a imposição
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de uma barreira ao normal escoamento do rio traduzir-se-á sempre numa alteração do seu regime para jusante, que
mesmo pouco significativa, deverá ser devidamente considerada (por exemplo ao nível dos sedimentos).

Figura 4.3.1 - Área de Influencia Regional – Bacia Hidrográfica do Rio Zambeze

Na AIR traduzem-se também impactos de ordem socioeconómica, enquanto empreendimento de geração de energia para
o exterior (África Austral), mas igualmente pelas suas implicações a nível nacional, consideradas de importância
estratégica, pelo que deverão ser devidamente analisadas. Importa referir que grande parte da energia gerada será
exportada para o exterior, que manifesta actualmente grandes carências energéticas, pelo que estes impactos positivos
regionais se impõe como justificação da viabilidade do próprio empreendimento.

Figura 4.3.2 - Área de Influencia Regional – Afica Austral

Por ultimo sublinha-se, uma vez mais que, considerando os diferentes aspectos específicos a analisar e os impactos
expectáveis, assim como a grande diferenciação dos níveis de abordagem exigidos para cada um dos grandes descritores
ambientais, as Áreas de Influência definidas, serão devidamente enquadradas e determinadas objectivamente na
metodologia especificada, apresentada para cada uma das componentes ambientais.
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5 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
5.1 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Moçambique, emergiu em 1992 de uma longa e destrutiva guerra civil como uma das nações mais pobres no mundo, para
se tornar uma das economias africanas com melhor desempenho. No fim da guerra, era um dos países mais carenciados
do Mundo, mas a economia de Moçambique cresceu a mais de 8% ao ano ao longo dos últimos 10 anos, a taxa de
crescimento mais alta entre os países africanos importadores de petróleo. Entre 1997 e 2003, três milhões de pessoas
saíram da pobreza absoluta, sobretudo nas áreas rurais. Este desenvolvimento a que o país tem estado sujeito leva a que
a procura e necessidade energia venha tendencialmente a aumentar .1
Actualmente a população Moçambicana está a crescer a uma taxa de 2,4 % por ano prevendo-se que esta taxa poderá vir
a diminuir principalmente pelo impacto que a pandemia de HIV/SIDA está ter no país. Ainda com esta diminuição da taxa
de crescimento, as projecções para 2020 apontam para uma população de 27 milhões de pessoas, em relação aos 20
milhões existentes em 20072. Este crescimento não se espera que seja igual em todo o país: os fluxos migratórios que se
têm feito sentir dos meios rurais para as cidades, assim como o maior acesso que as populações urbanas têm a cuidados
de saúde básicos, fazem prever um aumento populacional consideravelmente maior nas áreas urbanas, do que nas zonas
rurais.
De facto, de momento cerca de 60% da população Moçambicana vive no meio rural, mas espera-se que em 2020 só cerca
de 40% da população continue a viver no meio rural, desta forma será nos centros urbanos que o aumento da população
se fará sentir com maior intensidade.
O crescimento populacional em Moçambique associado ao seu crescimento económico, tem tido por consequência o
aumento de consumo de energia pelos agregados familiares, bem como do aumento da percentagem de população com
possibilidade económica de ter acesso à electricidade. Este aumento do poder económico das populações leva também ao
aumento de estabelecimentos comerciais e afins que satisfaçam as necessidades desta mesma população, aumentando
desta forma o consumo de electricidade por parte também do sector do comércio.
Assim, prevê-se que o crescimento demográfico, conjugado com a melhoria das suas condições de vida leve a um
aumento da procura energética por parte dos agregados familiares. O aumento da procura do consumo de electricidade irá
também ficar a dever-se em grande parte ao Sector da indústria que cresceu actualmente a 10% por ano3. A indústria em
Moçambique está concentrada essencialmente nos grandes centros urbanos e tradicionalmente centra-se na industria
alimentar, química, de cimentos, produtos do petróleo e tabaco, industrias estas que são por norma grandes consumidoras
de energia.
A projecção de consumo doméstico de energia eléctrica em Moçambique (excluindo os grandes consumidores industriais),
num cenário de crescimento médio de 6% ao ano indica que, em 2030, será atingida a procura mínima de 1 350MW e um
consumo de 8 300 GWh (Figura 5.1.1).

1 Fonte: International Development Association (IDA) – World Bank
2 Fonte:Instituto Nacional de Estatística (INE)
3 Fonte: Estratégia da Energia
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Figura 5.1.1 – Evolução da Procura Total de Energia

Esta crescente procura de electricidade implica a necessidade de aumentar a oferta de electricidade do país, pois a
produção existente neste momento (incluindo já a expansão prevista pela EdM) não será suficiente para fazer face a estas
necessidades.
Na Figura 5.1.2 apresenta-se a relação entre a oferta e a procura de energia, considerando três diferentes cenários, um
baixo, um médio e um alto. É possível constatar que mesmo no cenário de procura mais baixo, se Moçambique
continuasse com a mesma quantidade de energia produzida (incluindo a expansão prevista pela EdM), não poderia
internamente dar resposta à totalidade das solicitações previstas. Na realidade tal tem-se revelado um factor limitante à
instalação de grandes projectos industriais no país.

Figura 5.1.2 – Oferta e Procura de Electricidade
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Assim, Moçambique, sem incluir os grandes projectos industriais e a continuar apenas com a produção actual de energia,
iria enfrentar a médio prazo um cenário de défice energético, este cenário é ainda agravado com a introdução de grandes
projectos industriais.
O documento que define a Estratégia de Energia para o período 2009 a 2013, recentemente publicada no Boletim da
República, Resolução n.º 10/2009, de 4 de Junho (que revoga a Resolução n.º 24/200), pretende assegurar a
disponibilidade de energia a nível nacional para responder aos desafios do desenvolvimento socioeconómico sustentável.
Considera que é imperioso acautelar a satisfação das necessidades em energia eléctrica do País, com um crescimento
previsto de 6% ao ano, dado que presentemente a reserva de Cahora Bassa destinada às necessidades nacionais, de
400MW, está prestes a ser alcançada, sendo urgente que se inicie, com a maior brevidade possível, a implementação de
uma obra de vulto de produção de energia, com base no Plano Director de Produção cuja elaboração está em curso.
Ainda segundo este documento, a energia eléctrica é uma matéria-prima que deve ser valorizada primeiramente a nível
interno antes de se equacionar a exportação. No entanto, a situação actual caracterizada por um défice de energia a nível
da região da SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral) na ordem dos 4 000 MW, conjugada com o
crescimento sócio económico previsto, indica a necessidade de 1 200 a 2 000 MW adicionais ao ano, o que constitui para
Moçambique um factor motivador de expansão da sua capacidade de produção para o mercado interno e para a
exportação.
A Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa surge assim como um projecto que aumenta em 1 500 MW a energia disponível no
sistema, beneficiando tanto o mercado interno como os países da região. Prevê-se que até 20% da energia produzida pela
HMNK seja destinada a Moçambique a uma tarifa preferencial, contribuindo de forma significativa para a disponibilidade de
energia no país e conferindo-lhe um diferencial competitivo fundamental para a atracção de novos investimentos visando o
desenvolvimento do país.
Este projecto vem suportar o desenvolvimento de projectos estratégicos e de integração, tais como a nova linha de
transmissão centro-sul (espinha dorsal), que o Governo de Moçambique está actualmente a desenvolver, em conjunto com
outros parceiros, designadamente com o Banco Mundial. Esta linha é considerada vital para o processo de electrificação
do país.
Adicionalmente é de referir que a Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa surge como um projecto que vai contribuir com 1500
MW de energia limpa numa região em que a energia eléctrica gerada é baseada em termoeléctricas a carvão, grandes
emissoras de CO2 que contribuem para o efeito de estufa a nível global. Actualmente a produção de energia na região é
gerada essencialmente na África do Sul através de cerca de 20 centrais eléctricas, sendo 88% térmico a carvão, 6%
hídrico, 5% nuclear e 1% a gás, responsáveis por 89% de emissões de CO2 na região.
O projecto da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa encontra-se desta forma perfeitamente enquadrado dentro da estratégia
energética do país, considerado como prioritário para dar resposta a médio e longo prazo a esta procura crescente de
energia no País e nos países vizinhos.
Ao impulsionar, de forma importante, o desenvolvimento económico a nível local e nacional a Hidroeléctrica de Mphanda
Nkuwa poderá dar uma valiosa contribuição para os objectivos das componentes de desenvolvimento do capital humano e
de desenvolvimento económico do PARPA II4

4

Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta 2006-2009, aprovado pelo Conselho de Ministros em 2 de Maio de 2008.

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório de EPPA.

5-3

A contribuição para a componente de desenvolvimento do capital humano será obtida através das acções de formação
profissional a serem empreendidas pelo proponente do projecto, no sentido de capacitar a população local para integrar o
contingente de mão-de-obra necessário às obras de construção da barragem e das infra-estruturas de apoio.
A produção e venda de energia eléctrica, por sua vez, constituirá uma contribuição de grande importância para a
componente de desenvolvimento económico não só pelos seus efeitos directos (nomeadamente o aumento do produto
interno bruto de Moçambique e o aumento de receitas do Governo provenientes da taxa de concessão e impostos), como
pelo seu efeito de potencial estímulo do sector produtivo em geral, o qual depende da disponibilidade de energia de boa
qualidade e a preço acessível para se desenvolver.

5.1.1 Antecedentes do Projecto
O Rio Zambeze, com 2 750 km de comprimento e bacia hidrográfica de 1 390 000 km2, é o maior curso de água da África
Austral e um dos de maior potencial hidroenergético da região. Neste rio já foram instaladas mais de 30 barragens para
vários fins, dentre as quais se destacam as barragens de Kariba e Cahora Bassa, a operarem desde 1958 e 1975,
respectivamente.
O potencial hidroeléctrico do rio Zambeze em Moçambique tem sido alvo de diversos estudos. Nos anos 60, o Plano Geral
de Desenvolvimento da Bacia do Zambeze havia identificado possíveis locais para a implantação de unidades
hidroeléctricas no rio Zambeze, entre os quais se encontrava Cahora Bassa, Mphanda Nkuwa, Lupata, Boroma, e
Cambewe Foz.
Tendo como base este plano, em 1999, o Governo de Moçambique, através da Unidade Técnica de Implementação de
Projectos (UTIP) do Ministério da Energia, promoveu a realização de um estudo sobre possibilidades de desenvolvimento
de aproveitamentos hidroeléctricos no rio Zambeze, a jusante da Hidroeléctrica de Cahora Bassa
Este estudo viria a ser elaborado pelo consórcio Lahmeyer-Electricité de France-Knight Piésold. Incluiu numa primeira fase
um estudo de pré-viabilidade, com o objectivo de identificar a viabilidade económica e ambiental dos possíveis
desenvolvimentos, compreendendo o aumento da produção de Cahora Bassa (por aumento do descarregador ou aumento
do muro da barragem), construção de Cahora Bassa Norte, de Mphanda Nkuwa, Cambewe foz ou Boroma. Entre as
soluções analisadas, foi recomendada a realização de estudos detalhados de Mphanda Nkuwa com 1 200 MW, a 61 km a
jusante de Cahora Bassa e 70 km a montante de Tete, e de Cahora Bassa Norte com 600 MW.
Entre 2001 e 2002 foi realizado pelo mesmo consórcio um estudo de viabilidade da hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa,
com uma capacidade instalada de 1 300 MW, que serviu de base para que o Governo de Moçambique procurasse
potenciais investidores.
Em 2006, o Consórcio Electricidade de Moçambique, Camargo Corrêa e Energia Capital assinou um Memorando de
Entendimento com o Governo de Moçambique visando uma avaliação do estudo de viabilidade, que viria resultar na
assinatura de um Acordo de Princípios (Framework Agreement) em Dezembro de 2007, com vista ao desenvolvimento e
implementação do empreendimento Hidroeléctrica Mphanda Nkuwa. Em 2008 o consórcio cria a empresa
HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA, S.A. (HMNK), uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) com o
objectivo de desenvolver os estudos de viabilidade técnica, económica e financeira do Empreendimento.
O custo total estimado de desenvolvimento e implantação é de cerca de 2 Mil Milhões de dólares.
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O projecto está a ser desenvolvido num modelo de Project Finance e em regime de concessão. O modelo Project Finance
pressupõe que uma parte do investimento é suportada pela HMNK, sendo o restante proveniente de entidades financeiras,
através contratos de financiamento de longo prazo, a serem negociados após a finalização da estrutura financeira do
projecto. Sob o regime de concessão, do tipo BOT (Build, Operate and Transfer) a HMNK terá a responsabilidade pela
construção, operação e manutenção da hidroeléctrica durante o período de concessão que vier a ser definido com
Governo.
As informações sobre o projecto da Hidroeléctrica Mphanda Nkuwa que se apresentam de seguida estão baseadas
essencialmente nos estudos de viabilidade realizados em 2002 para a UTIP, na revisão efectuada pela HMNK em 2007,
também em nível de estudo de viabilidade e em estudos adicionais que estão entretanto a ser conduzidos, nomeadamente
sobre possíveis modelos de exploração. Durante 2009 e 2010 o projecto será detalhado nas suas diversas componentes,
desenvolvendo-se em paralelo com a elaboração do EIA, de forma a permitir a integração de medidas de controle e
minimização de impactos que venham a ser consideradas necessárias.

5.2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO
5.2.1 Localização e Definição
A barragem de Mphanda Nkuwa proposta localiza-se no rio Zambeze, 61 km a jusante da barragem de Cahora Bassa e
70 km a montante da cidade de Tete. Dará origem a um plano de água que se estende até ao paredão da barragem de
Cahora Bassa, com uma capacidade de armazenamento de 2 510 Mm3, correspondendo a apenas 5% da capacidade da
albufeira de Cahora Bassa (65 000 Mm3).
Cahora Bassa

Mphanda Nkuwa

Tete

Figura 5.2.1 - Localização da Zona de Implantação da Barragem de Mphanda Nkuwa
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A Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa será uma hidroeléctrica de tipo fio-de-água (run of river) ou seja uma hidroeléctrica
que não acumula água na albufeira, gerando energia pela turbinagem da água que vem de montante e que é lançada para
jusante. A albufeira terá apenas capacidade de regularizar os caudais diários, permitindo a gestão das afluências diárias.
A área da albufeira de Mphanda Nkuwa é assim de apenas de 100 km2, estendendo-se ao longo de 61 km no Rio
Zambeze e de 18 km no Rio Luía. Trata-se de uma albufeira muito pequena comparativamente com a albufeira de Cahora
Bassa que tem uma área de cerca de 2 700 km2.

Figura 5.2.2 – Comparação das Dimensões das Albufeiras de Mphanda Nkuwa e Cahora Bassa

O potencial hidroenergético de Mphanda Nkuwa é contudo considerável, mesmo comparativamente com outras
hidroeléctricas já existentes no rio Zambeze, permitindo a instalação de uma hidroeléctrica com 1 500 MW de potência
instalada.
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Figura 5.2.3 - Comparação da Potência Instalada e Área da Albufeira entre as Hidroeléctricas de Kariba, Cahora Bassa e
Mphanda Nkuwa

Conforme referido, energia produzida pela Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa será transmitida para a rede de energia do
país e da região através da linha de transmissão Centro-Sul de 400 KV (espinha dorsal), que irá ser implantada ao longo
do país entre as províncias de Tete e Maputo. Esta linha está a ser desenvolvida pelo Governo de Moçambique, e não é
objecto do presente estudo.

5.2.2 Caracterização do Projecto
O projecto da barragem da Hidroeléctrica Mphanda Nkuwa está a ser desenvolvido tendo em consideração as directrizes
da ICOLD – International Commission on Large Dams, que rege as melhores práticas de engenharia de barragem a nível
mundial.
Dado que ainda não se encontram definidos nesta fase de projecto, todos os parâmetros relativos ao seu
dimensionamento (detalhe de projecto), optou-se para a caracterização do projecto e da albufeira por ele criada, pela
utilização de valores conservativos, ou seja, valores máximos possíveis, por forma a considerar a situação de maior
amplitude que possa implicar os impactos de maior significado, agindo assim do lado da segurança. Nas fases posteriores
de detalhe de projecto, estes valores serão devidamente concretizados.
É de realçar que durante a elaboração do projecto serão considerados na medida do possível as implicações das
alterações climáticas no projecto, uma vez que estas se podem reflectir no regime hidrológico, bem com na carga de
sedimentos transportada.
5.2.2.1

Alternativas

A Hidroeléctrica Mphanda Nkuwa irá ser implantada num local com potencial hidroeléctrico identificado na década de 60,
junto ao Monte Mphanda Nkuwa. As condições fisiográficas deste local são determinantes para o potencial
hidroenergético, pelo que não se podem considerar alternativas de localizacão.
No estudo de viabilidade realizado anteriormente para a UTIP, propunha-se para a hidroeléctrica uma Potência Instalada
de 1 300 W, inferior aquela que é considerada no presente estudo. A revisão da série hidrológica e o nível da eficiência
das turbinas actualmente disponíveis demonstraram ser possível aumentar a potência instalada para 1 500 MW.
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Para a construção de uma barragem é necessário efectuar temporariamente o desvio do rio, de forma a possibilitar a
implantação do paredão da barragem e respectivos órgãos hidráulicos. Tal pode ser efectuado através de túneis ou canais
de desvio. No estudo de viabilidade realizado para a UTIP foi considerada a construção de dois túneis de desvio na
margem direita, com 760 e 820 m de extensão. O estudo agora apresentado apresenta em alternativa a construção de
uma canal de desvio, na margem esquerda, o que possibilita reduzir o período de construção de 73 para 56 meses.
No decorrer dos estudos de engenharia irão ser estudadas outras alternativas referentes tanto ao projecto de engenharia,
bem como a aspectos relativos à construção e à operação, a serem analisadas durante a fase de Estudo de Impacto
Ambiental.
5.2.2.2

Cronograma do Projecto

O projecto da Hidroeléctrica Mphanda Nkuwa estará em fase de estudos de desenvolvimento até ao final de 2010, durante
o qual o projecto será detalhado. Prevê-se que a construção seja iniciada em 2011 e que a produção de energia seja
iniciada em 2015.

5.2.2.3

Enquadramento da Bacia Hidrográfica

A bacia hidrográfica do Rio Zambeze tem uma área total de 1 086 000 km2, dos quais 1 050 000 km2 se encontram já
regularizados pela barragem de Cahora Bassa.
A barragem de Mphanda Nkuwa irá aumentar a área regularizada da bacia em 36 000 km2, o que corresponde a um
incremento mínimo na bacia controlada do Rio Zambeze, da ordem de apenas 3,3%. A regularização do Rio Luía (ou
Capoche), afluente importante da margem esquerda do Rio Zambeze, com uma bacia hidrográfica de 28 000 km2, que não
está actualmente regularizado, constitui a principal componente do incremento.
A bacia do médio Zambeze tem uma precipitação anual média de 916 mm. No local de implantação da barragem de
Mphanda Nkuwa o caudal médio do Rio Zambeze é 2 482 m3/s.
5.2.2.4

Albufeira

A albufeira criada pela barragem constituirá um reservatório de água com uma área de cerca de 100 km2 que se estenderá
ao longo de 61 km no Rio Zambeze e de 18 km no Rio Luía, que conforme anteriormente referido é muito menor do que a
albufeira de Cahora Bassa, cuja área é de cerca de 2 700 km2.
A capacidade de armazenamento da albufeira será de 2 510 Mm3, sendo de 11 dias o tempo de estadia média anual da
água na albufeira e da ordem de 18 dias no mês mais seco (Outubro).
A albufeira de Mphanda Nkuwa apresentará as seguintes características gerais:
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 Nível de Pleno Armazenamento (NPA): 207,0 m
 Nível de Máxima Cheia (NMC): 210 m
 Nível Mínimo de exploração (NME): 204,5 m
5.2.2.5

Barragem

A barragem de Mphanda Nkuwa será de betão compactado a rolo, com cerca de 90 m de altura e um comprimento de
700 m, prevendo-se a instalação de uma via no seu coroamento que garantirá a circulação entre margens. A cota do
coroamento será de 211,0 m.

Figura 5.2.4 – Visualização do Corpo da Barragem

O descarregador de cheias será superficial, com um total de 13 comportas, dimensionado para um caudal máximo de
33 000 m3/s, correspondente a uma cheia decamilenar, ou seja uma cheia com um período de retorno de 10 000 anos.
5.2.2.6

Central Geradora

A central geradora ou casa de forças será instalada na margem esquerda, junto à barragem. Terá uma potência instalada
de 1 500 MW, com 4 turbinas Francis vertical de 375 MW cada, permitindo a produção de cerca de 7 500 000 MWh/ano.
O caudal máximo considerado no dimensionamento é de 2 200 m3/s, ou seja de 550 m3/s por turbina.
Associado à central haverá uma subestação que ocupará uma área aproximada de 6 ha.

5.3 MÉTODOS CONSTRUTIVOS
A barragem principal será de Betão Compactado a Rolo – método construtivo que consiste no lançamento de betonagem
por camadas de aproximadamente 30 cm, feitos com utilização de camiões basculantes, espalhamento do betão por
tractor de esteira e compactados por rolo compactador liso. Após a análise da densidade da camada de acordo com o
projecto executivo, lança-se outra camada, repetindo-se o procedimento.
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Compactação

Cura

Análise de densidade
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5.4 FASE DE CONSTRUÇÃO
5.4.1 Principais Actividades
A obra terá inicio com a escavação do maciço rochoso da margem esquerda (Norte) do Rio Zambeze, para dar lugar à
instalação do canal de desvio e da central. Note-se que nesta margem o relevo é menos íngreme, requerendo um menor
volume de escavação. Estima-se a escavação de um volume total de 6 609 000 m3 em rocha e 1 463 000 m3 em solo. A
escavação em rocha será efectuada essencialmente com recurso a explosivos, sendo o material escavado aproveitado
para a construção de ensecadeiras ou para britagem.

Figura 5.4.1 – Desvio do rio durante a construção – Fases 1, 2 e 3
HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
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De forma a permitir o desenvolvimento dos trabalhos de construção no leito do Rio Zambeze o rio será desviado do seu
leito natural ao longo de aproximadamente 500 m de extensão, durante cerca de 2 anos, através de um canal de desvio
com aproximadamente 100 m de largura, a ser escavado na margem esquerda (margem Norte). A zona de trabalhos será
protegida por ensecadeiras, construídas com enrocamento preparado com base na rocha e nos solos escavados .
No canal de desvio, no ponto onde será construída a barragem, serão construídas 10 galerias (adufas) em betão com
cerca de 1 metro de altura, por onde as águas irão passar durante o período de desvio. A jusante das adufas haverá uma
bacia de dissipação que permite reduzir a velocidade e consequentemente o poder erosivo das águas. O encontro do
canal de desvio com a ensecadeira será construído em betão de forma a protege-lo da acção das águas.
Após o desvio, a ensecadeira de montante será elevada, com solo argiloso compactado até à cota de aproximadamente
165 m. Serão construídas ainda outras ensecadeiras longitudinalmente ao longo das margens de forma a permitir a
escavação do canal de descarga e do canal de fuga.
Durante este período a barragem com a estrutura dos descarregadores será construída em betão compactado a rolo,
conforme descrito anteriormente. Será construída a central e instalados os equipamentos electromecânicos.

5.4.2 Área de Estaleiro de Obra
O estaleiro da obra será localizado na margem esquerda do Rio Zambeze, uma vez que será aí que haverá uma maior
concentração de trabalhos – escavação, canal de desvio, instalação da central. Estará situado a poucos quilómetros do
rio, ocupando uma área estimada de cerca de 50 hectares.
Na margem direita haverá também necessidade de implantar algumas instalações de apoio às actividades de campo,
incluindo área administrativa, acomodações, laboratórios, sanitários, etc..
O estaleiro principal, localizado na margem esquerda, compreenderá:
 Área Administrativa
 Pátios de Armazenagem
 Central de Britagem
 Central de Betão
 Pátio de Armaduras
 Pátio de Carpintaria
 Pátio de Pré moldados
 Oficinas de Manutenção de Equipamentos
 Oficinas de Montagem Industrial
 Paiol de Explosivos
 Rede viária
 Estação de Tratamento de Água
 Estação de Tratamento de Águas Residuais
 Linha de distribuição de energia elétrica
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 Redes de água potável e industrial
 Redes de drenagem de águas pluviais e residuais
 Posto de combustíveis
 Instalações de frente de serviços
 Redes de utilidades diversas
A par do estaleiro será implantada um acampamento dotado de equipamentos urbanos e serviços. Estima-se que sejam
construídas cerca de 900 casas para alojamento dos trabalhadores. O acampamento irá dispor de equipamentos de
educação, saúde, desporto e lazer, para além de áreas comerciais.

5.4.3 Acessos
Nesta fase não estão ainda definidas as vias de acesso a serem construídas para utilização nas fases de construção e
operação.
Em ambas as margens, existem estradas pavimentadas (EN 301 e EN 9, respectivamente nas margens esquerda e direita
do Zambeze) que permitem chegar próximo da área de implantação da barragem. No entanto, destes pontos até o local do
eixo, os acessos existentes locais são muito precários, pelo que será necessário efectuar trabalhos para a melhoria dos
acessos existentes ou mesmo a construção de novas vias. Em qualquer um dos casos os acessos deverão ser
dimensionados para suportar a circulação de equipamentos e viaturas pesadas, devendo ter uma largura de cerca de 8
metros. Estima-se que na margem esquerda o acesso tenha cerca de 30 km e 25 km na margem direita. O Projecto
Básico irá desenvolver os detalhes de projecto destas vias.
Após a finalização da obra o Coroamento da Barragem poderá vir a ser utilizado como via rodoviária de travessia do
Zambeze. Tal será detalhado na fase de Projecto Básico.

5.4.4 Materiais de Empréstimo e Escombreiras
A pedra e areia a serem utilizadas na obra serão obtidos localmente, preferencialmente na área que será ocupada pela
albufeira.
 Serão obtidas das escavações do maciço rochoso, sendo complementadas por materiais provenientes de pedreiras
próximas da estrutura de tomada de água.
 Os volumes de empréstimo serão de cerca de 100 000 m3 a jusante da central, 50 000 m3 no rio Chacocoma a 3 km
a jusante do eixo da barragem e 50 000 m3 na confluência dos Rios Sanangoe e Chirodze, na área do reservatório.

5.4.5 Prazo de Construção e Mão de Obra
O prazo total de construção será de cerca de 4,5 anos. As actividades preliminares de construção do estaleiro e abertura
de acessos irão decorrer durante cerca de um ano, durante o qual será dado inicio à escavação da margem esquerda. A
principal actividade de construção da barragem decorrerá durante cerca de 2 anos, sendo o restante período destinado à
instalação dos equipamentos electromecânicos e da subestação.
O número previsto de trabalhadores na obra será de cerca de 4 000 no pico das actividades, dos quais cerca de 2 000
serão mão de obra não qualificada. O processo de recrutamento dará prioridade à contratação de trabalhadores da área
de influência do projecto.
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Adicionalmente prevê-se que sejam criados cerca de 12 750 postos de trabalho de emprego indirecto.

5.5 FASE DE ENCHIMENTO
Logo que a construção esteja completa e que a área a ser inundada esteja devidamente preparada - área desflorestada e
população realojada, poderá dar-se inicio ao enchimento da albufeira. Para tal as comportas serão fechadas, de modo a
apenas permitir a descarga de um caudal mínimo a ser definido.
Será pois prevista a desflorestação e desmatação prévia de toda a área prevista de inundação (por forma a remover a
matéria orgânica vegetal), sendo para tal realizado um Plano de Desmatação no âmbito do projecto. No entanto, as
dificuldades de acesso a determinados locais de maquinaria e veículos poderão condicionar, em algumas áreas, esta
actividade, o que deverá ser devidamente considerado no referido plano.
Dado o reduzido volume da albufeira prevê-se que o enchimento decorra num período curto, inferior a um mês, estando
obviamente dependente do escoamento natural e proveniente de Cahora Bassa. O enchimento será cuidadosamente
acompanhado pela HMNK de forma a evitar acidentes com a população. Está prevista a realização de um campanha de
resgate e salvamento de fauna que venha a ficar isolada em ilhas durante o enchimento.
Logo após o enchimento haverá um período de testes de cada uma das turbinas.

5.6 FASE DE EXPLORAÇÃO
5.6.1 Regime de Exploração
O regime de exploração da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa está ainda em fase de definição e será objecto de estudos
detalhados e discussões com os stakeholders, nomeadamente com as instituições responsáveis pela gestão de recursos
hídricos.
Tratando-se de uma hidroeléctrica de fio-de-água (run-of-river), que conforme referido basicamente não acumula água, a
produção de energia eléctrica estará directamente dependente das disponibilidades hidrológicas de montante e
principalmente das descargas da Hidroeléctrica de Cahora Bassa. A análise da série de caudais históricos mensais
correspondente ao período de 1907 e 2006 permitiu definir cenários baseados em diferentes níveis de confiança.
À partida são considerados dois possíveis modelos de operação:
• operação em base load (base do histograma), com geração de energia constante ao longo do dia e
• operação em mid-merit (horas cheias), com maior geração durante 15 horas do dia, em resposta ao pico da
demanda.
Operação em base load
A análise da série histórica permitiu considerar como certa a geração de uma média mensal de 849 MWh/h (com um nível
de confiança de 100%) - energia firme. Na época chuvosa, quando ocorre um maior escoamento natural, a geração
poderá ser incrementada com a produção de energia secundária, a qual irá variar com as disponibilidades hídricas.
Quadro 5.6.1 apresenta-se a média mensal de produção energética estimada para a HMNK, a um nível de confiança de
62,5%.
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Figura 5.6.1 – Produção Eléctrica Mensal Estimada em
Mphanda Nkuwa

Figura 5.6.2 – Caudal Médio Mensal estimado em
Mphanda Nkuwa

Operação em mid-merit
No caso de operação em regime mid-merit está a ser considerado um modelo em que, de forma a dar resposta ao período
de maior consumo de energia, a produção de energia seria maior entre as 7.00 e 21.00 h. Durante este período de 15
horas de duração estariam em funcionamento as 4 turbinas, enquanto que no período nocturno apenas uma turbina
estaria a funcionar, a gerar cerca de 100 Wh/h. A geração de energia no período de pico seria de 1 135 MWh/h durante a
estação seca e 1 323 MWh/h na estação chuvosa.
Haveria assim uma retenção de águas na albufeira durante a noite, para permitir uma maior produção durante as 15 horas
de pico consideradas, quando o caudal descarregado seria superior. Na Figura 5.6.3 apresenta-se a variação das águas
descarregadas pela barragem nos dois períodos do dia, ao longo do ano. Durante a época seca (Junho a Janeiro) no
período nocturno, seria garantida a descarga de um caudal mínimo correspondente ao caudal mínimo registado na série
hidrológica de 90 anos (192 m3/s), enquanto que no período diurno (7.00-21.00h) a descarga seria de 2 100 m3/s. Na
época chuvosa a variação diária seria atenuada pela maior afluência natural de águas à albufeira.

Figura 5.6.3 – Variação do Caudal Descarregado pela HMNK
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As variações no caudal descarregado provocam variações diárias no nível do rio a jusante, que foram analisadas com
base num modelo de propagação de caudais em regime variável entre Cahora Bassa e uma secção a 27 Km a jusante de
Tete, desenvolvido pela Norconsult, utilizando o Programa HEC-RAS5 (Norconsult, 2007).
Durante a elaboração do modelo foi efectuado um levantamento topo-batimétrico do leito do rio Zambeze, compreendendo
a realização de 80 secções transversais do rio, equidistantes em cerca de 2 km. Foram efectuadas leituras de níveis de
água de 2 em 2 horas, durante o mês de Janeiro de 2003, em 15 escalas hidrométricas instaladas provisoriamente, que
possibilitaram a calibração do modelo (Norconsult, 2007).
A utilização deste modelo permitiu estimar as variações diárias do nível do rio. No Quadro 5.6.1 apresentam-se os
resultados para o período em que ocorre maior variação diária (Julho a Janeiro) e o período em que há uma maior
atenuação das variações (Março e Abril), em três secções do rio Zambeze: imediatamente a jusante da barragem de
Mphanda Nkuwa, em Boroma (a cerca de 50 km da barragem) e em Tete (a cerca de 70 km a jusante da barragem).
Quadro 5.6.1 – Máxima Variação Diária a do Nível de Água (m)

Mphanda Nkuwa
Boroma

JULHO a JANEIRO
(2100 m3/s x 15 h + 196m3/s x 9h)
3.6
1.8

MARÇO e ABRIL
(2448 m3/s x 15 h + 1891 m3/s x 9h)
0.7
0.4

Tete

1.1

0.3

Em Tete a máxima variação diária do nível da água seria da ordem de 1,1 m. Tendo em consideração o tempo de
propagação do efeito da variação das descargas de Mphanda Nkuwa os níveis mais baixos (cota 110) ocorreriam por volta
das 18.00 h e os mais elevados às 4.00 h, conforme apresentado nos Quadros 5.6.2 e 5.6.3. Já nos meses de Março e
Abril a variação das descargas diurnas e nocturnas será significativamente menor (da ordem de 550 m3/dia), gerando
menores variações no nível do rio em Tete (cerca de 30 cm). É de referir que estas variações de nível ocorrem dentro do
leito actual do rio.
Quadro 5.6.2 – Nível Mínimo de Água (m)
JULHO a JANEIRO
(2100 m3/s x 15 h + 196m3/s x 9h)

Secção

Hora de
Cota
mínima (m) ocorrência (h)

MARÇO e ABRIL
(2448 m3/s x 15 h + 1891 m3/s x 9h)

Tempo de
propagação desde
MN (h)

Cota
mínima (m)

Hora de
ocorrência (h)

Tempo de
propagação desde
MN (h)

Mphanda Nkuwa
Boroma

124,9
115,5

06H00
13H00

0
7

128,2
117,3

06H00
11H00

0
5

Tete

110,0

18H00

12

111,0

14H00

8

5

O HEC-RAS, desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Centre (HEC) do US Corps of Engineers é um sistema integrado de programas e subrotinas,
que permite entre outras funções a simulação da propagação de caudais em regime variável num rio ou num canal, utilizando um modelo
unidimensional de diferenças finitas.
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Quadro 5.6.3 – Nível Máximo de Água (m)
JULHO a JANEIRO
(2100 m3/s x 15 h + 196m3/s x 9h)

MARÇO e ABRIL
(2448 m3/s x 15 h + 1891 m3/s x 9h)

Secção

Cota
máxima
(m)

Hora de
ocorrência (h)

Tempo de
propagação desde
MN (h)

Cota
máxima (m)

Hora de
ocorrência (h)

Tempo de
propagação desde
MN (h)

Mphanda Nkuwa
Boroma

128,5
117,3

7 a 21h00
00H00

0
3

128,9
117,7

7 a 21h00
03H00

0
3

Tete

111,1

04H00

7

111,3

06H00

6

Na albufeira de Mphanda Nkuwa o nível de água poderá ter uma redução máxima diária de cerca de 0,5 metros no final do
período de 15 horas de geração em ponta. Nas épocas em que os caudais naturais forem superiores, esta descida do
nível será menos notória, podendo ser de apenas 0,3 metros.

5.6.2 Área residencial e Infraestruturas Associadas
A Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa irá dispôr de uma área residencial para os seus trabalhadores, que muito
provavelmente se irá localizar na área que tiver sido ocupada pelo acampamento da obra. Esta área irá dispôr de
equipamentos sociais, como instalações de saúde, educação e lazer. Será devidamente infra-estruturada, servida
designadamente por rede de energia eléctrica, sistemas de abastecimento de água, drenagem de águas, tratamento de
águas residuais, recolha e destino final adequado de resíduos sólidos.
É de referir que a área envolvente à albufeira (numa faixa de 250 m) será declarada zona de protecção parcial, conforme
estipulado no Regulamento da Lei de Terras. Nesta área o uso da terra será condicionado, conforme plano de
ordenamento a ser realizado.

5.6.3 Mão de Obra
Durante a fase de operação estima-se que a HMNK venha criar cerca de 100 postos directos de trabalho relacionados
com a operação e manutenção tanto da central eléctrica como da área residencial e infraestruturas associadas.

5.7 PLANO DE REASSENTAMENTO E COMPENSAÇÃO
Durante a fase de desenvolvimento do projecto será efectuado um Plano de Reassentamento e Compensação seguindo a
legislação Moçambicana e as directrizes internacionais de boas práticas directamente relacionadas com reassentamento
involuntário. O plano será realizado em conjunto com as autoridades governamentais e através de um processo
participativo que garanta o envolvimento das partes afectadas. Irá identificar os agregados familiares que serão
directamente afectados pela implementação do projecto, em resultado da perda de casas, estruturas, campos agrícolas ou
árvores de fruta e irá definir os critérios de reassentamento e/ou compensação, tendo em vista a melhoria das condições
de vida da população afectada, bem como o respeito pelas suas tradições.
A definição da área de reassentamento será efectuada de forma participativa, com as comunidades e autoridade locais.
A implementação do Plano de Reassentamento e Compensação será realizada durante a fase de construção de forma a
garantir que à data do enchimento todos os agregados familiares estejam devidamente reassentados.
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5.8 RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
A HMNK pretende implementar um Programa de Responsabilidade Social e Ambiental tendo como objectivo geral
contribuir para a melhoria das condições socioeconómicas da população da área de influência do empreendimento
Mphanda Nkuwa.
Os investimentos sociais terão como foco o desenvolvimento comunitário sustentável, de forma articulada com outros
programas públicos e iniciativas privadas, que tenham por objectivo contribuir para a redução da pobreza absoluta na
região, tendo como principal orientação o Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA).
O Programa de Responsabilidade Social e Ambiental proposto compreende acções adicionais às medidas socioambientais a serem recomendadas pelo EIA e implementadas na fase de construção e ao longo da vida útil do
empreendimento, tendo como objectivo minimizar potenciais impactos socio-ambientais decorrentes do projecto.
A selecção das acções a implementar será efectuada conjuntamente com as autoridades governamentais e outras partes
interessadas, incluindo ONG’s, através de um processo participativo.
As principais directrizes que nortearão estes investimentos sociais compreendem:


Alinhamento com as acções e programas ligados às políticas públicas sociais do Governo de Moçambique.



Focalização em grupos vulneráveis.



Acções planejdas de acordo com diagnósticos da realidade local.



Reconhecimento e fortalecimento da identidade cultural local.



Articulação de parcerias.



Gestão compartilhada dos investimentos sociais, em todas as fases (estudos, implantação e operação),
envolvendo o empreendedor, o Governo e a sociedade civil, tendo em vista a sustentabilidade dos projectos
implementados.

Durante a fase de operação do empreendimento a HMNK prevê dar continuidade à implementação de programas de
responsabilidade social e ambiental. Propõe-se para tal o estabelecimento de um fundo proveniente das receitas da
HMNK, a ser gerido através de um sistema de governança englobando a HMNK, autoridades governamentais, assim como
outros actores (incluindo representantes das comunidades locais, sociedade civil e ONG’s) e parceiros do sector privado.
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6 O AMBIENTE RECEPTOR
De acordo com a estrutura metodológica geral preconizada para o presente estudo, desenvolve-se seguidamente a
caracterização ambiental da área de influência da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa. Esta actividade fundamenta-se na
elaboração de um diagnóstico ambiental, sobre os seus vários aspectos, baseado na análise e descrição, dirigida e
interpretativa, da área de afectação do empreendimento.
Enfatizar-se-ão necessariamente os aspectos/descritores considerados como mais relevantes, de acordo com a análise
efectuada nas fases anteriores dos estudos ambientais, ou seja, que efectivamente poderão apoiar a avaliação de
viabilidade ambiental do empreendimento.
Para caracterizar a situação actual nas várias componentes do ambiente, recorreu-se ao levantamento e análise de
informações existentes, disponíveis e sistematizadas sobre os diversos aspectos ambientais, obtidas através da consulta
de documentos disponíveis ou desenvolvidos no âmbito deste trabalho, assim como através do contacto directo com
entidades locais e regionais e visitas de campo para recolha de elementos.
O diagnóstico efectuado incide pois sobre as áreas de estudo definidas (Capítulo 4) ajustadas aos diversos descritores
analisados, consoante a previsivel influência territorial dos potencias impactos decorrentes da implantação do projecto,
áreas estas que vão sendo definidas com maior detalhe na análise que a seguir se apresenta.

6.1 MEIO FISICO
A caracterização do meio físico, nas suas diversas componentes, estrutura-se numa abordagem de enquadramento, Àrea
de Influência Regional – AIR, versando o diagnóstico das condições actuais na Área de Infuência Indirecta - AII, que se
estende à Província de Tete e, em determinados vectores, a uma maior abrangência da bacia do Rio Zambeze.
Para os descritores de maior interpretação territorial, foi também efectuada a caracterização da Área de Influência
Directa – AID, detalhando-se a caracterização dos aspectos relevantes a afectar, com particular destaque para a zona a
inundar.
Em cada descritor abordado em seguida especifica-se a área de estudo considerada, concretizando-se relativamente às
fontes de informação e à sua abrangência territorial.

6.1.1 CLIMA E QUALIDADE DO AR
6.1.1.1

Caracterização Climática da Região (Área de Influência Regional – AIR)

O vale do Zambeze situa-se na zona Inter-Tropical, geograficamente limitada pelos trópicos de Câncer e Capricórnio,
sendo o clima do tipo Tropical Semi-Árido, caracterizado por três estações que se distinguem pela temperatura e pela
precipitação. As temperaturas são em geral altas e a precipitação não muito elevada. A precipitação é fortemente
influenciada pela Zona de Convergência Inter-Tropical – caracterizada por zonas de baixas pressões, onde se formam
nuvens de desenvolvimento vertical e que originam grandes regimes de precipitações, dando-se assim início à estação
das chuvas.
A variação da precipitação anual é bastante expressiva ao longo da bacia, sendo mais elevada na zona norte abrangente
do território do Congo, Zâmbia, Malawi e também em Moçambique a norte da Província de Tete, onde se atingem valores
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normais máximos da ordem dos 1 400 mm, enquanto que na parte sul da bacia (Baixo Zambeze a Sul de Tete), os valores
normais máximos são da ordem de 500 mm.
As duas principais estações que se podem distinguir são:
 a Fresca e Seca, que se estende de Abril/Maio a Agosto/Setembro, sendo o período mais frio entre Junho e Julho;
 a Quente e Chuvosa, entre Outubro/Novembro e Março, sendo as chuvas inconstantes e mais intensas no período
Dezembro - Fevereiro, podendo existir períodos de seca. Esta estação normalmente começa de forma abrupta,
devido à influência da zona de convergência Inter-Tropical, e vai depois terminando gradualmente.
6.1.1.2

Caracterização Climática da Área de Estudo (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

Para a elaboração da caracterização climática da zona em estudo foram analisados os registos das estações
meteorológicas de Songo e de Tete, ambas localizadas nos aeródromos das respectivas localidades, estações estas que
em conjunto permitem estabelecer um quadro referencial do clima na região. No entanto, refere-se a existência de outros
postos pluviométricos (do INAM e da ARA-Zambeze) que deverão subsidiar uma análise de maior detalhe a realizar no
EIA.
No Quadro 6.1.1 e Figura 6.1.1 apresenta-se a sua localização e as principais características das estações em apreço.

Songo

Local da Barragem
Mphanda Nkuwa

Tete

Figura 6.1.1 – Localização das Estações Meteorológicas de Tete e Songo
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Quadro 6.1.1 – Localização e Características das Estação Meteorológica
Estação Climatológica

Latitude

Longitude

Altitude (m)

Período de
Observação

Tete
Songo

-16º15’
-15º16’

13º58’
32º77’

103
1200

1979-2008
1972-1979 2001/2008

6.1.1.2.1

Principais Parâmetros Meteorológicos

Temperatura
A temperatura do ar numa região varia, essencialmente em função dos factores fisiográficos, nomeadamente o relevo
(altitude e exposição), a natureza do solo e do seu revestimento, a proximidade de grandes superfícies de água e regime
de ventos.
Na região em estudo as temperaturas são em geral relativamente elevadas, sendo os períodos mais quentes em Outubro
e Novembro. A temperatura média do ar é de 27,2 ºC na estação de Tete e 22, 5 ºC na estação de Songo. A amplitude
térmica anual, diferença entre a temperatura média do ar do mês mais quente e a temperatura média do mês mais frio, é
relativamente baixa, sendo de 8ºC em Tete e 6,6ºC na estação do Songo.
De seguida são apresentados, graficamente, os valores médios de temperatura para ambas as estações analisadas.

ºC

Valores médios de temperatura
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
m eses
Temperatura máxima média

Temperatura média

Temperatura mínima média

Figura 6.1.2 – Valores de Temperatura do Ar na Estação Climatológica de Tete
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Valores médios de temperatura
35,0
30,0

ºC

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
m eses
Temperatura máxima média

Temperatura média

Temperatura mínima média

Figura 6.1.3 – Valores de Temperatura do Ar na Estação Climatológica de Songo

Comparando os valores médios entre as duas estações em estudo (Figura 6.1.4) podemos concluir que estas são sempre
mais baixas no Songo do que em Tete, este fenómeno deverá relacionar-se essencialmente com as diferenças de altitude
entre as duas localidades. De facto, a cidade de Tete localiza-se a uma altitude aproximada de 103 m, enquanto que a
estação do Songo se encontra a uma altitude de cerca de 1 200 m.
35
Tete

30

Songo

25
20
(ºC)
15
10
5
0
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.

Jul.

Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Figura 6.1.4 – Comparação das Temperaturas Médias de Songo e Tete

Se se tomar por referência os desvios das temperaturas médias mensais em relação ao valor da temperatura média anual,
pode repartir-se o ano por dois períodos, o período de desvio positivo, entre Setembro e Março, e o período de desvio
negativo entre Abril e Agosto (Figura 6.1.5 e 6.1.6).
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Desvios relativamente à temperatura média anual
35,0
Desvio positivo

Desvio positivo

ºC

30,0
25,0
20,0

Desvio negativo

15,0
10,0
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
meses
Figura 6.1.5 – Meses com Desvios Relativamente à Temperatura Média Anual na Estação de Tete

ºC

Desvios relativamente à temperatura média anual
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0

Desvio positivo

Desvio positivo

Desvio negativo

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
meses
Figura 6.1.6 – Meses com Desvios Relativamente à Temperatura Média Anual na Estação de Songo

Precipitação
A precipitação na área em estudo não se distribui uniformemente durante todo o ano, apresentando uma variação sazonal
muito importante (Figura 6.1.7). Destaca-se o período seco, entre Maio e Setembro, onde os valores totais de precipitação
são quase nulos, e a estação chuvosa, entre Dezembro e Fevereiro, ocorrendo um valor de precipitação nestes 3 meses
equivalentes a mais de 65% do valor total anual de precipitação.
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Tete

Songo

220

170

(mm)

120

70

20

-30

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

Figura 6.1.7 – Valores Mensais de Precipitação

Observando as precipitações totais de ambas as estações (Figura 6.1.8), pode-se concluir que a precipitação total é mais
elevada na estação do Songo, o que se deverá relacionar (tal como as diferenças de temperatura), com as diferentes
altitudes a que as duas estações se encontram.
Precipitação total (mm)

711

800
637

700
600
500
(m m ) 400
300
200
100
0
Tete

Songo

Figura 6.1.8 – Comparação dos Valores Totais de Precipitação

Temperatura / Precipitação
Como se pode constatar no Quadro 6.1.2, relativo à estação meteorológica de Tete, a precipitação tem uma variação
sazonal muito importante, com 585 mm (≈92% da precipitação anual média) nos meses de Novembro a Março e com
453,7 mm (≈71% da precipitação anual média) apenas em três meses do ano (Dezembro a Fevereiro). O número de dias
com precipitação nos três meses chuvosos é em média baixo, entre 9,7 e 13,7 dias.

6-6

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
Relatório de EPDA

Quadro 6.1.2 - Valores Normais Mensais de 1971-2000, para a Estação de Tete
Mês
Jan

Temperatura média C
Mínima
Máxima

Precipitação Total
Média Mensal (mm)

Número de Dias com
Precipitação

24,3

34,4

166,7

13,7

Fev

23,5

33,6

150,4

11,9

Mar

23,5

32,9

84,1

9,7

Abr

21,9

33,2

19,2

4,1

Mai

18,4

30,3

6,4

1,6

Jun

18,5

29,2

3,4

2,4

Jul

16,9

28,5

3,3

2,3

Ago

17,7

29,9

1,3

1.3

Set

20,5

35,1

0,9

0,5

Out

22,9

35,7

14,5

2,2

Nov

24,0

34,8

47,8

5,9

Dez

23,7

34,1

136,6

11,4

634,6

69,7

Soma

A precipitação anual média em Tete, de 634,6 mm, é cerca de 65 % da precipitação anual média (970 mm) na bacia
hidrográfica.

Figura 6.1.9 – Valores Normais Mensais de 1971-2000 (INMM, 2009).

Atendendo ao Postulado de Gaussen, que caracteriza como secos “os meses em que o total de precipitação R (mm) é
igual ou inferior ao dobro da temperatura média mensal R ≤ 2T (ºC), verifica-se que ao longo do ano ocorrem duas
estações distintas (Figura 6.1.10 e 6.1.11):
 A estação chuvosa de Novembro/Dezembro a Março;
 A estação seca de Abril a Outubro/Novembro.
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150

70,0
50,0

100

30,0
50

10,0

0

Temperatura (ºC)

Precipitação (mm)

90,0

-10,0
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
meses
Precipitação

Temperatura

Figura 6.1.10 – Gráfico Termo-Pluviométrico de Gaussen para a Estação Climatológica de Tete

70,0
150

50,0

100

30,0

50

10,0

0

-10,0

Temperatura (ºC)

Precipitação (mm)

90,0
200

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

Temperatura

Figura 6.1.11 – Gráfico Termo-Pluviométrico de Gaussen para a Estação Climatológica de Songo

Humidade Relativa do Ar
A humidade relativa do ar da área em estudo atinge os valores mais baixos no fim da estação seca, nomeadamente em
Setembro e Outubro. Em Novembro, com o início das chuvas, a humidade relativa começa a aumentar atingindo o seu
máximo em Janeiro/Fevereiro (Quadro 6.1.3).
Quadro 6.1.3 – Valores de Humidade Relativa do ar na Estação Climatológica de Tete e Songo (medida às 9h)
Tete
Songo
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Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

68,6
75,0

70,1
76,2

66,6
79,7

62,2
76,1

60,0
72,1

60,2
72,0

58,3
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Vento
Os principais parâmetros utilizados para descrever o vento num determinado local são: o rumo (direcção e sentido),
indicado pelo quadrante da rosa dos ventos de onde ele sopra, e a velocidade. Considera-se a existência de calma
quando a velocidade do vento é igual ou inferior a 1,0 km/h, sem rumo determinável.
A velocidade média do vento na estação de Tete (para este parâmetro não existem dados disponíveis relativos á estação
do Songo) é em ,média de 6,6 Km/h, sendo os meses de Dezembro a Julho os meses mais calmos, com velocidades
médias de 5,5 Km/h. Os restantes meses apresentam valores de velocidade do vento mais elevados, com uma média de
8,7 Km/h (Figura 6.1.12)
Os ventos mais frequentes para ambas as Estações Climatológicas em estudo são os dos quadrantes Sul e Sudoeste.
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Velocidade Média do
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Figura 6.1.12 - Variação da Velocidade Média do Vento em Tete

6.1.1.2.2

Ciclones

Moçambique é um país bastante exposto a este fenómeno, uma vez que a sua costa forma a fronteira ocidental duma das
mais activas bacias dos ciclones tropicais, o Sudoeste do Oceano Índico. Todos os anos, esta bacia sozinha produz cerca
de 10% de todos os ciclones do mundo. Os ciclones tropicais que se formam nesta zona atingem Moçambique em média
uma vez por ano, enquanto que as depressões de menor intensidade ocorrem três a quatro vezes por ano. A parte do país
atingida com mais frequência é a zona entre Pemba e Angoche e nas proximidades da cidade da Beira.1
A zona em estudo não é uma zona de ocorrência em número elevado de ciclones, tendo-se registado entre 4 a 8 ciclones
nos últimos 75 anos (Figura 6.1.13), sendo as suas trajectórias não atingem a zona em estudo, sendo mais afectado o
litoral (Figura 6.1.14).

1

Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental, Avaliação da Vulnerabilidade as Mudanças Climáticas e Estratégias de Adaptação
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Figura 6.1.13 - Frequência de Ciclones que Atingiram a Zona da África Austral nos Últimos 75 Anos

Figura 6.1.14 – Época Ciclónica 2006/2007 - trajectórias completas (Meteo France)
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6.1.1.3

Classificação Climática

A classificação de Köppen atende à relação temperatura/precipitação da região. Com base nos limites fixados pelo autor –
40 mm para a precipitação e 18 ºC para a temperatura média do ar, construiu-se o climograma de Köppen para a estação
em estudo (Figura 6.1.15 e 6.1.16), podendo constatar-se que o ano se encontra dividido em dois períodos:
Tete
Novembro a Março
Abril a Dezembro

Chuvoso Frio
Chuvoso Quente
Seco Frio
Seco Quente

Songo
Novembro a Março
Abril a Dezembro

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima da região em estudo classifica-se como sendo do tipo tropical
com estação seca de Inverno. A fórmula correspondente a este tipo de clima é a seguinte:
Aw
A

Clima tropical - climas megatérmicos das regiões tropicais e subtropicais;

w

Inverno Seco – as chuvas ocorrem essencialmente no período de Verão.

Climograma de Köppen - Tete

Precipitação (mm)

200

Chuvoso Frio

Chuvoso Quente

180

I

160
II
140
XII
120

100
III
80

60
XI

40
IV
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Temperatura média do ar (ºC)

VII

0
4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

V

VI
VIII

Seco Quente

IX
24,0

26,0

28,0

X

30,0

32,0

Figura 6.1.15 – Climograma de Köppen para a Estação Meteorológica de Tete
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Climograma de Köppen - Songo
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Figura 6.1.16 – Climograma de Köppen paraa Estação Meteorológica do Songo

No entanto, conforme se pode constatar na Figura 6.1.17 a zona de estudo encontra-se nos limites com outro tipo de
clima classificado por Köppen como BSw, isto é, clima seco de estepe com inverno seco. A norte do Zambeze o clima
passa ao tipo Cw (clima temperado húmido).

Figura 6.1.17 – Tipos de Clima na Região e Envolvente onde se Localiza a Barragem de Mphanda Nkuwa.
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6.1.1.4

Caracterização da Qualidade do Ar (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

Na zona em estudo e sua envolvente não existem estações de medição de qualidade do ar, mas poderá considerar-se que
o ar apresenta boa qualidade, sendo expectável que os níveis de poluentes atmosféricos se situem significativamente
abaixo dos valores limite de concentração considerados nocivos.
A área envolvente é uma área onde domina essencialmente o sector primário, tratando-se de uma zona rural e florestal,
sendo que o sector secundário, embora em crescimento na província, apresenta ainda pouca expressão local, situando-se
essencialmente perto da cidade de Tete. Desta forma, considera-se diminuta a poluição causada por industrias, na Área
de Influência Directa.
A este respeito importa sublinhar os projectos em andamento de exploração de carvão e de unidades termoeléctricas, que
provavelmente estarão em funcionamento quando da exploração da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa.
As futuras contribuições de emissões geradas por estas unidades, atendendo à sua importância regional, deverão ser
analisadas com maior desenvolvimento na fase seguinte dos estudos.
Relativamente às emissões resultantes de fontes móveis, trata-se de uma zona que ainda não apresenta número elevado
vias de comunicação, destacando-se as duas vias que acompanham a direcção do rio, a sul e a norte do mesmo, sendo
que o tráfego não se considera muita intenso (Tráfego Médio Diário Anual TMDA, bastante reduzidos). Assim, ainda que
se registem algumas emissões poluentes em resultado dos processos de combustão dos veículos automóveis, das quais
as mais importantes são o monóxido de carbono (CO), os óxidos de azoto (NOx), os hidrocarboretos (HC), os compostos
de chumbo (Pb) e os fumos negros, considera-se que estas emissões não deverão ser relevantes, pelo que facilmente se
dispersam na atmosfera.
A frequente utilização de queimadas para a abertura de áreas para a agricultura (machambas), como estratégia de caça,
para a produção de carvão de uso doméstico (estimativas apontam para cerca de 80% da energia consumida no país
provem da biomassa), extracção de mel, na produção de bebida das palmeiras bravas, etc., constitui na região uma das
principais fontes de emissões atmosféricas, gerando expressivas quantidades de monóxido de carbono (CO) e poeiras.
Esta actividade praticada usualmente pela população, é de difícil quantificação, embora se considere, sobretudo nas
épocas mais secas do ano, como muito expressiva pelas implicações que gera na qualidade do ar, sendo perceptível em
larga escala.
As queimadas descontroladas ocorrem praticamente todos anos, em quase todo o país, durante o período seco.
Informação sistematizada sobre queimadas, como por exemplo, a extensão das queimadas, principais causas e danos, é
limitada. No entanto, estudos efectuados com base em imagem de satélite de 1990 pela DNFFB (Direcção Nacional de.
Florestas e Fauna Bravia), apontam para diferenciação em três zonas com base no nível de ocorrência de queimadas,
sendo que a província de Tete se insere na designadamente Região I, com maior índice de queimadas.
Constitui pois um problema bastante grave, não só em Moçambique mas também em toda África Sub-Sahariana, onde
mais de 30% da superfície é queimada, em média, anualmente.
Outra importante fonte de poeiras no ar resulta do arraste natural dos materiais finos do solo pelo vento, durante a estação
seca. Quando o solo se torna seco, o vento é responsável pela resuspenção de grandes quantidades de particulas que
formam nuvens de poeiras. Este fenómeno, tem também grande expressão na região em estudo, sendo que
periodicamente a concentração de material particulado no ar é muito significartiva.
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Em relação a receptores sensíveis em termos de qualidade do ar, existem pequenos aglomerados populacionais na área
de estudo, nomeadamente as populações que ficarão mais próximas dos locais de obra, sendo o aglomerado de maior
expressão o Songo.
Embora não haja localmente informação quantitativa sobre a qualidade do ar da região em estudo, dever-se-á em fases
seguintes de estudo, designadamente no EIA, atender a informações mais genéricas referentes às fontes de emissão
identificadas (por estimativa) ou a informação existente (UEM – Departamento de Física).
6.1.1.5

Alterações Climáticas (Área de Influência Regional – AIR)

As alterações do clima são acontecimentos naturais que ocorrem desde sempre. Durante o último século, contudo, as
alterações registadas têm sido mais pronunciadas do que em qualquer período registado até ao momento. Uma das
conclusões do relatório do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de 1995 indica que estas alterações são
resultado de intensas intervenções humanas sobre o meio natural, com repercussões no clima, e que se reflectem a uma
escala regional e global.
Neste contexto importa destacar as iniciativas a respeito, designadamente o Programa "Clima e Desenvolvimento em
África" (ClimDev Africa) e a necessidade de aplicar e continuar a desenvolver instrumentos relacionados com as
alterações climáticas, em especial a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, de 1992, e o
Protocolo de Quioto, mas também a Convenção das Nações Unidas sobre o Combate à Desertificação.
Neste último século tem-se vindo a assistir a um aumento das concentrações de determinados gases na atmosfera, os
quais absorvem parte das radiações infravermelhas que a Terra irradia para o espaço, provocando uma retenção de calor.
Habitualmente designada-se este fenómeno por “efeito de estufa” e as emissões gasosas que o provocam “Gases com
Efeito de Estufa – GEE’s”. Este efeito é responsável pelo aquecimento global, que não é mais que o aumento das
temperaturas médias da atmosfera terrestre, que no último século foi de 0,5 °C.
As alterações no clima terão impactes directos negativos sobre os ecossistemas terrestres, nos diversos sectores
socioeconómicos mundiais, na saúde pública e na qualidade de vida das pessoas em geral.
Embora a África contribua apenas com cerca de 3,8 por cento das emissões de gases de estufa, os países do continente
estão entre os mais vulneráveis às mudanças climáticas no mundo. Esta vulnerabilidade da região deriva de várias
pressões associadas a uma baixa capacidade de adaptação. Primeiramente, a localização geográfica de muitos países
africanos caracteriza-se pela existência de climas mais quentes, áreas marginais que estão mais expostas às
adversidades climáticas, lugar, as economias da maior parte dos países africanos ainda continuam a depender em grande
medida de sectores sensíveis ao clima como a agricultura de sequeiro, pesca, recursos naturais e turismo. Em terceiro
lugar, o continente é flagelado por uma capacidade inadequada de resposta aos efeitos directos e indirectos das
mudanças climáticas por causa do alastramento da pobreza, infraestruturas económicas e sociais deficientes, conflitos, e
capacidades humanas, institucionais e financeiras limitadas (in “Alterações Climáticas: Perspectivas Africanas para um
Acordo pós-2012, Nações Unidas, 2008).
Como se pode verificar na Figura 6.1.18 Moçambique é um dos paises que menos emissões gera, no contexto mundial,
enquanto que a África do Sul se destaca pelas emissões geradas.
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Fonte: Sadeck – Geotecnologias

Figura 6.1.18 – Estimativas Emissões de Carbono no Mundo

Assim, em particular nas economias dos países africanos, que dependem em larga escala dos sectores da agricultura,
pesca, floresta e turismo, sectores estes particularmente vulneráveis às mudanças ambientais, e consequentemente às
alterações climáticas, este aumento da temperatura é um dos maiores desafios ao desenvolvimento sustentável em África.
Práticas antropogénicas na região, com destaque para a produção e consumo de energia, foram identificadas como sendo
as principais fontes de emissão de gases de estufa que causam alterações climáticas, embora alguns relatos realcem
cada vez mais a recente importância da poeira como um factor essencial na instabilidade e alterações climáticas.
Embora as alterações climáticas estejam a afectar todos os países, prevê-se que os países menos desenvolvidos e outros
países em desenvolvimento vulneráveis sejam atingidos mais rapidamente e de forma mais intensa. A África será
particularmente afectada em termos de segurança alimentar, de abastecimento sustentável de água e de fenómenos
meteorológicos extremos, tais como inundações, secas e ameaças de desertificação. As economias e os meios de
subsistência de um número crescente de comunidades, países e sub-regiões em África continuam a deteriorar-se devido
ao avanço da desertificação, que é parcialmente resultado das alterações climáticas e de processos endógenos de
degradação dos solos.
Calcula-se que as mudanças climáticas venham a causar secas mais frequentes e severas, inundações e outros
acontecimentos climáticos extremos incluindo a pressão sobre os recursos hídricos, segurança alimentar, saúde, infraestruturas e desenvolvimento global. A maioria das comunidades africanas, e em particular as comunidades na zona do
presente estudo, são vulneráveis a esses impactos principalmente devido aos elevados níveis da pobreza, dependência
da agricultura de sequeiro, falta de acesso à tecnologia e melhores práticas de cultura.2
A dinâmica do Ciclo de Carbono, que enquanto gás se destaca como um dos principais Gases de Efeito Estufa, é muito
variável, quer no espaço quer no tempo. As emissões de carbono são influenciadas por factores de origem humana e
natural. É muito importante ter presente que apesar de alguns sistemas naturais constituírem grandes reservatórios de
Carbono (como o oceano), a dinâmica do seu ciclo é sobretudo controlada pelos sistemas que têm capacidade de o trocar
activamente com a atmosfera, como é o caso da vegetação e do solo.

2 Nações unidas e Comissão da União Africana, Alterações Climáticas:Perspectivas Africanas Para Um Acordo Pós-2012
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A capacidade de retenção e armazenamento do carbono pela floresta a longo prazo, representa um dos pontos
importantes no debate no ciclo global do carbono e nos impactes das alterações climáticas, de tal forma que está previsto
no Protocolo de Quioto.
Relativamente à área de implantação do projecto em estudo, verifica-se que as formações vegetais assumem-se como
importante sumidouro de carbono. A fotossíntese que ocorre nas formações vegetais existentes na região de intervenção
do projecto é responsável pela retenção de carbono atmosférico, quer no material vegetal, quer na matéria orgânica do
solo.

6.1.2 GEOLOGIA
6.1.2.1

Geomorfologia (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

Morfologicamente, a África Austral foi modelada por sucessivos ciclos de erosão que deram origem a grandes superfícies
de aplanação ou planaltos, que sobem, do litoral para o interior, em degraus limitados por escarpas em recuo. A Bacia do
Zambeze atravessa uma série destas unidades morfológicas principais, designadamente:
 Zona de Montanha, com cotas superiores a 1 000 m, correlacionada com o ciclo Gondwana;
 Região dos Grandes Planaltos, com cotas variando dos 1 000 aos 500 m, do ciclo Africano;
 Planaltos intermédios, com cotas entre 500 e 200 m ou ciclo do Zumbo
 Zonas das Grandes Planícies Costeiras, com cotas inferiores a 200 m ou ciclo do Congo, dominada essencialmente
por sedimentos do Terciário e Quaternário, correspondendo a depressões e planícies de acumulação.
Em Moçambique, a bacia hidrográfica do Zambeze encaixou-se a partir da superfície de aplanação intermédia situada
entre as cotas 500 e 200 m, em função dos movimentos verticais e das variações do nível de base. Este nível de
aplanação acompanha o vale do Zambeze e desenvolve-se em largas faixas entre os grandes afluentes deste rio. O relevo
é vigoroso, com vales encaixados e alguns escarpados significativos.
Antes da albufeira de Cahora Bassa, no troço a montante da confluência com o Rio Luía, o Rio Zambeze corria num vale
profundo, muito encaixado, com numerosos rápidos, cujo sítio mais impressionante era (e continua a ser) o local da
barragem de Cahora Bassa.
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Fotografias 6.1.1 e 6.1.2 – Aspecto Geomorfológico do Vale do Rio Zambeze a Jusante de Cahora Bassa

Em contraste, no troço a jusante da confluência do Luía, onde agora se situa o local de implantação da barragem de
Mphanda Nkuwa, Zambeze corre num vale que embora ainda em V é relativamente mais aberto e mais largo, sobretudo a
jusante do local de barragem, de vertentes regularizadas e quase rectilíneas, com características de maturidade, embora
ainda com alguns pequenos rápidos em alguns pontos. Neste troço, o rio ziguezagueia em longos lanços lineares
encaixados, a favor das direcções dominantes das grandes fracturas regionais (NNW-SSE, WNW-ESSE).
O curso do rio Luía é igualmente bastante encaixado em toda a extensão dos 18 km finais abrangidos pela futura albufeira
de Mphanda Nkuwa, sendo o vale particularmente apertado nos 12 km de montante.

Fotografias 6.1.3 a 6.1.5 – Aspecto Geomorfológico do Vale do Rio Zambeze a Jusante do Local de Barragem – Mphanda
Nkuwa
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Figura 6.1.19 – Unidades Morfológicas Principais da Região onde se Localiza a Barragem de Mphanda Nkuwa

Nestas condições, a futura barragem de Mphanda Nkuwa dará origem a uma albufeira relativamente estreita, com menos
de 0,5 km de largura, no Rio Luía até 1 a 2 km no rio Zambeze, até à foz do Luía, alargando-se depois para jusante da
confluência do Luía até ao local da barragem.
No local de implantação da barragem, o vale mantém as mesmas características de vale em V aberto, não obstante exibir
aí um relativo estreitamento, o que se reflecte no grande desenvolvimento do coroamento da barragem proposta (700 m),
que terá na zona mais profunda do vale 90 m de altura.
Nos vales do Zambeze e do Luía que serão ocupados pela futura albufeira, a evolução natural das encostas parece ser
essencialmente controlada pela erosão normal, em função das variações do nível de base, aparentemente sem a
influência significativa de instabilidades dos taludes naturais. De facto, nos depósitos de vertente não se observam formas
antigas ou recentes indiciadoras de deslizamentos ou de outros movimentos relacionados com a instabilidade das
vertentes.
6.1.2.2

Litologia (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

Do ponto de vista geológico, o empreendimento situa-se no Complexo de Base, mais precisamente no Complexo gnaissogranítico do “Moçambique Belt”, de idade precâmbrica, formado por rochas metamórficas e ígneas intrusivas. Trata-se de
rochas do Precâmbrico superior, de elevado grau de metamorfismo, amplamente representadas por gnaisses, granitos e
migmatitos, e localmente por rochas básicas e intermédias do Complexo Gabro Anortosítico de Tete (Figura 6.1.20).
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Entre os principais tipos litológicos dominam diversos tipos de granitos e de gnaisses graníticos, com predominância de
granitos biotíticos, granitos porfiróides de cor rósea, e gnaisses biotíticos, por vezes cortados por silos ou diques de
lamprófiros.
Ao longo do rio, os maciços rochosos exibem em regra pequena espessura de alteração, situando-se a rocha pouco
alterada a sã a pequena profundidade. O grau de fracturação destes maciços (diaclases) reduz-se igualmente em
profundidade dando lugar maciços rochosos de elevada resistência e rigidez. Tal significa condições favoráveis à
estabilidade bem como apreciável resistência à erosão.
Os depósitos superficiais reduzem-se aos depósitos de vertente, em geral pouco desenvolvidos, constituídos por pedras e
blocos rochosos com uma matriz silto-arenosa.

Fonte: extracto do Esboço Geológico da Bacia do Rio Zambeze, Real (1966)

Figura 6.1.20 – Esboço Geológico da Região onde se Localizará a Barragem de Mphanda Nkuwa
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6.1.2.3

Tectónica e Sismicidade (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

a) Tectónica
A tectónica da região norte de Moçambique é dominada pelo Grande Rift que se estende ao longo de mais de 4 500 km,
de Norte para Sul, ao longo da África Oriental, desde o ponto triplo de Afar (depressão de Danakil, no Mar Vermelho) até à
bacia do Baixo Zambeze em Moçambique.
Um rift é uma fossa tectónica alongada, limitada por falhas normais em escadaria, que denota a vigência de um regime
tectónico distensivo, com um adelgaçamento da crusta e um entumescimento térmico na região axial, que favorece a
ocorrência de actividade vulcânica.
O Grande Rift Africano é um rift continental e, por essa razão, um dos raros lugares da Terra onde se pode observar o que
parece ser uma fronteira de placas divergente em gestação – divergência das placas da Somália e da Núbia.
No seu desenvolvimento para Sul, o Grande Rift divide-se em dois ramos: um ramo oriental, com elevada actividade
vulcânica, e um ramo ocidental, na sua maior parte não vulcânico. É este ramo, cuja actividade vulcânica é reduzida, que
cruza o Uganda, o Zaire, o Ruanda, o Burundi, a Tanzânia ocidental, a Zâmbia, o Malawi e atravessa o Norte de
Moçambique acabando por alcançar o Oceano Índico.
A Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa localizar-se-à a cerca de 150 a 200 km de quilómetros a Oeste deste prolongamento
para Sul do Rift do Malawi (fossas do Shire e de Urema).

Fonte: Excerto da Carta Geológica/Tectónica de Moçambique

Figura 6.1.21 – Tectónica da Área em estudo
Na região do empreendimento, a estrutura tectónica mais marcante é o graben do Alto Zambeze, formado antes do
Paleozóico superior nas formações do Complexo Base. Esta estrutura, de direcção W-E, é seguida pelo curso do
Zambeze, no troço onde se localiza a albufeira de Cahora Bassa. A jusante de Cahora Bassa, a partir da confluência do
Luía, o Zambeze vira para SE entrando no Graben do Baixo Zambeze. Esta estrutura é atravessada pelas fossas
tectónicas do Shire e de Urema, de direcção aproximadamente N-S, que fazem parte do Grande Rift, antes deste
desaparecer no Oceano Índico mais a Sul.
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Na bacia do Zambeze, a oeste da região do empreendimento, merece referência o Rift de Luangwa, de direcção geral
NNE-SSW, que se estende até Lago Kariba, ao longo do bordo ocidental do cratão do Zinbabwué.
O Grande Rift Africano cruza o Zambeze cerca de 230 km a jusante de Tete. Embora os movimentos iniciais ao longo do
Rift datem do Cretácico, os principais episódios de subsidência do Rift processaram-se no Terciário médio e superior.
Tanto o graben de do Alto Zambeze, direcção W-E, como o graben do Baixo Zambeze de direcção NW-SE, entre
Mphanda Kuwa e Tete, são estrutura muito mais antigas, ante paleozóicas (pré Karroo).
b) Sismicidade
A sismicidade da região Norte de Moçambique é dominada pela actividade sísmica associada ao Grande Rift africano,
concentrando-se justamente na região do Lago Malawi e no prolongamento do Rift para Sul pelos grabens do Shire e de
Urema.
De acordo os dados da sismicidade histórica e instrumental (Anexo I), em toda a região a sismicidade é de baixa
magnitude, sendo difícil estabelecer uma associação bem suportada entre os epicentros e qualquer estrutura sismogénica
específica. Não obstante, a sua associação com as estruturas do Rift é inquestionável.
A sismicidade da região do rift do Malawi e do rift do Shire caracteriza-se pela ocorrência de sismos de baixa magnitude e
de pequena profundidade. No prolongamento do Rift do Malawi para Sul, o rift do Shire é contudo o menos activo e com
magnitudes inferiores às do Lago Malawi. A magnitude máxima registada ocorreu em 1966, ML=5,1 localizando-se o
epicentro perto da fronteira com o Malawi.
A região do rift de Urema, que prolonga o Shire para Sul, exibe a maior densidade de epicentros associados ao troço do
Grande Rift que atravessa Moçambique. Continua porém a tratar-se de uma sismicidade de baixa magnitude, na sua
maioria na gama ML= 3,5 a 4,5 e sendo a magnitude máxima observada ML=5,1.
Na região do empreendimento de Mphanda Nkuwa, ou seja numa área correspondente a um círculo de 150 km de raio
centrado no local da barragem, a sismicidade observada é muito reduzida, limitando-se a alguns sismos de baixa
magnitude. Além da reduzida sismicidade local, importa ter em conta a localização do empreendimento a uma distância
considerável às zonas potenciais de actividade sísmica mais significativa (fossas de Urema e do Shire), se bem que
igualmente de baixa magnitude.
Para uma caracterização preliminar da perigosidade sísmica, basta ter em consideração que esta resulta de um regime
distensivo interplacas com uma taxa da ordem de 1mm por ano, de que resultam necessariamente, em falhas situadas nas
regiões afastadas do Rif, taxas de deslizamento inferiores em uma ou duas ordens de grandeza, ou seja, da ordem de 0,1
a 0,01 mm/ano. A taxas de deslizamento desta ordem, correspondem, no caso de sismos de magnitude média (M ≈ 6,0 a
6,5), intervalos de recorrência da ordem de 1 000 a 10 000 anos, e no caso de sismos de magnitude elevada (M ≥ 7,0)
intervalos de recorrência muito superiores a 10 000 anos.
6.1.2.4

Pedologia/Solos (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

Para a caracterização dos solos ocorrentes na área de estudo, pesquisou-se a informação disponível, nomeadamente ao
nível da cartografia de solos, a escala apropriada, publicada para a área em estudo, tendo-se analisado os solos ao nível
da provincia de Tete, baseando-se nos seguintes documentos
 Carta de Solos – Provincia de Tête: compilação INIA/DTA, 1994, empresa financiada pela cooperação bilateral
Paises Baixos – Moçambique (Figura 6.1.22);
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 Carta de Solos de Moçambique (Instituto de Investigação Agronómica de Moçambique, Sá, A., Marques, M., Godinho
Gouveia, D., 1972 (Figura 6.1.23).
Ao nível da Provincia de Tete (Área de Influência Indirecta – AII) destacam-se os Solos Franco-Argiloso-Arenosos
avermelhados com camada superficial mais leve, profundidade variável, fertilidade baixa a intermédia, susceptíveis a
erosão principalmente a norte da província e uma pequena faixa do sul (Figura 6.1.22).

Fonte: INIA/DTA, 1994

Figura 6.1.22 – Carta de Solos da Província de Tete

 Nos distritos do norte ao longo do vale do Zambeze localizam-se algumas manchas dos solos delgados e pouco
profundos, rochosos e não aptos para a agricultura.
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 A sul predominam os solos Franco-Argiloso-Arenosos acastanhados evoluídos, fertilidade intermédia a boa, em
partes delgadas; algumas manchas dos solos muito pesados, cor cinzenta e negra, mal drenados e difícil lavoura;
solos fluviais-mal drenados.
 A norte, algumas manchas dos solos Franco-Argilosos-Arenosos acastanhados e férteis favoráveis a agricultura;
Solos Argilosos - vermelhos e profundos - bem drenados e muito baixa fertilidade (nordeste).
 A oeste, referencia aos solos arenosos pouco evoluídos de dunas costeiras.
Segundo a Carta de Solos de Moçambique (Figura 6.1.23), na Área de Influencia Directa do projecto os solos
predominantes são Solos Fersiálicos Crómicos, de rochas cristalinas quarteziticas, sendo qua a sul também
predominam Solos Arídicos, pardo-cinzentos e/ou pardo-avermelhados e halomórficos, de rochas sedimentares do
Karroo, sendo que a presença de solos aluvionares ao longo do vale do Zambeze se evidencia com alguma expressão,
apenas a jusante de Tete.

Fonte: Instituto de Investigação Agronómica de Moçambique, Sá, A., Marques, M., Godinho Gouveia, D., 1972

Figura 6.1.23– Extracto da Carta de Solos de Moçambique

Os Solos Fersialíticos são solos com reserva mineral em geral elevada, com grau de saturação de bases no subsolo, ou
mesmo em todo o perfil, com capacidade de troca cationica intermédia entre a dos solos sialíticos e a dos solos ferralíticos
de textura idêntica. Nos Solos Fersialíticos observa-se um certo gretamento superficial na estação seca, a presença de
minerais primários e a rocha mãe a uma profundidade inferir a 2 m (in Nota Explicativa da Carta de Solos de Moçambique,
Gouveia, D.G. e Marques, 1972).
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Os Solos Arídicos são solos sialíticios isentos dos caracteres específicos dos Vertissolos (alto teor de argila, fendilhamento
acentuado, infiltração de materiais de níveis superiores, superfícies polidas). Foram considerados solos pardo-cinzentos e
pardo-avermelhados consoante a coloração do horizonte B.
Os solos halomórficos são solos arídicos que se distinguem por uma morfologia própria e outros caracteres também
específicos: horizonte A mais ou menos claramente expresso, horizonte B textural, com estrutura colunal ou prismática
grosseira, ou então maciço, com teor de sódio de troca superior a 15% e/ou com uma soma dos teores em magnésio e
sódio de troca superior à de cálcio e hidrogénio de troca, pelo menos em alguma parte deste horizonte (in Nota Explicativa
da Carta de Solos de Moçambique, Gouveia, D.G. e Marques, 1972).
Em resumo, os solos líticos de reduzida aptidão agrícola predominam na área nos terrenos montanhosos que
acompanham o vale a montante da zona da barragem (área inundada). As zonas de aluvião de melhor aptidão agrícola
ocorrem em pequenas bolsas nas zonas de afluência de contribuintes do rio Zambeze (e sobretudo dos rios de Sanangwe
e de Chimaze), principalmente a jusante de Tete.
6.1.2.5

Recursos Minerais (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

A província de Tete (Área de Influencia Indirecta – AII) é por excelência rica em recursos minerais, dos quais se destacam
o carvão, ferro, fluorite e ouro. As suas reservas de recursos minerais destacam-na como sendo a província mais
beneficiada do país tanto em quantidade como em variedade. Há jazidas de minerais metalíferos, não metalíferos, rochas
ornamentais, mármores, pedras de adorno entre outras, sendo que grande parte destas jazidas ainda está intacta.
Mais especificamente no enquadramento da Área de Influencia Indirecta (AII) abrangente da província de Tete são
sobretudo as jazidas de cobre (Cu), ferro (Fe) e, mais a norte de ouro (Au), tal como se pode verificar na Figura 6.1.24.

Fonte: Adap. De Huting, 1984

Figura 6.1.24 – Mapa Geológico Esquemático da Província de Tete com a implementação das Mineralizações mais importantes
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Em termos mais localizados, respeitantes à Área de Influencia Directa (AID) em estudo, referência à ocorrência da jazida
cuprífera em Mphanda Nkuwa (Figura 6.1.24 - Cu2), numa zona constituída por uma série xisto-calcária do tipo alternante
(do Grupo do Fíngoé), embora não seja quantificado o potencial económico desta ocorrência. Registo ainda para as
ocorrência cuprífera de Conua, próxima da margem direita do Rio Zambeze e a 70 km de Tete.
No Norte do Distrito de Changara pratica-se o garimpo de ouro nos depósitos de aluvião fluviais.
Referencia ainda às jazidas de mármores, parte delas em exploração ou parcialmente exploradas, quer para o fabrico de
cal como materiais de construção (Matema, Malulo).
A exploração carbonífera não abrange a área em estudo de AID, situando-se as jazidas de maior potencial a jusante de
Tete, sendo Moatize local dos principais complexos de exploração de carvão.
Por último, importa ainda mencionar que o desenvolvimento da exploração de recursos minerais tem sido crescente nesta
região provincial, sendo expressivas as concessões de prospecção mineira atribuídas, nomeadamente as licenças da
Clover Moçambique, da Capitol Resources e da Investimentos Públicos Nacionais (como adiante se apresenta no
Capítulo 6.3.6 e Figura 6.3.10, enquanto importante sector de actividade económica).

6.1.3 RECURSOS HÍDRICOS
A caracterização do regime de caudais do Rio Zambeze em Mphanda Nkuwa é efectuada no contexto da bacia do Rio
Zambeze, tanto mais que as alterações ao regime de caudais provocadas pela barragem de Mphanda Nkuwa não pode
ser analisada fora do contexto das alterações ao regime natural criadas pelas duas grandes barragens que se localizam a
montante: Kariba e Cahora Bassa, bem como pelas barragens de Itezhi-tezhi e Kafue Gorge localizadas no rio Kafue. É de
referir igualmente a contribuição das sub-bacias do Baixo Zambeze e do Delta do Zambeze.
O Rio Zambeze é um dos mais importantes rios de África, com a sua bacia hidrográfica a estender-se por vários países do
SADC e onde se localizam duas das maiores barragens do mundo e se pretende construir a barragem de Mphanda
Nkuwa, 60 km a jusante da barragem de Cahora Bassa.
Na caracterização do regime de caudais, é feita inicialmente uma breve descrição da bacia hidrográfica do Zambeze, a
que se segue a caracterização do estado de referência do regime de caudais líquidos e sólidos para a situação actual
(após a construção das barragens de Kariba e Cahora Bassa), visando a identificação dos impactos previstos com a
entrada em funcionamento da barragem de Mphanda Nkuwa.
Esta análise compreende o estudo da situação normal, ou seja os regimes de caudal ao longo do ano e ao longo do dia e
o estudo da situação excepcional considerando o regime de caudais de cheia.
Este estudo é baseado em dados existentes e publicados, pelo que foi necessário nalguns casos, ajustar os valores para
dar uma coerência ao texto, de que é exemplo a área da bacia do Zambeze, com valores diferentes conforme o estudo.
Neste caso, optou-se pelos valores publicados pela ZAMWIS (Zambezi Water Information System) e reproduzidos em
Euroconsult, 2007.
É de referir igualmente que em vários dos estudos consultados, para mostrar a alteração do regime de caudais no Delta do
Zambeze devido à construção das barragens, são comparados caudais ocorridos em períodos de tempo diferentes, com
características hidrológicas distintas. Por exemplo, em Beilfuss et al 2001, os caudais do período de 1930 a 1958 são
comparados com os caudais do período de 1976 a 2000. Esta comparação não deve ser feita sem se fazer as respectivas
rectificações, pois o primeiro é um período húmido com caudais naturais médios anuais em Cahora Bassa de 2 865 m 3/s e
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o segundo é um período seco, com média anual dos caudais naturalizados de 1890 m3/s. Considerando a serie de caudais
anuais de 90 anos usualmente usada, como representativa. Tem-se um caudal médio anual de 2 442 m3/s, pelo que os
valores referentes ao primeiro período são 17% superiores à média e os valores do segundo período são 25% inferiores à
média.
Para aproveitamentos hidroeléctricos, os únicos consumos de água são devido à evaporação nas albufeiras, neste caso
as perdas por evaporação nas barragens de Cahora e Kariba são na ordem de 250 m3/s.
6.1.3.1

Bacia Hidrográfica do Zambeze (Área de Influência Regional – AIR)

O Rio Zambeze nasce nas montanhas de Kalene no extremo noroeste da Zâmbia, à altitude de 1 585 m e desagua em
Moçambique no Delta do Zambeze, após percorrer 2 700 km. Depois de sair das montanhas de Kalene, o rio atravessa o
Noroeste de Angola e o Oeste da Zâmbia, forma a fronteira Norte da Namibia (na faixa de Caprivi) e a fronteira entre a
Zâmbia e o Zimbabué e entra em Moçambique próximo da localidade do Zumbo à altitude de 330 m, como se pode
observar na Figura 6.1.25.
Ao longo dos 260 km do leito do rio Zambeze entre Zumbo e Cahora Bassa, desenvolve-se a albufeira de Cahora Bassa.
A barragem foi construída numa garganta de margens íngremes e cerca de 600 m de altura. O Rio Zambeze continua
encaixado para jusante, formando um desfiladeiro que se alarga próximo do local de Mphanda Nkuwa, a partir do qual o
rio entra numa peneplanície. Cerca de 85 km a jusante de Tete, encontra-se a garganta de Lupata, onde o Zambeze
atravessa a última formação rochosa a uma altitude de 95 m, entrando nos 350 km finais da planície, antes de desaguar
no Oceano Indico. Neste troço final o rio tem entre 3 a 5 km de largura, por vezes mais, com braços e meandros e
margens nem sempre bem definidos. O delta do Zambeze começa em Mopeia, aproximadamente a 150 km da costa. A
influência da maré é evidente nos últimos 80 km.
A bacia hidrográfica do Rio Zambeze tem uma área total de 1 380 000 km2 (ZAMWIS & Euroconsult & al, 2007) repartindose por oito países da África Austral: Zâmbia; Angola; Namibia; Botswana; Zimbabué; Malawi; Tanzânia e Moçambique,
conforme se pode observar no Quadro 6.1.3.
Quadro 6.1.3 – Áreas e Precipitações da Bacia do Zambeze por País

País

Área da bacia
no Pais

Área da bacia
no Pais

Angola
Botswana
Malawi
Moçambique
Namíbia
Tanzânia
Zâmbia
Zimbabué
TOTAL

(km2)
255 062
34 702
110 400
144 500
17 200
27 200
574 143
215 500
1 378 713

(%)
18,5%
2,5%
8,0%
10,5%
1,2%
2,0%
41,6%
15,6%
100,00%

Percentagem do
País coberta pela
Bacia
(%)
11,6
14,4
93,2
17,5
2,9
2,9
71,7
64,3
-

Precipitação
Média Anual
(mm)
800
400
1 000
1 100
250
750
800
700
952

Fonte: Lasarte & Vaz, 2008
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Fonte: Fonte Lahmeyer e al, 2001a

Figura 6.1.25 – Bacia Hidrográfica do Rio Zambeze
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Na Zâmbia localiza-se a maior parte da bacia do Zambeze (42%), no entanto o Malawi tem quase a totalidade do seu

território na bacia (93%). Botswana, Namibia e Tanzânia são os países com pequenas áreas da bacia no seu interior
(inferiores a 3%). No entanto, o rio e os pântanos de Chobe/Cuando, afluente do margem direita do Zambeze é
extremamente importante para estes dois países, pois nesta região de grande escassez de água e valores de precipitação
média anual a variar entre 250 e 400 mm, este rio é um importante contributo para satisfazer as necessidades básicas de
água na região.
Para caracterizar hidrologicamente a bacia hidrográfica do Zambeze em Moçambique, a ARA-Zambeze possui a rede de
monitorização que se indica no Quadro 6.1.4, constituindo uma boa rede de recolha de dados, mas que não está
totamente operacional, havendo um grande esforço para a sua manutenção e operacionalidade e que serve de base aos
estudos em curso na bacia do Zambeze.
Quadro 6.1.4 – Distribuição da Rede por Província
Rede Evaporimétrica
Rede Pluviométrica
Rede Hidrométrica
TOTAL

Tete
5
48
25
78

Manica
0
4
2
6

Sofala
0
6
3
9

Zambézia
0
12
8
20

Total
5
70
38
113

Fonte: ARA Zambeze

Face à diversidade das características fisiográficas da bacia hidrográfica do Zambeze é usual repartir a bacia em três
grandes unidades hidrográficas: Alto Zambeze; Médio Zambeze e Baixo Zambeze, que se identificam na Figura 6.1.26 e
cujos principais dados caracterizadores se apresentam no Quadro 6.1.5.

Figura 6.1.26 – Grandes Unidades Hidrográficas da Bacia do Rio Zambeze
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Quadro 6.1.5 – Principais Características da Bacia Hidrográfica do Rio Zambeze

Sub-bacia
Hidrográfica
Kabompo
Alto Zambeze
Lungue Bungo
Luanginga
Barotse
Cuando/Chobe
Alto Zambeze
Kafue
Kariba
Luangwa
Mupata
Médio Zambeze
Chire\Lago Niassa
Tete
Delta do Zambeze
Baixo Zambeze
Zambeze

Área

Precipitação
média anual

(km2)
69301
90359
46482
33931
118994
151465
510532
157629
163202
148286
19552
488669
158043
197816
23653
379512
1378713

(mm)
1159
1225
1120
972
840
760
962
1004
707
987
793
891
1157
903
1060
1019
952

Escoamento médio
anual na sub-bacia
(mm)
46
211
46
84
84
7
75
66
37
123
40
73
108
57
40
77
75

(hm3)
3205
19075
2150
2847
9986
1135
38398
10435
6090
18231
774
35530
17107
11252
936
29295
103224

Caudal
médio anual
na secção
(m3/s)
102
605
68
90
317
36
1218
331
193
578
25
1127
542
357
30
929
3273

Fonte: Euroconsult&Mott MacDonald 2007 (ZAMWIS)& Beilfuss et al 2001

O Alto Zambeze estende-se desde a nascente até às quedas de Victoria Falls, numa área de 510 000 km2, incluindo áreas
em Angola, Botswana, Namibia, Zâmbia e Zimbabué. Nesta unidade é de destacar os pântanos de Chobe (Cuando) e a
faixa de Caprivi. As principais sub-bacias são: Cuando/Chobe, Barotse, Luanginga, Lungue Bungo, Alto Zambeze e
Kabompo, com a precipitação média anual a variar entre 760 e 1 200 m e os escoamento entre 7 e 211 mm.
O Médio Zambeze localiza-se entre as quedas de Victoria Falls e a secção de montante da albufeira de Cahora Bassa,
totalizando uma área de 490 000 km2 e incluindo as sub-bacias Kafue, Kariba, Luangwa e Mupata e as barragens de
Kariba, de Itezhi-tezhi e Kafue Gorge. A barragem de Kariba é das maiores barragens do Mundo, criando um albufeira com
180 km3 de capacidade de armazenamento e grande capacidade de regularizar os caudais no rio. A precipitação média
anual varia entre 700 e 1 000 mm e o escoamento entre 40 e 120 mm.
O Baixo Zambeze inclui a parte de restante da bacia, desde o início da albufeira de Cahora Bassa e a foz do rio Zambeze,
totalizando uma área de 380 000 km2 e um comprimento de 830 km, dos quais 460 km são navegáveis. Nesta área está
incluída a totalidade da bacia do Zambeze em Moçambique, Malawi e Tanzânia. No Quadro 6.1.6 apresentam-se as
principais características hidrológicas do Baixo Zambeze e das suas sub-bacias.
As principais sub-bacias do Baixo Zambeze são: Chire, Tete e Delta do Zambeze. Na Sub-bacia de Tete incluem-se para
além de outros rios de menor importância, os rios Luía/Capoche, Revubue e Luenha/Mazone. O clima que afecta estas
sub-bacias é fortemente sazonal, com uma longa estação seca. Os rios reagem rapidamente às precipitações e têm
caudais baixos na estação seca (Lasarte&Vaz, 2008).
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Quadro 6.1.6 – Principais Características das Sub-Bacias do Baixo Zambeze
Área

Área/Area
Baixo Zambeze

Precipitação
média anual

(km2)

(%)

(mm)

(mm)

(hm3)

Caudal médio
anual na
secção
(m3/s)

Baixo Zambeze

379512

100

1019

87

29295

3273

Chire\Lago Niassa

158043

42%

1157

108

17107

542

Tete

197816

52%

903

57

11252

357

Delta do Zambeze

23653

6%

1060

40

936

Luía

27650

7%

1000

84

2320

30
74

Revubué

15550

4%

800

60

933

30

Luenha/Mazone

54150

14%

800

83

4504

143

Chire/Lago Niassa

158043

42%

1157

108

17107

542

Delta do Zambeze

23653

6%

1060

40

936

Outras sub-bacias

100466

26%

-

35

3495

30
-

Sub-bacia Hidrográfica

Escoamento médio
anual na sub-bacia

Fonte:Lahmeyer, 2001a; Lasarte&Vaz, 2008;Coba, 2004; Beilfuss et al., 2001

O rio Luía é o rio de maior dimensão que será regularizado pela barragem de Mphanda Nkuwa, com uma área da bacia
hidrográfica de 27 650 km2, para uma área total a ser regularizada de 36 000 km2. O rio Luía tem um caudal médio de
74 m3/s (Lahmeyer et al., 2001).
O Rio Chire drena o Lago Niassa (Malawi), que é o terceiro maior lago de África, depois dos Lagos Vitória e Tanganica. A
sua bacia compreende quase todo o Malawi e uma pequena área na Tanzânia. O Rio Chire sofre um grande efeito de
regulação, primeiro devido ao próprio Lago Niassa e depois pelo atravessamento duma extensa zona de pântanos, antes
de entrar em Moçambique.
O Baixo Zambeze apresenta um grande potencial de aproveitamento agrícola, destacando-se a produção de cana de
açúcar numa área de 6 000 ha, através da antiga Empresa Açucareira Sena Sugar em Marromeu, reabilitada nos últimos
anos e em plena fase de exploração.
Como se referiu atrás na bacia do Zambeze foram construídas duas das maiores barragens do Mundo, que marcam de
modo determinante o regime de caudais no Zambeze, pois são barragens de armazenamento de água, portanto com
capacidade de regularizar os caudais e por consequência capaz de alterar o regime dos caudais naturais no Rio Zambeze.
No Quadro 6.1.7 apresentam-se os principais dados de caracterização destas barragens e ainda das barragens
construídas no Rio Kafue.
Como se pode observar as albufeiras de Kariba e Cahora Bassa tem grande capacidade de regularização de caudais com
uma capacidade de armazenamento de 180 e 65 km3. A albufeira de Itezhi Tezhi também contribui para essa
regularização, pois tem uma capacidade de armazenamento de 5,6 km3. A potência instalada é no total de 4 400 MW.
Existem ainda na bacia do Zambeze, um grande número de pequenas barragens.

6-30

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
Relatório de EPDA

Quadro 6.1.7 – Principais Características dos Aproveitamentos Hidroeléctricos Existentes

Área da bacia
NPA
Nme
Area ao NPA
Volume (NPA)
Volume (Nme)
Volume útil
Precipitação média anual
Escoamento médio anual
Escoamento médio anual
Vútil/EMA
Caudal médio anual
Queda Bruta
Potência instalada
Caudal máximo a turbinar
Data início exploração
Fonte:Lahmeyer et al, 2001a

6.1.3.2

(km2)
(m)
(m)
(km2)
(106 m3)
(106 m3)
(106 m3)
(mm)
(106 m3)
(mm)
(m3/s)
(m)
(MW)
(m3/s)
(Ano)

KARIBA

ITEZHI TEZHI

KAFUE GORGE

CAHORA BASSA

663 800
488.5
475.5
5 577
180 600
115 800
64 800
929
40 240
62
1,61
1 350
100
1 266
1 467
1958

105 620
1 029.5
1 006.0
374
5 624
699
4 925
1150
8 780
83
0,56
279
80

151 400
976.6
972.0
805
785
0
785
1020
9 300
61
0,08
295
395
900 (2x450)

1977

1972

1 050 000
326.0
295.0
2 670
65 000
13296
51 704
972
75 120
73
0,69
2 382
119
2 075 (4x415)
2260
1974

Caracterização do Regime Actual de Caudais (Área de Influência Directa - AID)

O regime actual de caudais líquidos e sólidos no rio Zambeze é condicionado principalmente pela operação das barragens
de Kariba e Cahora Bassa, que possuem elevadas capacidades de armazenamento de água, com volumes
respectivamente de 180 600 e 65 000 Mm3, o que permite armazenar água nas estações chuvosas e produzir energia
eléctrica ao longo de todo o ano. Estas barragens entraram em exploração em 1958 e 1975. A montante de Cahora Bassa
existe ainda na bacia do Rio Kafue, a barragem de Itezhi-Tezhi e o aproveitamento de Kafue Gorge.
Regime de Caudais Sazonais

Caudal (m3/s)

Grandes alterações ao regime de caudais sazonais, conforme se pode observar na Figura 6.1.27, ocorreram com a
exploração das barragens de Kariba e de Cahora Bassa (Lahmeyer et al. 2001a & HCB, 2009).
4500
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Caudais naturalizados (HCB)
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May

Caudais Afluentes (HCB)
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Figura 6.1.27 – Caudais Médios Mensais em Cahora Bassa
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Sendo o período de 1975-76 a 1997-98 um período seco, como se pode comprovar pelos caudais médios anuais de
2 442 m3/s e 1929 m3/s, respectivamente para a série de 90 anos (1907-1997) e para a série do período de 1975-1997,
decidiu-se comparar o regime de caudais na secção da barragem de Cahora Bassa, com base no período de 1975/76 a
1997/98, considerando os caudais afluentes naturalizados e os caudais afluentes e efluentes registados na barragem de
Cahora Bassa.
A análise da Figura 6.1.27 permite verificar a clara alteração do regime natural dos caudais sazonais no rio Zambeze em
Cahora Bassa (HCB). Após a construção de Kariba, os caudais médios mensais máximos registados sofreram pouca
redução de 3 900 m3/s para 3600 m3/s, mas os mínimos passam de 500 para 1 000 m3/s. Após a construção de Cahora
Bassa, os caudais médios mensais máximos passaram para 2 200 m3/s e os mínimos para 1 500 m3/s.

Caudal (m3/s)

Para o troço do Rio Zambeze a jusante de Cahora Bassa, as alterações ao regime de caudais naturais provocadas pela
exploração das barragens hidroeléctricas a montante são um pouco atenuadas pelas contribuições das afluências dos
principais tributários, como se pode ver nas Figuras 6.1.28 e 6.1.29. Nesta figura apresentam-se os caudais naturalizados
e os caudais actuais no Rio Zambeze em Lupata e Caia. A secção do Zambeze em Lupata, engloba a contribuição dos
rios Luía, Revubue e Luenha, para além de outros pequenos tributários a montante. A secção do Caia localiza-se na
entrada do Delta do Zambeze, a jusante da confluência do Rio Chire. São também apresentados os hidrogramas de
caudais médios mensais dos Rios Luía, Revubue, Luenha e Chire.
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Caudais actuais em Lupata
Caudais na foz do rio Revubue

Figura 6.1.28 – Caudais Médios Mensais na secção do rio Zambeze em Lupata

Em Lupata é muito notório, a continuação de caudais mínimos médios mensais muito altos no regime actual em relação
aos caudais naturais. Os caudais máximos médios mensais subiram um pouco em relação à situação em Cahora Bassa,
com os caudais máximos na ordem de 3 500 m3/s no mês de Fevereiro, com caudais naturais na ordem de 5 000 m3/s. A
contribuição dos caudais do Luía, Revubue e Luenha, em Fevereiro, é na ordem de 1 000 m3/s.
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Caudal (m3/s)
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Figura 6.1.29 – Caudais Médios Mensais na Secção do Rio Zambeze no Caia

No Caia a contribuição do rio Chire é importante, mas não aumenta significativamente a variabilidade mensal dos caudais
no Zambeze, pois o rio Chire está muito regularizado pelas barragens existentes, mas principalmente pelo funcionamento
natural do Lago Niassa. Os caudais médios mensais no rio Chire variam entre 820 m3/s em Março e 320 m3/s em
Novembro.
Os caudais máximos médios mensais afluentes ao Delta do Zambeze são agora de 4 700 m3/s no mês de Fevereiro e
4 300 m3/s no mês de Março, para valores naturais na ordem de 6 200 m3/s. Os mínimos médios mensais ocorrem em
Agosto, Setembro e Outubro e são na ordem de 1 900 m3/s para valores naturais na ordem de 750 m3/s.
É de referir que os caudais mínimos actuais, que são muito elevados em relação aos caudais naturais, provocam impactos
negativos na flora e fauna ribeirinha, mas por outro lado criam impactos positivos para outros usos, como a navegação no
rio Zambeze, cuja exploração comercial poderá iniciar-se em breve, tendo como principal objectivo o transporte de carvão
de Moatize.
Regime de Caudais Anuais
No que se refere aos caudais médios anuais (Figura 6.1.30), as barragens não alteraram significativamente a sua
dimensão, para além das perdas por evaporação nas albufeiras (Lahmeyer et al, 2001a & HCB, 2009). No âmbito da
exploração das barragens de Kariba e Cahora Bassa, as perdas totais médias anuais por evaporação dos planos de água
das albufeiras foram estimadas em 250 m3/s.
Como se pode observar na Figura 6.1.30, no ano de 1975-76, o caudal efluente da HCB é claramente inferior ao caudal
afluente devido ao primeiro enchimento da barragem.
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Figura 6.1.30 – Caudais Médios Anuais em Cahora Bassa

Regime de Caudais ao Longo do Dia
Não existe variação de níveis e caudais ao longo do dia no troço a jusante da barragem de Cahora Bassa, em situação de
exploração normal, pois a Central de Cahora Bassa usualmente funciona como base do histograma de carga, fornecendo
uma energia aproximadamente constante durante as 24 horas do dia, lançando por isso para jusante um caudal sempre
igual. No entanto, para outros cenários de exploração da central, as variações diárias dos níveis a jusante poderão ser
muito significativas, como se pode observar em Norconsult, 2008.
Regime de Caudais de Cheia
No que se refere aos caudais de cheia, as capacidades de armazenamento das albufeiras de Cahora Bassa e de Kariba,
permitem armazenar nas suas albufeiras as cheias de baixa e média dimensão. No entanto, as grandes cheias continuam
a ocorrer, como o demonstram as cheias registadas após a construção destas barragens, com destaque para a Cheia de
1978, com o caudal máximo afluente à albufeira de Cahora Bassa de 17 900 m3/s e 19 500 m3/s em Marromeu e a Cheia
de 2001, com caudal afluente em Cahora Bassa de 13 800 m3/s e 17 000 m3/s em Marromeu. Em 1989, 1997, 2007 e
2008 ocorreram igualmente outras cheias de menor dimensão. O que permite verificar que se registaram em média uma
cheia de razoável dimensão 1 vez em cada 5 anos.
No Quadro 6.1.7 apresentam-se os caudais e níveis máximos para seis maiores cheias referidas e que ocorreram após a
construção das barragens de Kariba e Cahora Bassa e para a cheia de 1958, que é a maior cheia histórica registada,
ocorrendo antes da construção da barragem de Cahora Bassa e que apresenta valores semelhantes à cheia de 1978.
A periodicidade e dimensão das cheias no Baixo Zambeze após a construção das barragens de Kariba e Cahora Bassa
tem sido um assunto muito debatido por técnicos, investigadores, sectores de opinião e stakeholders, em que alguns
consideram a redução das cheias, como um dos impactos mais negativos das barragens sobre o ambiente do Delta do
Zambeze.
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Quadro 6.1.7 – Maiores Cheias Registadas na Bacia do Rio Zambeze

Mar. 1958

Caudal máximo
(efluente) em
Kariba
(m3/s)
16 000

Caudal máximo
afluente à
B.Cahora Bassa
(m3/s)
-

Caudal máximo
efluente da
B.Cahora Bassa
(m3/s)
-

Caudal
máximo em
Mutarara
(m3/s)
22 500

Nível
máximo em
Marromeu
(m)
7,97

Mar. 1978

7 300

17 900

14 900

19 500

7,92

Fev. 1989

-

14 436

7 938

11 000

-

Fev. 1997

1 758

-

7 500

12 500

-

Fev-Mar 2001

4 500

13 978

9 000

17 000

7,69

10 000

8 000

13 800

9 460

6 600

-

Cheia

Fev 2007
Jan-Fev 2008

-

-

Fonte: Lasarte&Vaz, 2008 & Beilfuss et al, 2001

No entanto, a dimensão das últimas cheias registadas vieram demonstrar que as grandes cheias dificilmente são
controladas pelas barragens e que para além de benefícios ambientais podem provocar elevados prejuízos materiais e até
a perda de vidas humanas. As cheias de 1978 causaram prejuízos de 62 milhões de dólares americanos e custos das
operações de salvamento avaliados em 40 milhões US$. Na cheia de 2001 morreram 81 pessoas e 155 000 pessoas
foram desalojadas das suas residências (Beillfuss et al., 2001) e nas cheias de 2007 provocaram 120 000 desalojados e
60 mortos.
Para além dos elevados prejuízos que provocam as grandes cheias e a clara necessidade de implementar medidas para a
sua mitigação, será igualmente de referir a importância para o Delta do Zambeze, da ocorrência de cheias de menor
dimensão, que possam ocorrer anualmente, aliás como foi preconizado em diversos estudos sobre caudais ambientais
requeridos (Beilfuss et al, 2001 & Beilfuss et al, 2006).
É no entanto de referir que os caudais de ponta máximos anuais em Tete são em média de 8 500 m3/s, utilizando uma
série de caudais máximos anuais registados entre 1945/46 a 2002/2003 (SMEC, 2004), valores que têm grande
variabilidade em função dos períodos húmidos e secos que têm ocorrido ao longo deste período. A década de 90 foi um
período muito seco, com caudais máximos anuais na ordem de 4 000 m3/s e vários anos com valores máximos na ordem
de 2500 m3/s. Efectivamente as albufeiras de Cahora Bassa e de Kariba têm efeito significativo na redução das cheias de
média e baixa dimensão, pois no período antes da construção da barragem de Kariba, os valores mais baixos dos caudais
máximos anuais ocorridos em Tete foram na ordem de 4 500 m3/s nos anos 1948/49 e 1950/51.
Face à importância crescente das cheias no Baixo Zambeze e os prejuízos económicos e os danos sociais provocados, a
ARA-Zambeze, implementou e está em pleno funcionamento um sistema de Previsão e Aviso de Cheias para a bacia do
Rio Zambeze, que foi baseado num estudo efectuado em 2007 (Lasarte & Vaz, 2008).
6.1.3.3

Regime de Caudais Sólidos (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

O regime de caudais sólidos no Baixo Zambeze terá de ser analisado tendo em vista a geomorfologia do Baixo Zambeze,
bem como a influência das grandes barragens de armazenamento Kariba e Cahora Bassa, construídas em 1958 e 1974.
No entanto, a falta de dados sobre a produção de sedimentos e sobre os caudais sólidos em suspensão e por
arrastamento, tanto para a situação anterior ou posterior à construção das barragens, dificulta a caracterização da situação
e a obtenção de claras conclusões.
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Em Situação Natural
O Baixo Zambeze é um sistema complexo, podendo-se identificar quatro zonas de caracterização das planícies de
inundação (Davies et al, 2000), conforme se pode ver nas Figuras 6.1.31 e 6.1.32 extraídas de Ronco, 2008 e das
principais características que se apresentam no Quadro 6.1.8.

Fonte: Ronco, 2008

Figura 6.1.31 – Macro Zonas do Baixo Zambeze

Fonte: Ronco, 2008

Figura 6.1.32 – Perfil Longitudinal do Baixo Zambeze (Ronco, 2008)
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Quadro 6.1.8 – Parâmetros Morfológicos das Quatro Macro Zonas do Baixo Zambeze
Zona
A

Comprimento (km)
62

Declive (-)
9,26 x 10-4

Largura do leito (m)
191

B

158

5 x 10-4

1090

C

225

1,83 x 10-4

1301

D

155

1,05 x 10-4

1021

Fonte: Ronco, 2008

A Zona A localiza-se entre a barragem de Cahora Bassa e Mphanda Nkuwa é constituída por um troço muito encaixado e
elevado declive do leito, formando um vale estreito em garganta de margens íngremes, conforme se pode ver na
Figura 6.1.33. Têm uma extensão de 62 km e larguras médias na ordem de 190 m.

Fonte: Google Earth

Figura 6.1.33 - Rio Zambeze a Montante da Confluência do Rio Luía (Zona A)

A Zona B, com uma extensão de 158 km vai de Mphanda Nkuwa até Lupata, cerca de 80 km a jusante de Tete e pode-se
considerar um troço transitório. O leito alarga-se, com uma largura média na ordem de 1 100 m e margens baixas, como
se pode ver na Figura 6.1.34. O leito é predominantemente arenoso, com inclinações significativas de modo que os
sedimentos são altamente móveis (Davies et al, 2000). Na secção de Lupata existe o último troço rochoso formando uma
garganta de pequena largura.
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Fonte: Google Earth

Figura 6.1.34 - Rio Zambeze a Montante da Cidade de Tete (Zona B)

De Lupata até ao Caia ao longo de 230 km desenvolve-se a Zona C, onde o leito começa a alargar, com margens mal
definidas e canais múltiplos. O rio com menores inclinações do leito e consequentemente menor capacidade de transporte
começa a depositar os seus sedimentos, formando nalgumas secções um leito composto por vários braços e planícies de
inundação que podem atingir 3 a 5 quilómetros de largura, como se pode ver na Figura 6.1.35. A este tipo de leito é usual
designar por rio entrançado.
Da Caia até à foz localiza-se a Zona D, típico de deposição de sedimentos e de um rio meandrizado. O leito tem muito
baixos declives e reduzida capacidade de transporte de sedimentos, por isso a planície de inundação alarga-se atingindo
vários quilómetros de largura e o rio principal divide-se em vários rios, formando o delta propriamente dito, conforme se
pode ver na Figura 6.1.36.
Para caracterizar o regime natural dos caudais sólidos no Baixo Zambeze, foi feita uma recolha exaustiva de estudos
anteriores e de medições efectuadas, no entanto os dados obtidos foram muito pouco significativos, não permitindo uma
adequada caracterização da situação.
Ronco, 2008, verificou que o regime natural dos caudais sólidos no Baixo Zambeze, não foi alterado de modo nítido, pela
construção da barragem de Kariba (talvez devido à retenção da maioria dos sedimentos a montante de Victoria Falls), pelo
que a caracterização do regime natural poderá ser feita com base nos dados e da situação registada antes da construção
da barragem de Cahora Bassa.
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Fonte: Google Earth

Figura 6.1.35 - Rio Zambeze perto da Ponte D. Ana (Zona C)

Fonte: Google Earth

Figura 6.1.36 - Rio Zambeze no Delta (Zona D)
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Hall et al. 1977, com base em trabalho de campo realizado no biénio 1973-75, portanto antes da construção da barragem
de Cahora Bassa, estimou um volume de sedimentos no rio Zambeze em Tete de 34 Mm3/ano e um volume afluente à
barragem de Cahora Bassa de 28,6 Mm3/ano, conforme se pode ver no Quadro 6.1.9, onde se reproduzem os resultados
publicados em Hall et al., 1977. Com base nestes dados pode-se concluir que a contribuição do troço intermédio entre
Zumbo e Cabora Bassa é de 5,5 Mm3/ano, a que corresponderá uma contribuição da bacia intermédia entre Cabora Bassa
e Mphanda Nkuwa de 2 Mm3/ano.
Bolton, 1984, estimou os sedimentos afluentes a Cahora Bassa entre 20 e 200 Mm3/ano, que são da ordem de grandeza
do volume morto de 13 km3 estimado no Projecto da Barragem de Cahora Bassa.
De 1962 a 1964 foi efectuada pela Brigada de Engenharia Hidráulica da Missão de Fomento e Povoamento do Zambeze
1964, uma campanha de medições de caudais líquidos e sólidos em Marromeu, cujos resultados que se apresentam no
Quadro 6.1.10, para os caudais sólidos em suspensão. Estes valores permitem calcular a relação entre o caudal sólido e
o caudal liquido que se apresenta na Figura 6.1.37.
Com base na relação entre caudal sólido e líquido e no caudal líquido médio mensal em regime natural na secção do rio
Zambeze em Marromeu foi estimado o caudal sólido médio anual para Marromeu no valor de 53 Mm3/ano. Este valor deve
ser considerado apenas como indicativo, pois foi calculado a partir dos caudais médios mensais, no entanto, este valor
está na mesma ordem de grandeza do valor estimado para o rio Zambeze em Tete, por Hall et al., 1977 (34 Mm3/ano).
Com estes dados pode-se concluir que o caudal sólido médio anual no Baixo Zambeze (gerado entre a barragem de
Cahora Bassa e a Foz) é na ordem de 20 Mm3/ano e que o caudal sólido gerado na bacia intermédia entre CB e MK é de
2 Mm3/ano, que corresponde a 10% do caudal sólido total do Baixo Zambeze.
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70

0,038

101,4
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Fonte: Hall et al, 1977
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Quadro 6.1.10 – Caudal Sólido em Suspensão na Bacia do Rio Zambeze
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Quadro 6.1.11 – Medições de Caudal Sólido em Suspensão em Marromeu
Data
Recolha
26-Ago-62
23-Set-62
12-Out-62
19-Dez-62
2-Fev-63
3-Fev-63
4-Fev-63
6-Fev-63
14-Fev-63
15-Fev-63
14-Mar-63
25-Mar-63
4-Abr-63
15-Abr-63
21-Jun-63
27-Set-63
29-Out-63
7-Dez-63
2-Jan-64
6-Jan-64
15-Jan-64
16-Jan-64
8-Fev-64
13-Fev-64
15-Fev-64
26-Fev-64
20-Ago-64
3-Set-64

Caudal sólido
(m3/s)
0,151
0,133
0,095
0,762
4,360
3,966
4,970
5,876
9,192
7,938
10,772
12,433
12,768
5,588
0,533
0,146
2,598
3,771
3,621
3,483
6,713
6,689
2,198
3,692
3,575
3,092
0,083
0,081

Caudal
(m3/s)
1900
1650
1500
3000
7700
7725
8020
7825
11375
11500
12400
12575
12950
8900
3175
1575
4725
5775
6175
8175
7700
5750
1425
1350

Fonte: BEH-MFPZ, 1964

É de referir que os valores de caudal sólido apresentados correspondem apenas aos sólidos em suspensão, não incluindo
por isso os sólidos em arrastamento. Porém, com base nas medições efectuadas em Marromeu (BEH-MFPZ, 1977) e
segundo Ronco, 2008, o caudal sólido em suspensão no Baixo Zambeze corresponde a cerca de 99% do caudal sólido
total.
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Figura 6.1.37 – Relação entre Caudal e Caudal Sólido em Suspensão em Marromeu

Regime Alterado pelas Barragens de Kariba e Cahora Bassa
Paulo Ronco, em 2008, apresentou a sua tese de doutoramento sobre o balanço de sedimentos a nível de bacia
hidrográfica em rios com poucos dados, com aplicação ao Baixo Zambeze. Neste estudo, foi avaliado o efeito das
barragens de Kariba e Cahora Bassa na evolução morfológica do leito o rio Zambeze desde Zumbo à Foz numa extensão
de 860 km. Mesmo com poucos dados para calibração, foi aplicado um modelo morfológico unidimensional em regime
uniforme para determinar a evolução das cotas do leito (assoreamento ou desassoreamento) e a evolução da
granulometria dos sedimentos.
Como é geralmente aceite, as grandes barragens de armazenamento, como são os casos de Kariba e Cahora Bassa
retêm a maioria dos sedimentos nas suas albufeiras e criam um novo regime de caudais líquidos e sólidos que provocam
alterações nos leitos a jusante, como é o caso do Baixo Zambeze, que ainda não encontrou o seu ponto de equilíbrio
(Ronco, 2008).
Á parte da retenção de sedimentos, outro factor determinante nas mudanças morfológicas do leito, é a alteração do regime
dos caudais líquidos, com redução da ocorrência de médias e pequenas cheias e consequente redução da capacidade de
transporte de sedimentos. A combinação da redução dos caudais líquidos e das cargas de sedimentos podem produzir ao
longo do leito situações de assoreamento ou desassoreamento, tanto à escala do troço do rio, como à escala da secção
transversal.
Face à redução em simultâneo de caudais líquidos e sólidos é difícil prever a evolução morfológica do leito e indicar as
tendências de mudança que podem ocorrer nos leitos (erosão ou deposição). Por outro lado, é difícil igualmente
determinar os tempos de adaptação, ou seja o tempo e o espaço necessário para que o sistema fluvial atinja uma nova
configuração de equilibro (Ronco, 2008).
Para obter respostas sobre a evolução morfológica do leito do Rio Zambeze, foi aplicado o modelo atrás referido,
considerando o período de simulação entre 1907 e 2100 (cerca de 200 anos) e três situações (sem barragens, com a
barragem de Kariba e com as barragens de Kariba e Cahora Bassa). O cálculo apenas considerou dos caudais sólidos em
suspensão, que em teoria correspondem a 90% do caudal sólido total.
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Como dados de base foram usadas as séries existentes de caudais de 1907 a 2000, a topografia de 1963 (Projecto da
barragem de Cahora Bassa), as imagens Landsat 2002, o Digital Elevation Model HYDRO 1K, de 2000 e os dados
existentes sobre caudais sólidos em suspensão e por arrastamento (BEH-MFPZ, 1964), medições de turbidez (Hall et al.,
1977) e uma recolha específica de amostras em cada 15 km de leito do rio para medir a turbidez.
A topografia correspondente ao ano 1907 (início da simulação) foi estimada a partir da aplicação do modelo morfológico e
dos dados de topografia de 1963, 2000 e 2002.
Com base na aplicação do modelo verificou-se que o Baixo Zambeze, sem barragens estaria em processo de
assoreamento em cerca de 3 cm por ano. Com a construção da barragem de Kariba não se notam mudanças significativas
em relação ao regime natural, talvez devido a contribuição dos afluentes e ao pouco significado dos sedimentos que
chegam a Vitória Falls.
Após a construção da barragem de Cahora Bassa, verifica-se que o leito do Baixo Zambeze continua ainda em processo
de assoreamento, mesmo que mais lentamente, podendo claramente se constatar que o Baixo Zambeze ainda não
encontrou o seu estado de equilíbrio (Ronco, 2008).
Na tentativa de quantificar os caudais sólidos no Baixo Zambeze após a construção da barragem de Cahora Bassa, foi
calculado o caudal sólido médio anual em Marromeu no valor de 42 Mm3/ano. utilizando a relação entre caudais sólidos e
líquidos (Figura 6.1.37) e os caudais médios mensais registados em Marromeu. Este valor deverá ser confirmado com
medições e com um sistema de monitorização a instalar para medir os caudais sólidos.
Da análise das medições efectuadas (Quadro 6.1.12), verifica-se que para caudais líquidos em Marromeu inferiores a
2 000 m3/s os caudais sólidos em suspensão são praticamente nulos.
Como os caudais em Marromeu após a construção de Cahora Bassa apresentam uma pequena variação ao longo do ano
e um caudal médio anual na ordem de 3 000 m3/s, pode-se concluir que os sedimentos o Rio Zambeze são depositados
predominantemente nos troços a montante e apenas em situações de cheia com caudais superiores a 3 000-4 000 m3/s,
os sedimentos são transportados para o mar e para o Delta do Zambeze.
6.1.3.4

Hidrogeologia (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

Condições Hidroclimáticas: Evapotranspiração e Recarga de Aquíferos
Como referido na caracterização climática (Capítulo 6.1.1), a precipitação tem uma variação sazonal muito importante,
sendo o número de dias com precipitação nos três meses chuvosos em média baixo, entre 9,7 e 13,7 dias. A relação
qualitativa entre precipitação e temperatura pode observar-se na Figura 6.1.17: as precipitações restringem-se à estação
quente.
As temperaturas elevadas fazem pressupor uma evapotranspiração potencial também elevada, que provavelmente
provoca défice hídrico em todos os meses do ano com excepção dos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro e,
eventualmente, Março, por seguir os meses de maior precipitação. Isto significa que dos excedentes hídricos só naqueles
meses haverá disponibilidade para a infiltração da água no solo e recarga das águas subterrâneas. Assim, a recarga
está relacionada com as fortes chuvadas já que as pequenas precipitações de evaporam directamente ou não ultrapassam
a base do solo de onde a água volta à atmosfera pela evapotranspiração. O conceito de recarga antes utilizado é restrito e
inclui apenas o fluxo descendente de água resultante das precipitações atmosféricas que atinge a superfície freática e é
acrescentada à zona saturada de água subterrânea (aquífero).
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Para além dos fenómenos climatéricos antes analisados, o declive do terreno, o tipo, a capacidade de campo e a
capacidade de infiltração do solo e a espessura e as características estruturais e texturais da zona vadosa, são factores
que condicionam a recarga natural das águas subterrâneas. Na carta temática Indicadores da Recarga da Carta
Hidrogeológica de Moçambique, a zona do empreendimento de Mphanda Nkuwa, correspondem-lhe condições de
infiltração baixa (Figura 6.1.38).

Fonte: extracto da carta temática Indicadores da Recarga da Carta Hidrogeológica de Moçambique

Figura 6.1.38 – Indicadores de Recarga das Águas Subterrâneas

I - Tipos de Aquíferos e Modelos de Escoamento
Na Carta Hidrogeológica de Moçambique, Escala 1:1 000 000 (Ferro e Bouman, 1987), as formações precâmbricas
interessadas pelo projecto (Figura 6.1.40) estão incluídas no que se designa por província hidrogeológica do Complexo de
Base.
Segundo aqueles autores, nos planaltos, as rochas estão profundamente meteorizadas, desenvolvendo-se então
espessos mantos de alteração se o material solto não tiver sido removido pelo processo erosivo.
Na Figura 6.1.39, esquematiza-se um perfil típico resultante da meteorização das rochas graníticas e gnaissicas. O grau
de meteorização diminui da superfície do solo para a base do perfil onde se encontra a rocha-mãe. Em rochas básicas,
com minerais ferromagnesianos, o perfil de meteorização é, em geral, bastante argiloso. Em geral, o grau de
desintegração e consequente manto de alteração dependem grandemente do ripo de rocha que é sujeita ao processo
erosivo. Para a área em estudo, as rochas básicas em particular os anortositos são as formações com captações mais
produtivas.
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Figura 6.1.39 - Perfil de Meteorização Típico em Rochas do Complexo Cristalino.

O perfil de meteorização da Figura 6.1.39 também ilustra as características hidrogeológicas dos seus horizontes. O
aquífero freático localiza-se, habitualmente, próximo da camada areno-argilosa ou argila-arenosa. O horizonte saturado
seguinte é muito argiloso e, por isso, praticamente impermeável (aquicluso ou aquitardo). O horizonte mais permeável
situa-se na zona de transição entre a rocha alterada e a rocha-mãe não alterada; a sua espessura média está em geral,
compreendida entre 3 e 5 m. É constituído por material de textura grosseira e blocos, sem componente argilosa
significativa. Este horizonte funciona como aquífero que drena os horizontes superiores que se comportam como
formações de armazenamento e regulação do horizonte permeável subjacente.
Por sua vez, o aquífero da base do rególito, vai funcionar como zona de armazenamento e regulação da água que circula
no maciço rochoso fracturado subjacente.
Nas zonas montanhosas e declivosas, a espessura do solo é reduzida e/ou aflora o maciço rochoso fracturado. Nestes
casos, a recarga das águas subterrânea do maciço rochoso faz-se directamente a partir da interface com o ramo aéreo do
ciclo hidrológico.
Do ponto de vista hidrogeológico, estas rochas compactas têm um comportamento que é englobado no conceito de rochas
duras (hard rock), isto é, com permeabilidade em geral baixa, onde o escoamento e o armazenamento da água se fazem
predominantemente nas fracturas e, quando a alteração é significativa, na porosidade intergranular. A condutividade
hidráulica ou permeabilidade por fracturas depende, entre outros factores, da abertura e do tipo de enchimento. Em meio
saturado e em fracturas abertas com paredes lisas, a velocidade do escoamento é directamente proporcional ao quadrado
da abertura, isto é, a velocidade e o caudal dos escoamentos são muito sensíveis a pequenas variações da abertura das
fracturas. A identificação de fracturas e diaclases abertas (associadas a falhas e dobras) é fundamental para o êxito da
pesquisa e captação de água nestas formações. Este tipo de circulação da água subterrânea dá origem a aquíferos
descontínuos, pouco produtivos e de extensão limitada. Muitas vezes tomam a configuração planar quando associados a
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estruturas geológicas tais como filões, diques, falhas e zonas de fissuração. Estas estruturas constituem verdadeiras
armadilhas pois as fissuras secundárias podem ser um importante contributo para o armazenamento e a transmissão de
água.
As maiores estruturas geológicas tais como falhas e zonas de fissuras são importantes pela fracturação induzida pela
actividade tectónica enquanto noutros contextos são as zonas de contacto dos diques e filões de rochas intrusivas que
apresentam fracturação associada a variações térmicas do corpo intrusivo e do encaixante.
Concluindo, de acordo com Ferro e Bouman (1987), em geral as formações aquíferas do Complexo de Base são pouco
produtivas, descontínuas e de extensão limitada. As suas produtividades dependem, principalmente, da espessura e da
textura do material que constitui o manto de alteração meteórica que desempenha o papel duplo de potencial zona de
captação e de recarga do maciço de rochas duras subjacentes.
A síntese do que antes foi descrito é apresentada no extracto da Carta Hidrogeológica de Moçambique (Figura 6.1.40). À
semelhança do original a legenda do extracto (Figura 6.1.41) está hierarquicamente dividida em três domínios, grupos e
unidades. Os domínios são simbolizados por cores, os grupos por tons das respectivas cores e as unidades por
convenções litológicas e símbolos estratigráficos.
A divisão em três domínios baseia-se no tipo dominante de porosidade (tipo de escoamento), na extensão dos aquíferos e
na produtividade das formações hidrogeológicas.
 A cor azul é atribuída aos aquíferos com escoamento intergranular, geralmente contínuos e constam de material não
consolidado ou semiconsolidado.
 A cor verde significa escoamento predominante por fracturas e fissuras, os aquíferos são descontínuos e têm como
suporte rochas consolidadas (hard rocks).
 A cor castanha abrange áreas onde a ocorrência de água subterrânea é limitada, ou local, e áreas desprovidas de
recursos de água subterrânea. A ocorrência e escoamento da água subterrânea pode ser intergranular ou por
fissuras.
A divisão em grupos baseia-se fundamentalmente na produtividade prevista para furos e na permeabilidade. A divisão em
unidades hidrogeológicas baseia-se em critérios litostratigráficos.
Na legenda (Figura 6.1.41) só são apresentados os grupos e unidades principais que ocorrem no extracto da Carta
Hidrogeológica (Figura 6.1.40).
A barragem e a albufeira vão interessar formações fissuradas de permeabilidade classificada naquele documento de muito
baixa ou nula do Complexo Gnaisso-migmatítico, s.l., incluindo a Série Metassedimentar, o Complexo Granítico-gnaissicomigmatítico e a série Charnoquítica do Precâmbrico superior a médio (pЄG).
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Figura 6.1.40 – Carta Hidrogeológica da Região onde se Localizará a Barragem de Mphanda Nkuwa

Fonte: extracto Carta Hidrogeológica de Moçambique, Escala 1:1 000 000
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Figura 6.1.41 – Legenda Carta Hidrogeológica da Região onde se Localizará a Barragem de Mphanda

Fonte: adaptado da Carta Hidrogeológica de Moçambique, Escala 1:1 000 000
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Como foi realçado antes, a ocorrência de água neste tipo de maciços é privilegiada em zonas de falhas e de outras
estruturas tectónicas. Também neste particular, a densidade das falhas cartografadas na zona da albufeira da barragem
de Mphanda Nkuwa é inferior à da zona a norte do Zambeze onde o sistema com orientação aproximada NW-SE a NNWSSE é relativamente denso.
Chama-se a atenção para uma discrepância entre a cartografia geológica apresentada e a cartografia geológica de base
da Carta Hidrogeológica (Figura 6.1.40) que interessa averiguar no campo. Com efeito, a da Carta Hidrogeológica, na
zona da barragem ou um pouco a jusante, assinala a presença de calcários cristalinos, por vezes carsificados do
Complexo Cristalino (pЄG) englobados no grupo dos aquíferos carsificados muito produtivos do domínio dos aquíferos
predominantemente fissurados (descontínuos).
São ainda apresentadas isolinhas de mineralização, expressa em mg/L do resíduo seco. Na área em estudo são atribuídos
valores do resíduo seco da ordem de 500 mg/L, valor que está dentro dos limites do uso da água para o consumo
humano.
Referencia também à importância de águas sub-superficiais, em aquíferos intermédios ou suspensos, a níveis muito
próximo da superfície, constituindo estes a maior parte das fontes de captação por parte da população local. Os furos e
poços escavados situam-se predominantemente na proximidade das linhas de água, não se encontrando no entanto,
identificados de forma sistemática.
Nas fases seguintes de detalhe de projecto serão efectuadas prospecções geotécnicas que identificarão localmente, quer
a altura dos níveis freacticos, como estes aquíferos sub-superficiais em presença, devendo tal informação ser analisada
nos estudos ambientais que se seguem (EIA).
II - Interacção entre Águas Subterrâneas e Águas Superficiais
Os recursos de água doce repartem-se entre águas subterrâneas e águas superficiais. A água subterrânea está em
movimento e tem um nível de base tal como a água de um rio. O extremo da componente subterrânea do ciclo hidrológico
é o oceano tal como é para a componente superficial. No entanto, geralmente o ciclo subterrâneo tem níveis de base
intermédios que podem ser vales dos rios e depressões onde a água aflora e passa a englobar a componente sub-aérea
do ciclo hidrológico, aumentando o caudal dos rios e lagos e mantendo o escoamento de base das linhas de água. Outras
vezes, dá-se o movimento de água em sentido contrário, em função dos potenciais hidráulicos de cada uma das
componentes do ciclo hidrológico. São os rios e as linhas de água que recarregam os aquíferos e a água passa do
compartimente sub-aéreo para o compartimento subterrâneo do ciclo hidrológico.
Normalmente os rios com escoamento permanente são grandes eixos de drenagem longitudinais dos sistemas aquíferos
adjacentes. O escoamento subterrâneo dá-se em direcção ao rio e ao longo da faixa das aluviões modernas quando
existe.
Além de drenantes, estes rios, em períodos de cheia, funcionam como infiltrantes quando o nível da água no rio sobe
acima do nível piezométrico do aquífero: a água passa, então, do rio para as margens, dando lugar a um armazenamento
nos terrenos marginais (bank storage). Logo que o nível da água desce no rio, este armazenamento é responsável pelo
aumento da contribuição subterrânea para o caudal do rio.
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Nalgumas circunstâncias o aquífero é subordinado ao rio, isto é, a ligação hidráulica com o rio faz-se sem significativos
constrangimentos hidráulicos. A relação hidráulica entre o aquífero e o rio (influente ou efluente) depende da posição
relativa dos níveis da água.
A manter-se a subordinação ao rio, as reservas e os recursos exploráveis do aquífero são muito superiores aos recursos
intrínsecos. A exploração do aquífero provoca a infiltração (captura) da água no leito do rio e traduz-se, por isso, por um
"prejuízo" no caudal do escoamento superficial.
Ao caso presente aplica-se o modelo de escoamento antes exposto: o Zambeze e seus afluentes servem de nível de base
ao escoamento dos aquíferos descontínuos do Complexo de Base antes caracterizados. As trocas aquífero-rio e rioaquífero são muito modestas e sem significado prático face ao caudal do Zambeze e ocorrem fundamentalmente nas
estruturas antes definidas como de fluxo privilegiado (falhas e outras estruturas geológicas que promovam o aumento da
facturação).
Vulnerabilidade à Poluição e Risco de Poluição
Antes da apresentação de algumas considerações sobre a vulnerabilidade à poluição das formações aquíferas, interessa
fazer a distinção entre vulnerabilidade e risco de poluição: A primeira é característica dos diferentes terrenos para
determinadas condições de jazida embora variável de poluente para poluente. O risco de poluição, por seu lado, é um
conceito mais abrangente e dinâmico que engloba a vulnerabilidade e a existência de focos de poluição.
Deve-se sublinhar que não existe nenhuma forma satisfatória de descrever a vulnerabilidade dos aquíferos de uma forma
geral. De facto, não é possível considerar (ou representar num único mapa) todas as situações geológicas,
hidrogeológicas, hidroquímicas, etc., que exercem algum controlo sobre o comportamento dos contaminantes, sem ter em
conta as características destes e os cenários de contaminação. Cada grupo de contaminantes é afectado por vários
factores que incluem o tipo e espessura de solo, características e espessura da zona não saturada, taxa de recarga,
características do aquífero, etc..
O problema só poderia ser resolvido de forma satisfatória representando a vulnerabilidade a cada grupo específico de
contaminantes sob a forma de atlas de vulnerabilidade. Caso contrário, ter-se-á que optar por um conceito que cubra de
forma mais ampla possível a vulnerabilidade ao grupo, ou grupos, de contaminantes mais relevantes para cada caso
concreto.
Para avaliação da vulnerabilidade dos sistemas aquíferos e das captações há que ter em consideração as características
hidrogeológicas fundamentais dos sistemas aquíferos e dos furos de captação, quando existam.
Uma das preocupações do estudo da vulnerabilidade à poluição do aquífero tem a ver com a possibilidade de entrada de
poluição a partir da superfície e posterior percurso vertical em profundidade, na fase de exploração.
A barragem e a albufeira vão interessar formações fissuradas de permeabilidade classificada de muito baixa ou nula do
Complexo Granítico-gnaisso-migmatítico, do Precâmbrico superior a médio (pЄG), sem cobertura de solo ou solo de
espessura reduzida. Estas formações podem considerar-se de vulnerabilidade baixa mas variável em função da abertura
das fracturas e fissuras, das zonas de falha e de outras estruturas geológicas que promovem o aumento da facturação e a
permeabilidade.
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Assim, a análise geral que em seguida se apresenta pretende subsidiar a posterior identificação de impactes relacionados
com a potencial contaminação de aquíferos resultante da construção e exploração da barragem, com todas as suas
implicações directas e indirectas. Tomando como referência os parâmetros que fundamentam o índice DRASTIC (Aller et
al., 1987), que servem para avaliar qualitativamente a vulnerabilidade à poluição dos aquíferos,
D= profundidade da zona saturada (=Depth to water)
R= recarga profunda (=net Recharge)
A= material do aquífero (=Aquifer media)
S= tipo de solo (=Soil media)
T= topografia (Topography - slope)
I= influência da zona não saturada (Impact of the vadose zone)
C= condutividade hidráulica (=hydraulic Condutivity od the aquifer),
fazem-se dois exercícios de simulação baseados em valores dentro de uma gama expectável referida na bibliografia já
que não existem valores experimentais e observações de campo. No primeiro, considera-se que o complexo Complexo
Granítico-gnaissico-migmatítico (pЄG) é aflorante ou tem uma cobertura de solo de reduzida dimensão como é regra em
zona de relevo vigoroso; no segundo considera-se o “aquífero” da base do perfil de meteorização típico em rochas do
Complexo Cristalino em zonas de planalto, isto é, em zonas onde o transporte do material resultante da meteorização se
mantém quase todo in situ.
Quadro 6.1.12 - Valores Considerados para Cálculo do índice DRASTIC para as Duas Situações Descritas no Texto.
Parâmetro

D

R

A

S

T

I

C

Descrição

Profundidade
zona saturada
(m)

Recarga
mm/ano

Material do
aquífero

Tipo de solo

Declive
%

Zona vadosa

Aquífero
K (m/d)

pЄG

50

70

Granito
fracturado

Franco
argiloso

10

Granito

1

1

3

3

4

1

4

1

20

70

pЄG muito

Argila

2%

Argilas

20

3

3

5

1

9

3

4

Valor dos
Índices
Aquífero da
base do perfil
de
meteorização
Valor dos
índices

fracturado

O índice de vulnerabilidade DRASTIC obtém-se através da seguinte expressão:
DRASTIC = Dp×Di + Rp×Ri + Ap×Ai + Sp×Si + Tp×Ti + Ip×Ii + Cp×Ci
Quadro 6.1.13 -Pesos dos Parâmetros DRASTIC
Característica
Peso
Fonte: Aller et al., 1987

D
5

R
4

A
3

S
2

T
1

I
5

C
3

O valor mínimo do índice DRASTIC possível é 23 (menor vulnerabilidade) e o valor máximo é 226 (maior vulnerabilidade).
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Para as hipóteses de simulação (Quadro 6.1.12), o índice DRASTIC, tendo em conta os pesos apresentados no Quadro
6.1.13, toma os valores:
DRASTIC pЄG = 5×1 + 4×3 + 3×3 + 2×4 + 1×1 + 5×4 + 3×1
DRASTIC pЄG = 58
DRASTICperfil = 5×3 + 4×3 + 3×5 + 2×1 + 1×9 + 5×3 + 3×4
DRASTICperfil = 80
O código americano para a elaboração de mapas de vulnerabilidade DRASTIC considera 8 classes, a primeira, com
valores inferiores a 79, é a classe de menor vulnerabilidade e a classe com valores superiores a 200 é a de maior
vulnerabilidade.
Na simulação respeitante ao Complexo pЄG o valor calculado pertence à classe mais baixa de vulnerabilidade DRASTIC;
para o caso do “aquífero” localizado na base do perfil de meteorização de rochas do pЄG que se forma em zonas de
planalto, o valor simulado está no limite inferior da segunda classe mais baixa de vulnerabilidade DRASTIC. Conclui-se
que, segundo o índice DRASTIC, a vulnerabilidade á poluição das formações potencialmente aquíferas é baixa.
Estas duas situações também são paradigmáticas quanto ao modo e extensão da propagação das contaminações: (1)
enquanto nas fracturas não preenchidas, a propagação se pode propagar a longas distâncias tanto na zona vadosa como
no meio saturado por ausência de fenómenos transformação, retardação e atenuação de contaminantes provocados por
fenómenos físico-químicos como a filtração, a adsorção, a absorção e a troca iónica com os minerais das paredes das
fracturas; (2) nos mantos de meteorização, a presença de elementos muito finos (argilas e siltes) de elevada superfície
específica e de matéria orgânica permite que aqueles fenómenos físico-químicos transformem, retardem e atenuem alguns
poluentes, como metais pesados.
A ocupação humana dá sempre lugar a vários tipos de contaminação, embora na zona em estudo esta seja reduzida e
bastante dispersa. O tipo de poluição resultante é sobretudo microbiológico, mas também se traduz por aumento da
concentração de nitratos e outros compostos.
A contaminação microbiológica cobre pois grande variedade de situações que podem originar contaminações difusas ou
circunscritas a áreas limitadas: a rejeição de efluentes domésticos, as fugas de fossas sépticas (as poucas existentes
sobretudo nas povoações mais importantes), as estruturas de infiltração de águas residuais e a actividade pecuária, com
ou sem estabulação.
Importa por ultimo referir que está em curso uma campanha de cadastro de fontes de captação de água subterrânea
existentes ao longo da Bacia do Zambeze, promovida pela ARA-Zambeze.
6.1.3.5

Qualidade da Água (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

Desde a sua nascente o Rio Zambeze atravessa áreas urbanizadas, industriais e de desenvolvimento das actividades
mineiras e agrícolas, que podem vir a contribuir para a alteração da qualidade da água, com eventuais implicações
ecológicas na qualidade do rio na área de estudo.
Na bacia do Rio Zambeze a agro-industria representa a maior parcela das actividades que se desenvolvem,
particularmente no Zimbabwe, que requer extensivo uso de fertilizantes orgânicos e inorgânicos e pesticidas, como por
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exemplo DDT, que tem sido usado extensivamente na agricultura e nas campanhas de erradicação da mosca tsé-tsé. No
período de 1961 a 1991 foram usados na área envolvente da bacia do Zambeze, cerca de 127 toneladas de DDT para o
controlo da mosca tsetse, que afectou bastante a saúde da população na área da bacia de Manyame e a vila de Kariba,
para além de aves e da vida aquática, particularmente na albufeira de Kariba (Chenje, M. Et al, 2000).
Além da agro-industria a bacia do Rio Manyame/Panhame (pertencente à bacia do Zambeze), é a mais urbanizada do
Zimbabwe, e nela se concentram um elevado grau de indústrias transformadoras (papel, cimento, produtos químicos e
fertilizantes) e de extracção mineira (carvão, cobre, níquel, ouro, argila e números mineiros metálicos e não metálicos). Por
outro lado, em território zambiano, o transporte dos poluentes resulta, principalmente, das descargas na bacia de Kafue,
como resultado da insuficiente depuração dos efluentes urbanos e das actividades industriais e mineiras na região do
Copperbelt, que contaminam as águas e, consequentemente, poderão contribuir para elevadas concentrações de cobre e
cobalto na água, nos sedimentos e no peixe, para além de elevada proliferação das plantas infestantes que pode propiciar,
por exemplo, Eicchornia crassipes e Salvinia molesta, principalmente entre Mazabuka e Kafue Gorge (Kambole, H., 1988).
A actividade mineira na Zâmbia, que representa mais de 50% das exportações do país, pode também contribuir
significativamente para a contaminação das águas no Zambeze. O desenvolvimento das actividades agrícolas e florestais
contribui também para a poluição directa ou difusa dos cursos da água. Os poluentes resultantes das referidas actividades
incluem azoto, fósforo, insecticidas e herbicidas.
Por outro lado, com a futura instalação de duas Centrais Termoeléctricas na província de Tete já referida, serão também
captadas quantidades expressivas de água do Rio Zambeze para depois serem restituídas (poluição térmica).
Na bacia do Kafue, próximo da cidade de Lusaka, os campos de cana-de-açúcar têm contribuído significativamente para
poluição dos pântanos, devido o uso intensivo de fertilizantes e substâncias tóxicas. Os agricultores continuam a usar os
referidos produtos químicos para elevar os seus rendimentos
No sentido de caracterizar a qualidade da água do Rio Zambeze na área a ser directa ou indirectamente interferida pelo
aproveitamento em estudo (de forma a assegurar a avaliação dos impactes para jusante) foram utilizados os dados
cedidos pela Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), cuja albufeira se situa imediatamente a montante da área de estudo.
Esta análise não dispensa, no entanto, numa fase posterior dos estudos, uma avaliação pormenorizada, com recolhas e
análises próprias, da área interferida pelo empreendimento.
Parâmetros Analisados
Temperatura e pH
No período de 1977 a 2004 a temperatura da água na albufeira apresentou oscilações sazonais entre os 20ºC e os 30º C.
Estas oscilações devem-se essencialmente à sazonalidade térmica e levam a que exista uma maior estratificação da água
no período quente e chuvoso, de Outubro a Abril, do que no período seco, de Maio a Setembro.
Os valores de pH registados variam, também, sazonalmente, entre pH 7 e pH 8, e variam também, excepcionalmente,
entre o pH 9,5 e o pH 6,8, sendo a média anual de 8,2. Assim, a água da albufeira é tendencialmente básica ao longo de
todo o ano.
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Conductividade Eléctrica e TSD
A conductividade eléctrica variou durante o período de registos entre os 110 μS/cm e os 160μS/cm, tendo sido a média de
139μS/cm. Estes valores revelam que a Albufeira de Cahora Bassa apresenta valores baixos de substâncias dissolvidas.
Matéria Orgânica e Oxigénio Dissolvido
Na Figura 6.1.42 pode-se observar que existiu uma acentuada oscilação e uma evolução irregular tendencialmente
sazonal de Oxigénio Dissolvido ao longo do período em estudo.

Fonte: Silva, F. Et al, Monitoramento Ambiental da Albufeira de Cahora Bassa

Figura 6.1.42 – Registo da Matéria Orgânica e Oxigénio Dissolvido

A concentração de Matéria Orgânica relaciona-se de forma inversa com a quantidade Oxigénio Dissolvido pois maiores
teores de matéria orgânica morta, geralmente expectáveis após a floração e decaimento da massa de algas, concorrem
para o consumo de Oxigénio no processo de oxidação.
No período de 1977 a 1996 registou-se em média uma reduzida concentração de matéria orgânica (2 mg/l) em relação ao
oxigénio dissolvido (7 mg/l) junto ao paredão da barragem. De 1997 à 2004, os valores de concentração de matéria
orgânica apresentaram-se relativamente superiores aos valores de Oxigénio Dissolvido.
Síntese
Dos estudos realizados podemos concluir que a qualidade da água na albufeira de Cahora Bassa manteve desde a sua
constituição da mesma características físico-químicas semelhantes, apesar das oscilações reportadas, devendo-se
provavelmente essa constância à renovação frequente da massa líquida;.
No entanto, importa reforçar que os resultados apresentados referem-se apenas á albufeira de Cahora Bassa, tendo ainda
assim estado sujeitos a fortes condicionalismos decorrentes das condições político-militares prevalecentes, que
confinaram as análises ao espaço próximo da barragem até 1995 quando começaram se tornar mais abrangente, tendo
sido definidos programas e criado as condições de meios e de pessoal para a sua rotina.
Assim, é importante referir que os resultados apresentados são referentes à albufeira de Cahora Bassa, pelo que apesar
de constituírem a essência da qualidade da água restituída para jusante, não serão exactamente iguais aos resultados
esperados para a área de estudo, pois os parâmetros hidráulicos que diferem as águas a jusante a montante da barragem
são condicionantes á qualidade físico-química: por um lado a circulação actual dos causais do rio em regime lêntico desde
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Cahora Bassa (o que facilita a sua oxigenação), e por outro as contribuições da restante bacia drenante, com destaque
para o Rio Luía.
Desta forma, esta caracterização não dispensa em fase posterior a obtenção de dados de qualidade da água a jusante da
albufeira da Cahora Bassa.
Neste sentido, importa referenciar que a ARA-Zambeze em colaboração com outras instituições está a realizar o
monitoramento de qualidade da água superficial e subterrânea ao longo da bacia do Zambeze, promovendo a medição de
parâmetros físico-quimicos e bacteriológicos com uma periodicidade mensal e trimestral (site: ARA-Zambeze, 2009), nos
seguintes locais:
Periodicidade mensal:
 Campo de furos do Vale de Nhartanda
 Campo de furos de Matema
 Campo de furos de Chithatha
 Rio Zambeze (estação E-320)
 Rio Revúbue (estação E-302)
Periodicidade trimestral:
 Campo de furos de Licuári
 Campo de furos de Nicoadala• Rio Chire (estação E-289)
 Companhia Sena Sugar de Marromeu
A análise e avaliação das informações recolhidas ao longo do tempo neste monitoramento deverão ser considerados nos
estudos de maior desenvolvimento a realizar no EIA.
6.1.3.6

Usos da Água (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

A bacia hidrográfica do Rio Zambeze tem grande potencialidade para a utilização dos seus recursos hídricos, que vão
desde a produção agrícola por irrigação, com solos de boa qualidade, até à produção hidroeléctrica e termoelectrica
(também utilizadora de água), ao desenvolvimento da pecuária e da pesca, entre outros usos, permitindo verificar que
existem boas condições na bacia para reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento económico e social das
populações.
Durante os últimos dez anos no âmbito do ZACPLAN3, foram desenvolvidos vários projectos e estudos para a totalidade
da bacia do Zambeze, que culminaram com a elaboração em 2008, do Plano de Implementação e a Estratégia para a
Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia do Zambeze (Norconsult & Mott Macdonald, 2008). Estes estudos são,
porém, bastante gerais, visando a análise e popondo medidas e acções para os 8 países da bacia, pelo que se nota ainda
a falta um Plano mais detalhado para a bacia moçambicana do Zambeze, que integre os vários usos previstos para o

3

Plano de Acção do Zambeze, assinado por Botsoana, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwé
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Baixo Zambeze, bem como os condiciontes ambientais e que serva de guia operacional à ARA-Zambeze e a quem actua
no desenvolvimento económico e social da região.
A produção de energia eléctrica foi um dos usos identificados nos anos 60 pela Hidrotécnica Portuguesa e completados
pelo Gabinete do Plano do Zambeze (GPZ), tendo sido proposto uma cascata de aproveitamentos hidroeléctricas no troço
principal do rio Zambeze, que incluíam para além de Cahora Bassa, os aproveitamentos de Mphanda Nkuwa, Boroma e
Lupata, para além de aproveitamentos hidroeléctricos nos seus afluentes: Luía, Luenha e Revubué.
Na área agrícola foram identificados nos anos 60 um potencial de 1 700 000 ha de terras com aptidão para o
desenvolvimento de regadio, a que correspondia a consumos de água na ordem 18 700 hm3/ano. Em 1986, a DNA avaliou
que 228 200 ha terras na bacia do Zambeze tinham aptidão para irrigação, a que corresponde necessidades de água de
2 480 Mm3/ano, tendo a DNA proposto que fosse dada prioridade ao desenvolvimentos de estudos e projectos para
implementar o regadio na bacia do Zambeze.
Segundo Norconsult, 2007, em 1995 foram inventariados em Moçambique 4 630 ha de áreas de irrigação e consumos de
46 hm3. A Administração do distrito de Marromeu informou que em 2003 foram plantados pela Companhia de Sena 7 800
ha de cana de açúcar, que se estima corresponder a um consumo de água de 80 hm3, estando previsto até 2025, a
implementação de mais 49 000 ha de novos regadios em Mozambique e 467 385 ha em toda a bacia do Zambeze, que
incluindo os actuais totalizam para a bacia do Zambeze cerca de 170 000 ha de área irrigada em 2025.
Segundo Norconsult, 2007 e para o cenário previsto para 2025, teríamos consumos totais na bacia do Zambeze de
42 300 Mm3, ou seja 41% da totalidade dos recursos hídricos avaliados.
Para além da produção agrícola e da hidroelectricidade existem em curso na bacia do Zambeze, um conjunto de
investimentos, onde o uso da água assume particular importância, nomeadamente a navegabilidade do rio Zambeze entre
Moatize e a Foz (estudo em curso) para transportar carvão para exportação, bem como a construção de duas
termoeléctricas que começarão a funcionar em 2012 (Central Termoeléctrica do Vale do Rio Doce, no âmbito da
exploração mineira de carvão de Moatize e a Central Termoeléctrica de Benga), que utilizarão a água do rio para
arrefecimento. Existem ainda em curso vários projectos de pequena escala para apoio ao desenvolvimento das
comunidades que vivem em torno do rio Zambeze.
Referência ainda para os projectos de navegabilidade que pretendem restituir ao rio o seu importante papel enquanto
canal de trasporte fluvial.
Tendo em consideração o crescimento económico e social que se tem assistido nos últimos anos na província de Tete e
ao dinamismo que tem vindo a atrair mais investimento, importa avaliar em estudos consequentes com base nos dados
existentes e em estimativas futuras, os usos da água previstos para a região, alguns deles com captações directas no rio.

6.1.4 RUÍDO
O ruído ambiente é o nível acústico global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao
conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado.
O ruído tem sido um dos principais factores de degradação da qualidade de vida da população, constituindo um problema
com tendência para o agravamento. Estando o crescimento demográfico directamente associado a um crescimento do
povoamento e do tráfego, são estes alguns dos principais condicionantes da qualidade sonora.
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No entanto, a área de estudo (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII) é uma zona ainda muito rural, pelo que a
maioria das actividades praticadas não são consideradas relevantes em termos de ruído emitido.
De facto, na zona envolvente á futura Albufeira/Barragem de Mphanda Nkuwa não se encontram de momento fontes
sonoras relevantes, sendo apenas de referenciar as estradas que se desenvolvem a norte e a sul do Rio Zambeze, ao
longo do mesmo, sobretudo a via que estabelece a ligação entre a cidade de Tete e o Songo, por constituir a que
actualmente apresenta maior volume de tráfego rodoviário.
Atendendo a que estas vias distam em mais de 10 km da dona de implantação da barragem e respectiva albufeira, não se
farão sentir quaisquer influencias do ruído emitido pela circulação rodoviária nestas estradas na zona próxima do Rio
Zambeze.
Assinala-se apenas, como designado ruído natural (de fundo), os níveis acústicos produzidos essencialmente pelo vento
nas folhagens, a movimentação das águas, sobretudo mais intensa nas zonas de rápidos, e os sons emitidos pela fauna
local, designadamente pelas aves e insectos.
Como conclusão, ainda que não se conheçam dados específicos que caracterizem quantitativamente a região em análise,
e fundamentando-se em termos qualitativos na percepção adquirida em visitas ao local e na constatação da inexistência
de fontes antropogénicas de ruído, considera-se que a zona em estudo è pouco ruidosa, devido essencialmente ao seu
carácter rural, pelo que os níveis acústicos presentes assumem, no geral, uma tendência relativamente baixa, associada
ao ruído ambiente natural da zona.

6.1.5 PAISAGEM
A abordagem metodológica com vista ao diagnóstico de referência da paisagem da bacia do Zambeze, num trecho do rio
com sensivelmente 61 km, compreendido entre a barragem de Cahora Bassa e o local previsto para a implantação da
barragem de Mphanda Nkuwa, tem por base uma visão holística dos factores de ordem abiótica, biótica e social,
analisados, em termos gerais, segundo parâmetros estruturais, fisiográficos e paisagísticos do meio em questão.
O método de caracterização mais frequente no que respeita à paisagem consiste na definição (e posterior avaliação) de
“Unidades de Paisagem”, isto é, de “unidades territoriais que concretizam e exprimem a caracterização do sistema
biofísico (...)”, baseada em “(…) critérios de homogeneidade relativa a um conjunto de componentes significativos (...).”
(Abreu, 1989). Este método permite individualizar zonas homogéneas, quer do ponto de vista das respectivas
características visuais de maior relevância, quer do ponto de vista do tipo de resposta a perturbações externas.
Neste sentido, a caracterização e avaliação da paisagem de uma determinada região deve ser acompanhada pela análise
dos seus componentes intrínsecos, os quais se podem sistematizar em: Biofísicos/Ecológicos, Antrópicos e Estéticos
e Percepcionais
A análise visual teve, ainda, como suporte a identificação dos descritores fisiográficos e ambientais que contribuem para a
configuração da paisagem, e a sua apreciação sustentada em parâmetros de percepção visual, que interpretam a
paisagem atendendo a factores de visualização potencial (pontos dominantes/panorâmicos, barreiras à visibilidade,
acessibilidade visual) e de valorização paisagística (elementos naturais de interesse, conjuntos cénicos de valor
paisagístico, diversidade cénica).
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6.1.5.1

Unidades de Paisagem (Área de Influência Indirecta – AII)

Para o território em análise foram individualizadas 2 Macro-unidades de Paisagem em função das feições
geomorfológicas da bacia do Rio Zambeze, pelo facto do relevo se revelar, no presente estudo, o recurso que mais
influência a sua diferenciação paisagística. Estas Grandes Unidades foram designadas por:
UP 1- Zonas de Planalto, integradas no “Graben4 do Médio Zambeze”,
UP2 - Zona de Grandes Planícies Costeiras, situadas no "Graben do Baixo Zambeze”.
No âmbito do presente estudo, e tendo presente uma relativa homogeneidade das referidas grandes unidades de
paisagem, de modo a reduzir a escala, visando um maior detalhe e compreensão do funcionamento da mesma, procedeuse à identificação de Unidades de Paisagem. Utilizaram-se critérios de homogeneidade, atendendo a componentes
básicos que a compõem e estruturam, designadamente fisiográficos e de ocupação do solo, bem como a outras
características potencialmente diferenciadoras como os valores sócio-culturais e atributos visuais intrínsecos, tais como
cor, forma, textura, volume e dominância espacial.
No âmbito do presente estudo, e tendo presente uma relativa homogeneidade das referidas grandes unidades de
paisagem, de modo a reduzir a escala, visando um maior detalhe e compreensão do funcionamento da mesma, procedeuse à identificação de Unidades de Paisagem. Utilizaram-se critérios de homogeneidade, atendendo a componentes
básicos que a compõem e estruturam, designadamente fisiográficos e de ocupação do solo, bem como a outras
características potencialmente diferenciadoras como os valores sócio-culturais e atributos visuais intrínsecos, tais como
cor, forma, textura, volume e dominância espacial.
Neste contexto, para troço do vale do Zambeze em questão foram particularizadas, 4 Unidades de Paisagem:
 Fundo do Vale;
 Topos Interfluviais;
 Vertentes de Encosta;
 Depressões de Acumulação / Terraços de Erosão.
6.1.5.2

Diagnose da Paisagem (Área de Influência Directa - AID)

A paisagem em questão apresenta uma configuração espacial que decorre particularmente das formas morfoestruturais do
relevo, que apesar de apresentarem uma homogeneidade intrínseca relativa, em termos de unidade, revelam uma grande
complexidade morfológica.
De facto, ao aspecto planáltico e retalhado do relevo, associam-se as formas preferencialmente assimétricas e alongadas
do vale de fundo plano do Rio Zambeze, embora encaixado e profundo, de largura que pode variar consideravelmente ao
longo do seu eixo estruturante, apresentando desde zonas pediplanadas, formando baías, a cornijas e escarpados
importantes, cujo leito apresenta uma forte pendente.
Estes volumes geo-estruturais jovens vão-se esbatendo desde a estreita garganta escavada pelo Rio Zambeze, em
Cahora Bassa (Fotografia 6.1.6 e 6.1.7), até Mphanda Nkuwa, local onde ficará implantada a barragem em estudo.

4

Depressão de origem tectónica, resultante do afundamento relativo de um bloco
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Com efeito, ao longo do trajecto do rio assiste-se a um amadurecimento progressivo do relevo, passando de vogoroso a
montante do local de barragem a pregressivamente mais suave para jusante, ocorrendo um desnível brusco entre as
terras altas planálticas e as planícies (Fotografia 6.1.8 e 6.1.9), com formações do Terciário e Quaternário, onde a
vertente da margem esquerda do vale recua consideravelmente, formando uma baía relativamente extensa.

Fotografia 6.1.6 e 6.1.7 – Vistas de Montante e de Jusante da Barragem de Cabora Bassa

Fotografia 6.1.8 e 6.1.9 – Paisagem de Planície, logo a Jusante do Local do Empreendimento

Estas características são responsáveis pelas sequência de bacias visuais que podem ser observadas ao longo do troço do
Rio Zambeze, com campo visuais relativos de leitura confinada, embora com padrões de comportamento paisagístico
semelhante.
Já na zona de Mphanda Nkuwa a paisagem expande-se, colocando os planos visuais a níveis de altitude próximos e
afastando o horizonte visual. Aqui, também, o baixo volume das estruturas de ocupação do solo das margens aluviais,
configurando pastagens principalmente constituídas por herbáceas curtas, caniços e bambus, associadas a amplos lagos,
contribuem para esta amplitude da paisagem no local. A partir daqui na direcção jusante a vegetação vai adensando,
assistindo-se a uma alteração nas estruturas vegetais.
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A paisagem granítica inóspita e de grandes relevos de montante, constitui o suporte para uma matriz de ocupação
constituída por matos e para a sobrevivência de uma floresta aberta de decíduas, reforçando a definição fisiográfica dos
fundos dos vales que subsidiam o Rio Zambeze.
Desta análise, sobressai, como principal característica a escala da paisagem, face à dimensão humana, configurada e
composta da paisagem por cenários sucessivos de elevada qualidade visual reservados e “virgens”, que traduzem de
forma clara o funcionamento orgânico de território, em virtudes das condições biofísicas inóspitas e da descentralidade,
que condiciona a acessibilidade visual vulgarizada e facilitada.
A componente humano-social e a sua influência no meio, acontece de forma pontual, e em função das potencialidades de
uso, surgindo quase de forma dissonante na paisagem, em contraste com intensidade da paisagem envolvente.
A forma alongada do vale e repartida em sub-bacia visuais, assim como a ausência de potenciais receptores visuais,
contribuem como factor regulador da fragilidade, encontrando-se o horizonte visual condicionado pela linha de cumeada
mais próxima. Por outro lado, nas zonas aplanadas, o facto das estruturas da paisagem se situarem no mesmo plano
visual reduz o potencial de observação e de percepção geral do cenário paisagístico, apenas destinguindo os fundos
visuais localizados nos planos superiores da bacia.

6.2 MEIO BIÓTICO
6.2.1 INTRODUÇÃO
Esta componente fornece uma descrição preliminar de base do meio biótico (tanto no meio terrestre como no meio
aquático), estabelecendo um enquadramento que abrange a bacia do Zambeze, enquanto Área de Influência Indirecta
(AII) e que se direcciona com maior acuidade para a definida Área de Influência Directa (AID), ou seja a área a inundar
pela albufeira, zonas previstas de ocupação por estaleiros e apoios de obra e a área a jusante que será afectada devido as
operações do proposto Projecto da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, isto é, as possíveis subida e descida dos níveis de
água do rio a jusante.
A descrição da vegetação e da flora a jusante da área da proposta albufeira é baseada em diversas fontes, entre as quais
Timberlake (1998 e 2000), SWECO (1993) e Loxton Hunting and Associates (1975).
A informação sobre o mapeamento em larga escala dos tipos de vegetação contida neste documento é baseada em Wild
& Barbosa (1967). A maior parte da informação relacionada com os habitats e a flora, fauna e ictiofauna, associada para a
área inundada dos Vales dos Rios Zambeze e Luía, foi obtida da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) realizada em 2001
e está disponível em relatórios produzidos em conexão com a AIA anteriormente realizada (Lahmeyer, 1999 e Lahmeyer,
2001).
Dados adicionais sobre os habitats e flora foram obtidos durante um estudo de campo realizado por três biólogos em Maio
2009 (para o presente estudo) para actualizar a informação existente. Usando dois barcos, toda a secção do Rio entre
Tete e cerca de 3 km a montante de Mphanda Nkuwa (depois do qual o rio não era navegável) foi estudada, tendo sido
documentados e fotografados todos os habitats e vegetação ocorrendo nos margens do Rio Zambeze e no próprio Rio
(incluindo as ilhas).
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Durante esta viagem do campo foram feitas entrevistas com técnicos de Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia
e Direcção Provincial de Turismo para obter informação sobre fauna (distribuição e abundância), projectos de conservação
de fauna e problemas associados com os conflitos entre homem e animal nos distritos abrangidos pelo projecto. Também
foram entrevistados membros das comunidades locais na área de inundação sobre a presença de fauna na área.

6.2.2 HABITATS, VEGETAÇÃO E FLORA
6.2.2.1

Enquadramento no Contexto da Bacia do Zambeze (Área de Influência Indirecta - AII)

Ocupando uma extensão de cerca de 1,33 milhões de quilómetros quadrados (Hughes and Hughes, 1992), a Bacia do
Zambeze estende-se ao longo da parte sul tropical de Africa, ocupando vastas áreas em Angola, Zâmbia, Zimbabwe,
Malawi e Moçambique, e áreas menos extensas em Namíbia, Botswana e Tanzânia (Timberlake, 2000). O rio Zambeze
nasce no Nordeste da Zâmbia, no Centro do Planalto Africano, que cobre a maior parte do continente. A vegetação
dominante ao longo da sua bacia é composta por savana e matagal. Esta encontra-se intercalada com áreas de graminal e
de terras húmidas nas zonas de drenagem fraca, bem como com uma diversidade de outros habitates, incluindo matas,
florestas, praias arenosas e rochosas, terreços de aluvião.
Estão identificados quatro biomas principais ao longo da Bacia do Zambeze, a saber: (i) Bioma Congolês; (ii) Bioma
Zambeziano; (iii) Bioma Montano; e (iv) Bioma Costeiro, cujas características gerais estão resumidas por Timberlake
(2000) (ver Figura 6.2.1).

Legenda
Bioma costeiro
Bioma Congolês
Bioma Montano
Bioma Zambeziano

Figura 6.2.1 - Biomas na Bacia do Zambeze

Dentre os biomas acima citados, o de maior interesse para o presente projecto é o Bioma Zambeziano, que abarca a área
onde será construída a Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa. Este cobre a quase totalidade da extensão da Bacia (cerca de
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95%) e inclui, em termos gerais, áreas de matagal, graminal, pântanos e lagos. Segundo Timberlake (2000), alguns
autores dividem este bioma em duas áreas, sendo uma mais húmida, com predominância de matas de miombo
(dominadas por plantas do género Brachystegia, muitas vezes misturada com Julbernardia e ou Isoberlinia) e outra mais
seca, dominada por vegetação de mopane (que tem como espécie-tipo Colophospermum mopane) ou savana de acácia
(dominada por espécies do género Acacia).
Vegetação da Bacia do Zambeze
A diversidade de características dos habitats das áreas ao longo do curso do Rio Zambeze são o resultado de processos
de evolução hidrológica que, segundo Timberlake (2000), tem-se reflectido na distribuição das espécies. Tais processos
ocorreram ao longo de vários milhões de anos, conforme explicado por Timberlake (1998), constituindo o resultado de
mudanças climáticas, hidrológicas e geomorfológicas (Timberlake, 2000); tais mudanças, por sua vez, terão resultado na
formação de uma variedade de características topográficas, de solos, condições de humidade, temperatura e outras, que
determinam as características dos diversos tipos de habitats de vegetação.
A vegetação da região da Bacia do Zambeze foi caracterizada por White (1983), no contexto da caracterização da
vegetação de várias regiões de Africa. No ano 2000, Timberlake publicou um trabalho de caracterização da vegetação
específica para a Bacia do Zambeze, indicando os principais tipos de vegetação que ocorrem nesta (Quadro 6.2.1).

Quadro 6.2.1: Caracterização Geral dos Tipos de vegetação da Bacia do Zambeze.
Unidade de
mapeamento,
segundo White
(1983)

Percentagem da Bacia do
Zambeze ocupada pelo tipo
de vegetação em referência

25, 26

49

22ª, 47, 60

19

6

3

64, 75, 76

4

28

12

29

7

Montano

19a

2

Costeiro

16a

1

-

3

Tipo de vegetação
Mata de miombo
Mosaico de mata/floresta
seca/graminal
Floresta seca sempre verde
Pântanos e charcos
Mata de mopane
Mata mista de acácia
Floresta montana/graminal
Mosaico de Floresta
costeira/mata/graminal
Vegetação de lagos

Bioma
Zambeziano
(húmido)
Zambeziano
(húmido)
Zambeziano
(húmido)
Zambeziano
(húmido)
Zambeziano
(seco)
Zambeziano
(seco)

Fonte: Timberlake (2000); derivado de White (1983).

Os tipos de vegetação indicados acima encontram-se ilustrados no mapa que se segue.
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Floresta húmida sempre verde e graminal
Floresta seca sempre verde
Mata de Miombo
Mata de Mopane
Mosaico de floresta decídua e graminal
Mata de Acacia-Combretum
Vegetação
de
pântanos/planícies
inundação

de

Fonte: Timberlake, 2000

Figura 6.2.2 - Tipos de Vegetação da Bacia do Zambeze
6.2.2.2

Mapeamento de Larga Escala dos Tipos de Vegetação ( Área de Influencia Indirecta – AII)

A um nível geral e com base numa classificação em “Unidades de Mapeamento” (UM) (Wild & Barbosa, 1967), encontramse identificados três tipos de vegetação na área entre a Barragem de Cahora Bassa e a Cidade de Tete, nomeadamente
Mata de Mopane (Unidade de Mapeamento 35); Savana seca decídua (Unidade de Mapeamento 51, dominada por
Combretum, Diplorhynchus, Pterocarpus brenanii, Combretum spp) e Miombo seco decíduo (Unidade de Mapeamento 30,
dominado por Julbernardia globiflora).
1. Mata de Mopane (UM35): A espécie-tipo é Colophospermum mopane, à qual estão associadas a outras
espécies, formando um tipo de savana de altitude média a alta (árvores com 10-15 m de altura), por vezes
misturada com o imbondeiro (Adansonia digitata). Este tipo de mata ocorre entre Tete e o vale do Luía. Cobre
vastas áreas nos vales do Zambeze e dos seus afluentes, a altitudes inferiores a 400 m, em solos relativamente
profundos, argilosos, compactos, maioritariamente derivados de formações do Karoo.
Em zonas planas sazonalmente inundadas e em depressões com solos calcários, ocorre graminal, dominado por
Setaria sp. Em solos pouco profundos, pedregosos e igualmente calcários, Acacia nigrescens é a espécie subdominante da Savana de mopane – outras espécies incluem Dalbergia (D. melanoxylon e D. boehmii), Acacia
nilotica, Combretum (C. ghasalense, C. apiculatum), Ziziphus mucronata e Afzelia quanzensis.
2. Savana seca decídua (UM51): dominada por Combretum, associada a Diplorhynchus, Pterocarpus brenanii como
espécies subdominantes, ocorre na área a montante de Tete, em solos de origem vulcânica ou de dioritos e
basaltos. Ocupa uma área significativa do Vale do Zambeze. Barbosa (1967) lista 22 espécies principais
pertencentes a diferentes famílias geralmente características deste tipo de vegetação, incluindo Pterocarpus
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brenanii, Diplorhynchus condilocarpon, Colophospermum mopane (de porte arbustivo) Combretum spp. (C.
imberbe; C. ghasalense, C. apiculatum), Dyospyrus kirkii, Terminalia spp. (T. sericea e T. stuhlmannii), Cordyla
africana, Longocarpus capassa, Albizia harveyi, Dalbergia melanoxylon, Cassia spp e kirkia acuminata. O
imbondeiro é de ocorrência esporádica, normalmente em zonas de mata aberta.
3. Miombo seco decíduo (UM30): na área do projecto miombo seco decíduo é dominado por Julbernardia
globiflora5, ocorre a sul do Songo. É um tipo de vegetação bem desenvolvido no vale do Zambeze. A cobertura
de gramíneas é escassa, sendo as espécies mais frequentes Heteropogon contortus, Eragrostis spp e Aristida.
Forma faixas entre as comunidades de savana de B.boehmii e Colophospermum mopane. Abunda no vale do
Zambeze em solos alaranjados a acinzentados, em altitudes variáveis entre 400-700 metros, mas também em
terras baixas, com ondulação topográfica ligeira. Outras espécies encontradas nas áreas de miombo seco
decíduo seco incluem as seguintes: Diplorhynchus condylocarpon, Terminalia sericea, Brachystegia boehmii,
Diospyrus kirkii, Oxytenanthera abyssinica, Colophospermum mopane, Pterocarpus brenanii, Combretum
ghalense, Burkea africana, Pipiostima thoningii, Pseudolachnostylis maproneufolia, Acacia nigrescens, Kirkia
acuminata, Dalbergia melanoxylon, etc (Barbosa, 1957).
Um mapa ilustrando a forma como as unidades de vegetação acima citadas estão distribuídas na área do projecto é
apresentado na Figura 6.2.3.

Fonte: Wild & Barbosa, 1967

Figura 6.2.3 - Localização das Unidades de Mapeamento de Vegetação em relação à Barragem e a Área da Albufeira - Área de
Influência Directa - AID

5

Em áreas com altitudes inferiores a 1000 metros Julbernardia globiflora ocorre frequentemente misturada com Brachystegia
spiciformis e B. boehmii.
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Área a Inundar
O troço do Rio Zambeze entre Cahora Bassa e Mpanda Nkuwa desenvolve-se entre colinas com declives por vezes
bastante acentuados. Em muitos lugares os sopés das colinas entram directamente no Rio Zambeze e nestas áreas não
existem terraços de aluvião ou praias arenosas ou rochosas. Noutras áreas, o Rio Zambeze é marginado por terraços de
aluvião (dominados pela espécie Ziziphus mauritiana e espécies herbáceas) ou praias arenosas ou rochosas. Ocorrem
ainda, entre Cahora Bassa e Mpanda Nkuwa, ilhas rochosas com vegetação herbácea, algumas árvores e arbustos.
De modo geral, a vegetação da área a inundar é dominada por Combretum, que ocorre formando vastas extensões de
matas ao longo das encostas que ladeiam o curso do Rio Zambeze, sendo que matas de mopane (dominadas por
Colophospermum mopane) são igualmente de ocorrência notável.

Fotografia 6.2.1 - Mata aberta com Ziziphus
mauritiana (seta)

Fotografia 6.2.2 - Ilha rochosa com vegetação herbacea
(seta)

Área a Jusante
Na área a jusante da zona de influência directa da Barragem, entre Mphanda Unkuwa e Boroma, o rio torna-se menos
estreito com poucas ilhas arenosas ou rochosas. Neste troço as o Rio Zambeze é marginado com colinas com declives
menos acentuados. Os margens do rio entre Mphanda Nkuwa e Boroma são caracterizados pelo presença de terraços de
aluvião novamente dominados por árvores de maçanica (Ziziphus mauritiana), algumas praias arenosas e poucas
margens rochosas.
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Fotografia 6.2.3 - Mancha de Floresta Ribeirinha a Jusante

Em algumas áreas existem pequenas manchas de floresta ribeirinha.
Entre Boroma e Tete, o Rio Zambeze é mais largo dando lugar a ocorrência de muitas ilhas arenosas cobertas quase que
exclusivamente por P. australis, P. mauritianus e Cucumis sp., espécies também comuns ao longo das margens do Rio
Zambeze. Nesta área não ocorrem formações rochosas.
É possível observar na região vários terraços de aluvião evidenciando sinais da acção humana, especificamente derivada
do seu uso para pastagem e agricultura de subsistência. As áreas de terraços de aluvião são normalmente dominadas por
Ziziphus mauritiana, uma espécie, não indígena, porém bem estabelecida ao longo do vale da região do Baixo Zambeze.

Fotografia 6.2.4 - Margem com Phragmites e
terraços aluviais com árvores de Ziziphus
mauritiana
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Fotografia 6.2.5 - Ilha arenosa coberta por Phragmites e
Cucumis
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6.2.2.2.1

Descrição Detalhada dos Habitats da Área a Inundar

Nos estudos realizados em 2001, referida na secção anterior, foram realizados estudos detalhados do ambiente biótico da
área do projecto, incluindo os habitats de espécies vegetais. Com base na validação dos dados no terreno e na análise de
fotografias aéreas levadas no estudo em referência, foram identificadas nas áreas de barragem e da albufeira pelo menos
oito tipos de habitats de vegetação, nomeadamente:
1. Terraços de aluvião
2. Vegetação ribeirinha
3. Ilhas com vegetação
4. Praias arenosas e rochosas
5. Afloramentos rochosos com cobertura vegetal
6. Mata mista de Combretum
7. Mata de Mopane
8. Floresta ribeirinha
Terraços de aluvião
Estes foram observados na base dos montes ao longo do Rio Zambeze e, em menor número, no Rio Luía. Nos terraços de
aluvião adjacentes ao Rio Zambeze, entre o local da barragem e a confluência dos Rios Zambeze e Luía, Ziziphus
mauritiana é a espécie de árvore mais comum. Esta espécie está muitas vezes associada com matas Acacia nilotica e A.
Burkei arbustivas. A camada próxima do solo é dominada pelas espécies herbáceas Urochloa mosambicensis, Digitaria
sp., Panicum maximum e Hyparrhenia dissoluta. No vale do Luía, a espécie Ziziphus mauritiana ocorre ocasionalmente
próximo da confluência com o Zambeze desaparecendo, contudo, para montante do Rio Luía.

Fotografia 6.2.6 e 6.2.7 - Terraços de aluvião adjacentes ao Rio Zambeze, com Ziziphus mauritiana como espécie
dominante
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Fotografia 6.2.8 - Vegetação dominada por Ziziphus mauritiana junto às margens do Rio Zambeze (seta inferior) e mata de
Combretum na encosta subjacente (seta superior)

Vegetação ribeirinha
Este tipo de vegetação ocorre como uma faixa estreita marginando os pequenos cursos de água secos ou não, que são
uma das características dos vales dos Rios Zambeze e Luía. A vegetação ribeirinha pode ser em forma de mata não
densa ou de mata densa (brenha).

Fotografia 6.2.9 - Um pequeno rio (na época seca, sem água) com um amplo leito arenoso e floresta ribeirinha associada (Rio
Chipocoze)

A vegetação ribeirinha densa ocorre ocasionalmente na área próxima do proposto muro da barragem, porém, é mais
frequente ao longo do Rio Luía. As espécies de árvores mais comuns incluem Bridelia cathartica, Cardiogyne africana,
Croton megalobotrys, Excoecaria bussei, Cleistochlamys kirkii, Cadaba kirkii, Dombeya kirkii, Grewia pachycalyx,
Canthium glaucum, Combretum elaeagnoides, Combretum mossambicense, Pteleopsis myrtifolia, Schrebera trichoclada,
Gardenia resiniflua, Gardenia ternifolia, Allophylus africanus, Dalbergiella nyasae, Pterocarpus lucens, Vitex ferruginea,
Acacia ataxacantha, Erythrophleum africanum e Phyllanthus reticulatus.
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Fotografia 6.2.10 - Riacho bem definido, com pequenos afloramentos rochosos, pequenas quedas de água e uma adjacente
mata brenha ribeirinha

Na floresta ribeirinha as espécies de árvores dominantes são Deinbollia oblongifolia, Senna abbruviata, Brachystegia sp.,
Margaritaria discolor, Lannea schweinfurthii, Commiphora marlothii, Bauhinia tomentosa, Combretum hereroense,
Combretum apiculatum, Strychnos decussata, Trichelia drageana e Markhamia zanzibarica, que formam uma copa dos 3
aos 10 m. A cobertura da copa varia de aberta (<10%), a fechada (10-80%). A camada próxima do solo é composta por
Digitaria sp., Panicum maximum, Triumfetta pentandra, Commelina sp., Melanthera biflora, Puhalia lappacea, Gisekia
africana, Zaleya pentandra, Boerhavia diffusa, Ceratotheca triloba, Ipomoea sp., Tephrosia purpurea e Crotolaria pallid.
Ilhas com Vegetação
Em algumas ilhas, com substrato rochoso junto a Mphanda Nkuwa formam-se pequenas enseadas e lagoas. Estes microhabitats são viveiros naturais importantes, por constituírem áreas de crescimento e reprodução de peixes.
A vegetação destas ilhas rochosas cresce sobre afloramentos rochosos, sendo constituída principalmente por espécies
herbáceas e alguns arbustos.

Fotografias 6.2.11 e 6.2.12 - Pequenas enseadas (setas) junto a ilhas
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Praias Arenosas e Rochosas
As praias rochosas ocorrem em menor número, apresentando cobertura vegetal relativamente reduzida, normalmente
dominadas por gramíneas tufosas e outras plantas herbáceas que crescem junto ao solo.

Fotografias 6.2.13 e 6.2.14 - Praias Rochosa

Afloramentos Rochosos com Cobertura Vegetal
Os afloramentos rochosos são uma característica comum das grandes encostas dos montes ao longo dos Rios Zambeze e
Luía, porém, ocasionalmente estes ladeiam o rio. São compostos por grandes rochas de granito, com árvores crescendo
sobre estes e nas suas proximidades.

Fotografia 6.2.15 - Mata aberta sobre afloramentos
rochosos
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Fotografia 6.2.16 - Floresta sobre afloramentos rochosos
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Fotografia 6.2.17 - Floresta sobre afloramentos rochosos

No local proposto para a estação eléctrica, próximo de onde se pretende construir o muro da barragem, no banco
esquerdo, ocorre uma formação intacta e bem desenvolvida de floresta sobre afloramentos rochosos, com árvores de
altura média de 15-20 metros. Esta floresta é dominada por Cordyla africana, Albizia gummifera, Burkea africana,
Sclerocarya birrea e Tamarindus indica dos 7 aos 10 m. As espécies Markhamia zanzibarica, Lannea schweinfurthii,
Strychnos madagascariensis, Cladostemon kirkii e Pteleopsis myrtifolia dominam a subjacente dos 3,5 aos 5 m.
A figueira-brava, Ficus spp. (não reportada nas quadrículas ou no transectos durante a pesquisa de 2001) ocorre sobre os
afloramentos rochosos ou entre estes. Próximo ao solo ocorre uma camada descontínua, formada por Digitaria sp.,
Panicum maximum, Crinum delagoense, Hibiscus surratensis, Commelina sp., Asparagus sp., Ipomoea pes-caprae,
Tephrosia purpurea, Rhynchosia minima, Cleome sp., Vigna unguiculata, Asystasia gangetica e Acalypha sp.
Os afloramentos rochosos podem também ocorrer mais acima na encosta, onde as espécies de Ficus podem ser
dominantes.
Outras espécies que ocorrem nas florestas sobre afloramentos rochosos (mas que não foram reportadas dentro da
quadrícula) incluem: Sterculia africana, Tarenna supra-axillaris, Holarrhena pubescens, Lannea schweinfurthii,
Commiphora mollis, Dalbergia melanoxylon, Lonchocarpus bussei, Vitex payos, Albizia tanganyicensis e Kirkia acuminata
são proeminentes.
Mata Mista de Combretum
A mata mista de Combretum é um mosaico de mata fechada e aberta que ocorre nas encostas dos montes em ambas as
margens dos Rios Zambeze e Luía. Este é o tipo de vegetação mais comum na área afectada. A cobertura da copa varia
de <10% em mata aberta e de 10 a 80% em mata fechada. Ao longo do Rio Luía, a mata é bem desenvolvida até ao
perímetro da costa arenosa e rochosa.
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Fotografia 6.2.18 - Mata aberta de Combretum

Fotografia 6.2.19 - Mata fechada de Combretum

As espécies comuns de árvores incluem Combretum apiculatum, Combretum imberbe, Combretum zeyheri, Combretum
adenogonium, Combretum hereroense, Albizia gummifera, Cladostemon kirkii, Commiphora marlothii, Deinbollia
oblongifolia, Diospyros lycioides, Grewia monticola, Lannea edulis, Lannea schweinfurthii, Markhamia zanzibarica,
Markhamia acuminata, Rhus gueinzii, Strychnos madascariensis, Strychnos decussata, Brachystegia sp., Lonchocarpus
capassa, Sterculia quinqueloba, Senna abbreviata, Dichrostachys cinerea, Holarrhena pubescens, Holarrhena zanzibarica,
Xylotheca tettensis, Acacia burkei, Acacia nigrescens, Acacia kraussiana, Terminalia zanzibarica, Terminalia sericea, Vitex
sp., Ficus spp., Pteleopsis myrtifolia, Flacourtia indica, Dalbergia sp., Kigelia africana, Bridelia cathartica, Bauhinia
tomentosa, Trichelia dragaena, Dombeya burgessiae, Burkea africana, Antidesma venosum, Artabotrys monteiroae,
Diospyros mespiliformis, Garcinia livingstonei e Rothmannia globosa.
Embora os embondeiros (Adansonia digitata), não sejam a espécie arbórea dominante, estes estão amplamente
distribuídos, com exemplares de grande porte, tornando-se mais numerosos para montante do local da barragem.
As espécies herbáceas mais comuns associadas à mata mista de Combretum incluem Panicum maximum, Digitaria sp.,
Digitaria milangiana, Digitaria longiflora, Aristida sp., Cynodon dactylon, Hyparrhenia dissoluta, Urochloa mosambicensis,
Euphorbia sp., Bidens pilosa, Bidens steppia, Triumfetta pentandra, Asystasia gangetica, Tephrosia purpurea, Abrus
precatoris, Asparagus aethiopicus, Dactyloclenium aegyptium, Commelina sp., Melhania prostrata, Abutilon grandiflorum,
Cleome monophylla, Vigna sp., Hermannia boraginiflora, Solanum sp., Sida cordifolia, Indigofera sp, Ipomoea sp.,
Melanthera biflora, Melanthera scandens, Pupalia lappacea, Boerhavia diffusa, Meline repens e Striga sp..
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Mata de Mopane

Fotografia 6.2.20 - Mata de mopane (dominada por Colophospermum mopane)

A mata de Mopane é dominada por árvores de mopane (Colophospermum mopane), com altura de 10 a 12 m, ocorrendo
ocasionalmente nas planícies ribeirinhas da área do projecto, na porção média da zona da albufeira.
Floresta intacta
Em áreas onde ocorre floresta ribeirinha estão normalmente presentes as seguintes espécies de árvores: spp., Kigelia
africana, Trichilia emetica, Lannea stuhlmanii e Xanthocerris zambeziaca.

Fotografia 6.2.21 - Floresta Intacta Proximo da Proposta Área para a Barragem
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Fotografia 6.2.22 - Acampamento Dentro da floresta intacta próximo a Mpanda Nkuwa

A redução da luz resulta, em diversos locais, na redução ou no desaparecimento do estrato de vegetação mais próximo do
solo. As manchas da camada próxima do solo são compostas por Digitaria sp., Panicum maximum, Urochloa
mosambicensis, Hyparrhenia dissolute, Cymbopogon excavatum, Cynodon dactylon, Heteropogon contours, Melhania
acuminata, Crotolaria pallida, Triumfetta pentandra, Dactyloclenium aegypium, Commelina sp., Asystasia gangetica, Meline
repens, Melanthera scandens, Dactylocternium aegyptium, Gesekia africana, Lippia javanica e Conchorus tridens.
Os habitats foram mapeados com detalhes em 3 Áreas/Zonas na AID (veja a Figura 6.2.4).
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Figura 6.2.4 - Habitats Mapeados nas 3 Áreas Definidas

Os habitats mapeados em cada uma destas áreas são apresentadas nas Figuras 6.2.5, 6.2.6 e 6.2.7 abaixo.

Figura 6.2.5 - Habitas Mapeados na Área 1
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Figura 6.2.6 - Habitats Mapeados na Área 2

Figura 6.2.7 - Habitats Mapeados na Área 3.
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Os tipos de habitats e as respectivas espécies vegetais que se seguem na descrição abaixo, são comuns para área a
inundar em Mphanda Nkuwa. Os dados da vegetação correspondentes a cada um dos habitats são apresentados no
Anexo II e a lista completa de espécies vegetais, por família, é apresentada no Anexo II.
6.2.2.2.2

Habitats a Jusante do Local da Barragem

A cerca de 1 km a jusante do local da proposta barragem, observa-se um alargamento do curso do Rio Zambeze,
passando este de uma largura de cerca de 200-300 m para cerca de 400-800 m. Esta zona é caracterizada pela existência
de numerosos terraços de aluvião, praias arenosas e ilhas ribeirinhas arenosas, sendo que as margens rochosas
observadas a montante deixam de ocorrer.
Terraços de Aluvião
Os terraços de aluvião são dominados por Ziziphus mauritiana. Estes terraços são também usados pelas populações para
fazer machambas.

Fotografias 6.2.23 e 6.2.24 - Terraços de aluvião com Ziziphus mauritiana (seta)

Floresta Ribeirinha
Em algumas áreas existem pequenas manchas de floresta ribeirinha. Estas manchas são mais escassas, representando o
remanescente de extensões mais vastas que, ao longo dos anos, tem sido sujeitas à utilização humana. Destas florestas
são dominadas por espécies como Ficus spp. e Bridelia cathartica.
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Fotografias 6.2.25 e 6.2.26 - Remanescente Floresta ribeirinha a jusante de Mphanda Nkuwa

Fotografias 6.2.27 e 6.2.28 - Remanescente de floresta ribeirinha a jusante de Mphanda Nkuwa

Ilhas com Vegetação
Entre Boroma e Tete observam-se várias ilhas arenosas. A vegetação destas ilhas é dominada por caniço (Phragmites)
mas também ocorrem espécies herbáceas como Cyperus e Cucumis sp. e gramíneas como Sporobolus virginicus e
Cynodon spp.
Em ilhas arenosas de maior dimensão encontram-se espécies arbóreas como Bridelia cathartica.
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Fotografias 6.2.29 - Duas ilhas, ladeando um canal (seta),
com vegetação dominada por plantas herbáceas

Fotografias 6.2.30 - Trepadeira (Cucumis sp.)
numa ilha arenosa

Fotografias 6.2.31 e 6.2.32 - Vegetação dominada por Phragmitis (caniço) numa ilha arenosa na área entre Boroma e Tete

Fotografia 6.2.33 - Avifauna aquática nas águas rasas marginando uma ilha entre Boroma e Tete
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Praias Arenosas e Rochosas
As paras arenosas ocorrem em pequenas extensões, formando faixas de até cerca de 50 m de comprimento. Estes
bancos servem de habitat para várias espécies de aves como garças.

Fotografias 6.2.34 e 6.2.35 - Praia Arenosa

Praias rochosas são comuns a montante de Mpanda Nkuwa tornando-se raro a jusante. No troço entre Mpanda Nkuwa e
Boroma existem apenas algumas formações de praias rochosas. Estas formações não existem no troço entre Boroma e
Tete.

Fotografias 6.2.36 e 6.2.37- Praias Rochosa

Encostas Rochosas
Encostas rochosas com arbustos (principalmente Combretum spp.) ocorrem nas margens do rio entre Mphanda Nkuwa e
Boroma. Estas encostas constituem o sopé da colina que margina o rio.
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Fotografia 6.2.38 e 6.2.39 - Encosta Rochosa

Graminal
Existem pequenos tapetes de gramíneas ao longo do Rio Zambeze entre Boroma e Tete. Estas áreas são usados como
pastagem para gado bovino.

Fotografia 6.2.40 - Tapete de Gramíneas na Base do Terraço Aluvionar

6.2.2.3

Espécies de Interesse Especial para a Conservação

Um número relativamente reduzido de espécies está listado como sendo de preocupação especial em termos de
conservação. Segundo Timberlake (1998), considerando-se a bacia do Zambeze como um todo, o número reduzido pode
estar relacionado com o limitado conhecimento da biodiversidade da área; para diversos grupos biológicos, incluindo
plantas, têm sido sugeridas várias espécies de interesse, não existindo necessariamente, contudo, consenso a respeito,
ou reconhecimento da sua importância por parte dos mais conceituados especialistas na matéria.
Duas das espécies identificadas nos levantamento de espécies vegetais da área do projecto constam na Lista Vermelha
de Plantas da África Austral (Golding, J.(ed). 2002), nomeadamente Sterculia quinqueloba, na categoria de “espécie
ameaçada”, e Afzelia quanzensis, na categoria de espécie sob “Baixo Risco”.
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Os principais factores que ameaçam a abundância de S. quinqueloba, uma espécie de regeneração considerada difícil,
são o corte para lenha e construções locais. A sua madeira é de qualidade secundária. A espécie ocorre em outras
províncias de Moçambique (Gaza, Inhambane, Manica e Sofala). Na área de estudo, esta espécie foi encontrada em três
dos tipos de habitats identificados nos já citados estudos realizados em 2001 por Lahmeyer e outros, nomeadamente
Floresta Mista, Floresta sobre Afloramentos Rochosos e Floresta Ribeirinha em Franja.
Por sua vez, Afzelia quanzensis (chanfuta) uma espécie florestal de madeira de boa qualidade amplamente distribuída no
País (províncias de Tete, Gaza, Inhambane, Niassa, Cabo Delgado, Zambézia) é considerada uma espécie que poderá no
futuro, posicionar-se na categoria de ameaçada, dada a exploração muitas vezes intensiva a que está sujeita, para fins
como construção e fabrico de mobiliário, destinado à indústria local e à exportação. A espécie foi identificada em habitat de
Floresta Ribeirinha em Franja.
Afzelia quanzensis (chanfuta), Pterocarpus angolensis (umbila), Dalbergia melanoxylon (pau preto), Combretu imberbe
(mondzo), Terminalia sericea (inconola), espécies de árvores cuja ocorrência foi registada na área do projecto (não na
condição de raras), possuem um grau limitado de protecção legal em Moçambique - estas espécies de valor comercial
estão incluídas numa lista de espécies de madeiras preciosas constante no Regulamento de Florestas e Fauna Bravia
(Anexo 1, Decreto 12/2002, de 6 de Junho). Para a referida lista, estão definidos os diâmetros mínimos (diâmetro à altura
do peito) de diferentes espécies para abate, sendo que tal abate só pode ser efectuado por indivíduos ou empresas
devidamente licenciadas para o efeito.
Um estudo realizado pela Foundation for Africa and the Zambezi Society, para a UICN – União Mundial para a
Conservação em três áreas de terras húmidas do vale do Zambeze (Caprivi Leste, planícies de inundação de Barotse and
Delta do Zambeze), demonstrou que o Delta, com maior diversidade de habitats e espécies (principalmente devido à
influência estuarina e marinha) é, dentre as três áreas, a mais importante em termos de conservação; esta é, ao mesmo
tempo, a área mais ameaçada pela acção humana (Timberlake, 2000).
A Lista Mundial de Árvores Ameaçadas (citada por Oldfield et al., 1998) inclui algumas espécies que podem ser
encontradas a jusante da proposta área da barragem, a saber: Bussea xylocarpa, que foi registada apenas numa pequena
área a jusante da Cidade de Tete; e Acacia purpurea, cujos registos indicam ter sido encontrada uma única vez há mais de
100 anos, próximo de Chupanga, no Baixo Zambeze - a sua identificação não pôde, no entanto, ser confirmada, visto que
o espécime em questão nunca mais foi encontrado; Mimosa mossambicensis, uma trepadeira que ocorre em áreas
ribeirinhas, apenas registada na região entre Tete e Mutarara; Pandanus petersii, uma espécie de árvore típica de terras
húmidas, registada no Delta, e considerada rara; e Vahlia capensis subsp. macrantha, uma espécie herbácea rara
encontrada nos bancos de areia do delta do Zambeze.
No estudo de Timberlake (2000) são mencionadas algumas outras espécies de interesse, registadas no Delta do
Zambeze, incluindo as seguintes:
 Vahlia capensis subsp. macrantha, Nesaea linearis and N. racemosa, que ocorrem em graminal sazonalmente
inundado, possivelmente endémicas do Delta do Zambeze delta;
 Elaeis guineensis, espécie de palmeira encontrada numa pequena área próxima da Reserva de Marromeu; e
 Habenaria sp. (espécie próxima de H. galpinii), provavelmente uma nova espécie de orquídea ainda não descrita,
identificada numa área do Delta onde foi inicialmente identificada há mais de 30 anos.
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Uma lista das espécies mencionadas por diversas fontes como sendo importantes do ponto de vista da conservação, e
que ocorrem na área do projecto e na área mais a jusante da proposta localização da barragem é apresentada no Quadro
6.2.2.
Quadro 6.2.2 - Espécies que ocorrem na área do projecto e na área a jusante desta, listadas por diversas fontes como
importantes para a Conservação
Família

FABACEAE

Espécie

Estado de
Conservação

Observação

Afzelia quanzensis

Baixo Risco1

Amplamente distribuída em todo o país, mas muito explorada
devido à boa qualidade da sua madeira

Bussea xylocarpa

Vulnerável

Registada numa área pequena de mata ribeirinha
Trepadeira lenhosa de zonas ribeirinhas, ocorre entre Tete e
Mutarara
Encontrada uma única vez há mais de 100 anos, próximo de
Chupanga, no Baixo Zambeze (a identificação não pôde ser
confirmada porque o espécime nunca mais foi localizado)

Mimosa mossambicensis

Rara3

Acacia purpurea

Rara3

PANDANACEAE

Pandanus petersii

Vulnerável3

Delta do Zambeze

STERCULIACEAE

Sterculia quinqueloba

Ameaçada1

Identificada na área de estudo em pelo menos três dos tipos de
habitats (Floresta Mista, Floresta sobre Afloramentos Rochosos e
Floresta Ribeirinha em Franja)

Vahlia capensis

Rara2
Possivelmente
endémica4

Ocorre nos bancos de areia do Delta do Zambeze

VAHLIACEAE

Espécie herbácea que ocorre em graminal inundado
sazonalmente

Vahlia capensis subsp. macrantha
Nesaea linearis

Possivelmente
endémica4

Espécies herbácea que ocorre em graminal inundado
sazonalmente

Nesaea racemosa

Possivelmente
Endémica4

Espécies herbácea que ocorre em graminal inundado
sazonalmente

ARECACEAE

Elaeis guineensis

Endémica4*

Identificada numa pequena área próxima da Reserva de
Marromeu

ORCHIDACEAE

Habenaria sp

LYTHRACEAE

Identificada numa área do Delta onde se sabe ter sido
inicialmente encontrada há mais de 30 anos

(1) Lista Vermelha de Plantas da África Austral; (2) = Walter and Gillet, 1998;
(3) Oldfield et al., 1998; (4) Timberlake (2000)
(*) A espécie não se encontra ameaçada mas se for comprovada a sua ocorrência natural, será o primeiro registo a sul do Quénia.
Nota: Das espécies acima referidas, apenas Afzelia quanzensis e Sterculia quinqueloba foram identificadas na área do projecto. As restantes foram identificadas mais a
jusante da área da proposta localização da barragem.

6.2.3

HABITATS E FAUNA ASSOCIADA

6.2.3.1

Enquadramento no Contexto da Bacia do Zambeze (Área de Influência Regional e Área de Influência
Indirecta - AIR e AII)

Áreas com Importância de Conservação
Duma perspectiva global existem quatro áreas com importância de conservação: (a) Lago Malawi, (b) os pântanos, as
planícies aluviais e as florestas do Zambeze Superior, (c) o Zambeze Intermédio e os vales de Luangwa, e (d) a área da
Gorongosa/Cheringoma/Delta do Zambeze.
a) O Lago Malawi é dos lagos mais profundos o que está mais a sul, associado com a formação do vale de Rift
Valley; o Lago Malawi é o único local na bacia com um habitat natural pelágico (águas profundas) (os Lagos
Kariba e Cabora Bassa são muito recentes e artificiais). Pensa-se que existem cerca de 500 espécies de peixes,
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quase todos ciclídeos, no lago, com cerca de 98% de endemismo. O número de espécies de moluscos de água
doce é de cerca de 47 com 50% de endemismo.
b) O planalto do Zambeze Superior tem várias grandes planícies aluviais e pântanos bem como as florestas
associadas em solos mais elevados. Algumas espécies do antílope Reduncine podem ter tido origem nesta área.
As planícies aluviais Barotse são particularmente ricas em répteis e anfíbios.
c) Esta secção do Vale do Zambeze Intermédio da corrente descendente do Kariba para Cabora Bassa, e o Vale de
Luangwa na Zâmbia são duas das últimas áreas protegidas extensas, remanescentes para grandes mamíferos.
Elas contêm habitats que possuem potencial para abrigar populações razoáveis de grandes mamíferos como
elefantes, rinocerontes e búfalos que estão sob ameaça de extinção noutros locais.
d) A área do Monte Gorongosa–Vale do Urema até à área do Planalto de Cheringoma– Delta do Zambeze é extensa
cobrindo uma enorme diversidade de habitats, da montanha ao mangal (Tinley, 1977). O Monte Gorongosa,
apesar de estar logo junto à Bacia do Zambeze, abriga uma grande variedade de espécies de montanha e
florestais, e o solo do vale do Parque Nacional da Gorongosa (o vale de Urema) tem, num passado recente,
abrigado grandes números de vida selvagem. O Plateau de Cheringoma (Província de Sofala) a leste do vale do
PNG, possui florestas de miombo e secas contendo muitas espécies incomuns, e desce suavemente em direcção
aos extensos prados do delta do Zambeze.
Num nível mais detalhado, existem alguns locais mais pequenos com interesse do ponto de vista da biodiversidade. Por
exemplo, as Planícies do Kafue são um sistema pantanoso bem estudado que não só abrigam um antílope lechwe
endémico mas também hospeda sazonalmente um vasto número de pássaros aquáticos.
A Fauna Vertebrada
A fauna vertebrada da Bacia do Zambeze mostra semelhanças com a das savanas do Sul e Leste de África. Não existem
quaisquer centros principais endémicos, excepto o Lago Malawi para os organismos aquáticos, apesar dos habitats
florestais montanhosos e húmidos suportarem algumas espécies que não se encontram em quaisquer outros locais da
bacia. As estimativas do número de espécies dos vários grupos de vertebrados, e áreas de particular riqueza, estão
indicadas no Quadro 6.2.3.
Quadro 6.2.3 - Números de Espécies de Fauna Vertebrada (excluindo ictiofauna) na Bacia de Zambeze por Grupos
Taxinómicos
Grupo
Mamíferos
Pássaros
Répteis
Anfíbios

Nº de Espécies
c. 200
c. 700
200
90

Áreas de Elevada Biodiversidade
Montante, Zambeze intermédio, Luangwa
Kafue
Montante, Barotseland, Lago Malawi .
Montante, Barotseland, Lago Malawi .

Fonte: Timberlake 2000

Mamíferos
A Bacia do Zambeze é conhecida pela diversidade de espécies de grandes mamíferos tais como o elefante, búfalo, girafa,
leão e, até recentemente, o rinoceronte. O número total de espécies de mamíferos registado na bacia é de cerca de 195
(Timberlake, 2000). Algumas destas espécies, tais como o macaco colobus , o macaco simango, o cabrito azul e vários
roedores, estão restringidas às florestas húmidas da parte Este da bacia, enquanto que o pangolim é apenas encontrado
nas florestas de galeria das correntes superiores do Zambeze, em Angola. Um grupo de especial interesse, praticamente
endémico na bacia, são as três sub-espécies do antílope lechwe que existem nas áreas pantanosas da Zâmbia (o lechwe
Negro, o lechwe do Kafue e o lechwe vermelho). Outras espécies de antílopes confinados às planícies aluviais são o puku,
que tem na Bacia do Zambeze o seu centro.
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Avifauna
Os pássaros da bacia são, em comparação com outras regiões, bem conhecidos. Existem provavelmente cerca de 700
espécies de pássaros registados (Timberlake, 2000), dos quais provavelmente apenas 15-20 são endémicos na bacia,
incluindo o Black-cheeked Lovebird (Agapornis nigrigenis) e o Slaty Egret (Egretta vinaceigula). Destas espécies cerca de
167 são consideradas relacionadas com zonas pantanosas, enquanto que os pássaros confinados às florestas
montanhosas incluem o Tordo de Swynnerton (Swynnertonia swynnertoni), a Apalis Chirinda (Apalis chirindensis) e o
Roberts' Prinia (Prinia robertsi). No bioma do Zambeze, a divisão entre a floresta de miombo mais húmida e as florestas
mais secas de mopani e acácias está claramente reflectida na composição das espécies de pássaros.
As zonas pantanosas e outros habitats da Bacia do Zambeze (incluindo o Delta do Zambeze) são locais importantes para
aves migratórias Afrotropicais6 (c.70 espécies) e Paleárticos7 (c.90 espécies). Exemplos de aves migratórias Afrotropicais
de particular interesse e consideração são a Perdiz-do-mar-das-rochas/Rock Pratincole (Glareola nuchalis), Talha-marafricana/African Skimmer (Rynchops flavirostris) e Abelharuco-róseo/Carmine Bee-eater (Merops nubicoides) ao longo do
Rio Zambeze. As aves migratórias Paleárticos de interesse e consideração incluem a Cegonha-branca/White Stork
(Ciconia ciconia), tartaranhões (Circus spp.), Peneireiro-das-torres/Lesser Kestrel (Falco naumanni), Codornizão-europeu
(Crex crex) e a Perdiz-do-mar-d’asa-preta/Black-winged Pratincole (Glareola nordmanni). Talvez a espécie de pássaro que
mais centraliza as preocupações com a conservação é o Grou-carunculado ou Wattled Crane (Bugeranus carunculatus) –
cerca de 95% da população mundial de 13-15 000 pássaros são dependentes das planícies aluviais e da Bacia do
Zambeze e áreas circundantes.
Pássaros de importância económica incluem os patos e gansos, muitos dos quais são caçados para alimentação humana.
Algumas zonas pantanosas da bacia, como as Planícies do Kafue na Zâmbia, possuem grandes concentrações. As
perdizes e Galinhas-do-mato são também caçados para alimentação em muitas áreas.
Répteis e Anfíbios
O conhecimento sobre a biodiversidade de répteis e anfíbios na bacia é relativamente bom, apesar de haver ainda
grandes falhas no nosso conhecimento sobre distribuição. Existem 200 espécies de répteis e cerca de 90 espécies de
anfíbios registados. Muito poucos são endémicos à bacia ou áreas dentro desta. Tal como acontece com os peixes, o
Zambeze Superior e Intermédio possuem claras diferenças na composição das espécies, sendo que 44% das 160
espécies relacionadas com zonas pantanosas estão confinadas ao Zambeze Superior, 22% estão confinadas aos
Zambeze Intermédio e Inferior, e os restantes são comuns a ambos.
Barotseland, na Zâmbia, tem uma herpetofauna particularmente rica uma vez que é ali que se encontram três grandes
zonas zoo-geográficas – a zona mais húmida e mais tropical Angolana/Congolesa, a zona árida do Kalahari e a zona
costeira do Leste Africano. Existem algumas espécies, particularmente répteis, que estão principalmente confinadas à
planície costeira.
A Fauna Invertebrada
A biodiversidade de Invertebrados na Bacia do Zambeze não é bem conhecida excepto para alguns grupos incluindo
libélulas (Odonata), borboletas (Lepidoptera), moluscos de água doce, e gafanhotos/grilos (Orthoptera).
6
7

espécies que se deslocam ao Sul de África para se reproduzirem,
espécies que se reproduzem no Verão na Europa do Norte, Rússia e Ásia, mas que passam o Inverno do Norte em África como
migrantes não-reprodutores
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Das 210 espécies de libélulas registadas na bacia, 136 estão espalhadas pelos Afrotrópicos. A área mais rica em termos
de número de espécies e áreas endémicas parece ser a montante do Zambeze. São encontradas onze espécies de
libélulas, consideradas endémicas.
As borboletas são outro grupo comparativamente bem estudado. Existem cerca de 1 100 espécies registadas na Bacia do
Zambeze (Timberlake, 2000). A área mais rica é novamente a área a montante da Bacia do Zambeze onde foram
registadas 340 espécies.
6.2.3.2

Áreas de Conservação e Projectos de Fauna na Provincia de Tete (Área de Influência Indirecta - AII)

O Delta do Zambeze e a sua importância para a Conservação
O Delta do Zambeze foi reconhecido como uma área importante para a conservação desde o tempo colonial. Em 1961 foi
criada a Reserva Especial de Marromeu, com uma área de cerca de 1 500 Km2, com o objectivo principal de conservação
das grandes manadas de búfalos; foram igualmente criadas várias coutadas de caça, conforme indicado na tabela que se
segue.
Quadro 6.2.8 - Áreas Protegidas no Delta do Zambeze
Designação

Área (Km2)

Data de Criação

Reserva Especial de Marromeu

1 500

1961

Coutada nº 10

2 000

1961

Coutada nº 11

1 930

1969

Coutada nº 12

2 960

1969

Coutada nº 14

1 350

1969

Fonte: Hatton et al, 2001

As pradarias produtivas do Delta suportam uma diversidade de vida selvagem, incluindo o búfalo do cabo (historicamente,
a maior população de África), Elefante africano, Vaca-do-mato, Pala Pala negra, Antílope, Elande, Zebra de Burchell,
Hipopótamo, Piva e Chango. As populações de mamíferos de grande porte foram dizimadas durante o longo período do
conflito armado em Moçambique (1980 – 1992) e alguns anos após o término do mesmo (Quadro 6.2.9). Na década
passada a International Crane Foundation-USA e o Museu de História Natural de Moçambique estiveram envolvidos em
programas de sensibilização a cerca da importância global do Delta do Zambeze, promovendo a sua conservação para o
benefício das populações e da vida selvagem. A organização WWF Moçambique, através de Projecto do Delta do
Zambeze, também está trabalhar com as comunidades locais para promover o uso sustentável dos recursos naturais do
Delta. Através destas iniciativas, as populações da maioria dos mamíferos de grande porte estão a aumentar
(Quadro 6.2.9).
Estudos mais recentes realizados por vários especialistas salientaram a importância do Delta para a Conservação (p.e.
Timberlake, 1998; Timberlake 2000, Beilfuss, 1998). Estes estudos mostram claramente a importância biológica, a nível
mundial, do Delta de Zambeze. O Delta é particularmente importante para a avifauna aquática, com grandes colónias de
pelicano branco (Pelecanus onocrotalus) e cinzento (Pelecanus rufescens), Garça branca (Mycteria ibis), Cegonha de
bico-aberto africano (Anastomus lamelligerus), Íbis preto (Plegadis falcinellus) e o Corvo marinho-de-faces-brancas
(Phalacrocorax carbo). Inúmeros ganços e vários tipos de codornizes alimentam-se nas planícies de inundação. As zonas
húmidas são habitats de reprodução de cerca de 120 casais de reprodução de Grous carunculados (Bugeranus
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carunculatus) e oferecem refúgio para cerca de 30% da população global desta espécie durante épocas de seca extrema
na África Austral.
Quadro 6.2.9 - Dados da População de Mamíferos de Grande Porte, Complexo de Marromeu
Espécie

1968

1977

1978

1979

1988

1990

1994

1998

2008

Elefante

257

331

361

373

?

326

0

589

267

Búfalo

20 000

45 000

43 992

30 394

11 575

3 696

2 346

7 757

10 087

Hippo

250

2 820

1010

1770

N/D

260

0

12

115

Pivu

40 300

36 380

47 227

45 653

6 455

4 480

142

109

1 855

Palapala

N/D

N/D

N/D

250

N/D

N/D

0

N/D

528

Gondonga

N/D

N/D

N/D

100

N/D

520

0

44

308

Chango

N/D

N/D

N/D

250

N/D

N/D

20

506

1 033

*Dados de 2008 gentilmente cedidos por R. Beilfuss. Os dados são preliminares e passíveis de alterações. Outras fontes de dados: Hatton, J.C,
Couto, M. and Oglethorpe, J (2001) Biodiversity

Outras espécies de aves de interesse internacional incluem Grou-corodao-austral (Balearica regulorum), cegonhas jabirus
(Ephippiorhynchus senegalensis), Cegonha-escopial (Ciconia episcopus), Garça gigante (Ardea goliath), bico-rasteiro
(Rynchops flavirostris), Perdiz-do-mar-comum (Glareola pratincola) e Gaivina-de-bico-vermelho (Hydroprogne caspia).
Esta importância é igualmente reconhecida pelo Governo de Moçambique. Neste contexto e como parte de um conjunto
de acções visando a protecção dos recursos do Delta, o Conselho de Ministros aprovou a Resolução nº 45/2003 de 5 de
Novembro, no âmbito da qual foi formalizada a adesão de Moçambique à Convenção sobre Terras Húmidas de Importância
Internacional (mais conhecida como Convenção de Ramsar).
As terras húmidas de Marromeu serviram de base de estudo a um grupo técnico de Moçambique para fundamentar o pedido
de adesão à Convenção de Ramsar para protecção deste tipo de ecossistema. No ano de 2003, o Governo Moçambicano
ratificou o documento e essa proposta de adesão foi aprovada pela UNESCO, que declarou a área de Marromeu como um
Património Mundial de Terras Húmidas.
As partes signatárias desta Convenção, assinada em Ramsar, no Irão, em 1971 e que entrou em vigor em 1975,
concordam em proteger as terras húmidas e regiões banhadas por sistemas fluviais consideradas de elevado valor
ecológico a nível internacional. A área do Delta protegida ao abrigo da convenção de Ramsar inclui a Reserva Especial de
Marromeu e as coutadas situadas para o interior desta, nomeadamente as Coutadas 10, 11, 12 e 14, conforme ilustrado no
mapa que se segue (Figura 6.2.9).
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Fonte: Impacto, 2009

Figura 6.2.9 - Área do Delta do Zambeze protegida ao abrigo da Convenção de Ramsar

Classes de Vegetação do Delta do Zambeze
Timberlake (2000) define quatro classes gerais de vegetação para o Delta do Zambeze, a saber:
 Classe A: composta por florestas seca (A1) e matas (A2) - estes tipos de vegetação não são considerados
característicos de terras húmidas
 Classe B: normalmente caracterizada por savana aberta, com savana de acácia, misturada com a palmeira
Hyphaene (B1) e áreas sob cultivo/contendo plantações de coqueiros (B2)
 Classe C: graminal/pântanos, incluindo graminal secundário (C1), áreas sob cultivo ou em repouso; áreas de
graminal tufoso, inundadas sazonalmente (C2); graminal e pântano permanentemente inundado (C3); pântano de
Cyperus papyrus (C4); áreas de habitat aquático, com plantas flutuantes (C5); piscinas fluviais com gramíneas (C6)
 Classe D: composta por mangais (D1) e planícies lodosas (D2), nas áreas abrangidas pelas variações diárias de
alcance das águas do rio, condições salobras ou salinas; graminal das dunas e praias fluviais (D3), uma sub-unidade
encontrada em estreitas faixas isoladas que marginam o oceano.
Os habitats de florestas seca e matas (Classe A) estabelecem o limite entre as áreas de terras húmidas e as áreas de
terras secas no Delta do Zambeze. Geralmente estes habitats não são afectados pelas cheias, embora em terras baixas
existam alguns pântanos a estes associados. Estes habitats são considerados de interesse para a conservação, devido à
sua diversidade em termos de espécies de plantas, bem como à sua importância para a fauna, em particular pássaros e
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mamíferos. As principais espécies de árvores em floresta seca são Pteleopsis myrtifolia e Milletia stuhlmanii; Brachystegia
spiciformis ocorre ocasionalmente. As matas são dominadas por Brachystegia spiciformis (matas de miombo), sendo
também notória a presença de Milletia stuhlmanii. A distribuição destas classes está ilustrada no mapa apresentado na
Figura 6.2.10.

Fonte: Timberlake, 2000.

Figura 6.2.10 - Tipos de Vegetação do Delta do Zambeze.

O estudo de Timberlake (2000) indica que os habitats de floresta encontram-se bastante modificados pela acção humana.
Estes são os mais importantes em termos de área ocupada (mais de 5 500 km2, i.e aproximadamente 43% da área),
seguindo-se os habitats de graminal/pântano permanentemente inundado (cerca de 1 400 Km2, ou seja, aproximadamente
11%)8. Ocorrem ao longo de toda a costa do Delta, mas são mais comuns próximo de Chinde e a Sul de Quelimane.
A savana de palmeiras (classe B1) ocupa uma extensão significativa nas áreas mais altas alcançadas pelo Delta, sendo
dominada por Borassus aethiopum e Hyphaene coriacea. É comum a presença de várias espécies de Acacia (A.
xanthophloea, A. sieberiana, A. polyacantha) ao longo das linhas de drenagem. Borassus tende a invadir planícies de
inundação dominadas por graminal, enquanto que Acacia invade áreas de savana de palmeiras mais antigas,
provavelmente em resultado de um regime mais restrito de inundações nas últimas décadas (Timberlake, 2000).

8

Os cálculos de percentagem não incluíram as áreas de habitat aquático com plantas flutuantes, nem as piscinas fluviais contendo gramíneas, visto
que estes dois subtipos da classe C não foram mapeados separadamente.

6-90

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
Relatório de EPDA

As áreas de graminal alto e pântanos, incluindo graminal secundário (classe C1) derivado alterações da acção de cultivo
localiza-se, em geral, próximo das áreas habitadas (Marromeu e Luabo), sendo dominadas por espécies tais como
Pennisetum polystachion, Hyperthelia dissoluta e Hyparrhenia spp. As áreas de graminal tufoso inundadas sazonalmente
(classe C2) e graminal e pântano permanentemente inundado (classe C3) cobrem uma vasta área do Delta. Os pântanos
de Cyperus papyrus (classe C4), embora bem dispersos nas áreas de graminal de pântanos, cobrem uma área limitada.
Os habitats aquáticos (classe C2) incluem os afluentes do Rio Zambeze e outros rios que correm a partir do interior, lagos
permanentes e piscinas fluviais sazonais que ocorrem ao longo do graminal pantanoso; as espécies dominantes incluem
Panicum sp., Sporobulus pyramidalis, Brachiaria humidicola e Leersia hexandra; em terrenos relativamente mais elevados
e em termiteiras podem ser encontradas espécies lenhosas como Phoenix reclinata, Ziziphus mauritiana e Lannea
schweinfurthii. As áreas de graminal e pântano permanentemente inundado (classe C3) são dominadas por gramíneas
(Phragmites mauritianus e Vossia cuspidata) associadas a Cyperus papyrus e C. digitatus; outras espécies herbáceas que
podem ser encontradas incluem Hibiscus diversifolius, Ludwigia spp e Mimosa pigra. Os pântanos de papiro (classe C4)
têm como espécie-tipo Cyperus papyrus que forma manchas densas, associadas a plantas de porte muito pequeno (como
Polygonum) e espécies flutuantes tais como Azolla filicaloides.
A floresta de mangal (classe D2) ocorre próximo da costa, ao longo dos principais canais, sendo as espécies de árvores
mais comuns Avicennia marina, Rhizophora mucronata, Xylocarpus granatum e Bruguiera gymnorrhiza. As planícies
lodosas (classe D2, não mapeadas separadamente) observam-se junto aos mangais, onde também se ocorrem dunas
arenosas não consolidadas, com cobertura de plantas herbáceas resistentes a elevados teores de sal, gramíneas e
árvores isoladas.
Cento e trinta e oito espécies de plantas aquáticas de terras húmidas foram reportadas para o Delta do Zambeze,
excluindo espécies que ocorrem em matas e mangais (Timberlake, 2000). Estas incluem espécies aquáticas flutuantes,
submersas e emergentes.
Mudanças antropogénicas nos habitats, flora e vegetação no Delta do Zambeze
O Delta do Zambeze é ocupado por vários tipos de habitats, conforme já explicado acima. Segundo alguns autores, existe
a possibilidade de alguns destes habitats se encontrarem modificados em termos de distribuição espacial, como resultado
de acções humanas – Timberlake (2000) cita, as seguintes intervenções humanas com possível efeito sobre as
características dos habitats do Delta:
 A construção de barragens a montante, com destaque para Kariba, no Zimbabwe e Cahora Bassa, em Moçambique;
 A agricultura de subsistência;
 Plantações comerciais de açúcar (nomeadamente através da construção de barreiras para proteger as plantações de
cana da inundação);
 Plantações comerciais de coqueiros;
 Caça comercial;
 Exploração de espécies madeireiras;
 Possivelmente, exploração de recursos florestais, especificamente o abate de espécies madeireiras com fins
comerciais.
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Numa análise comparativa de mapas de vegetação e imagens de sensoriamento remoto, em combinação com
levantamentos aéreos e observações no terreno para o período entre 1960 e 2000, foram notados padrões de mudanças
na vegetação do Delta (Beilfuss, 2001). Observou-se que em geral, espécies arbóreas tipicamente de zonas mais altas
tem estado a estabelecer-se em planícies de inundação do Delta. Consequentemente, as áreas abertas de planícies de
inundação originalmente dominadas por graminal de terras húmidas estão a tornar-se cada vez menos extensas,
observando-se um aumento concomitante de espécies arbóreas de savana. Por outro lado, espécies características de
mata brenha tendem a ocupar áreas tipicamente de mata e savana aberta.
As mudanças reportadas para alguns tipos de vegetação são indicadas na tabela abaixo, onde se pode ver como
exemplos que no período entre 1960 e 2000 observou-se um aumento de 24% da área ocupada Mata brenha de acácia e
uma redução de 23% da área ocupada por Mosaico de graminal (dominado por espécies tufosas) em vertisols da planície
de inundação.
Quadro 6.2.11 - Mudanças na Área Ocupada por tipos seleccionados de Vegetação e respectivas percentagens
Tipo de Vegetação
Mata e savana de Acacia
Mata brenha de Acacia
Mosaico de graminal (dominado por espécies tufosas) em
vertisols da planície de inundação
Mosaico de graminal (dominado por espécies produtoras de
estolhos) de terras húmidas em gleys e vertisols
Pântanos de Papyrus em cursos de água e lagoas em planícies
de inundação

Área em Hectares
1960
2000
40 000
45 000
113 000
140 000

Percentagem de
Mudança
+13
+24

158 000

122 000

-23*

125 000

118 000

-6

91 000

84 000

-8*

(*) O sinal (+) indica aumento da percentagem de área ocupada; o sinal (-) indica redução.

Fonte: Beilfuss, 2001

Projectos de Fauna em Tete
Segundo a Direcção Provincial do Turismo de Tete, o ecoturismo baseado na fauna tem um forte potencial por se
desenvolver devido a uma variedade de fauna selvagem em vários distritos da Província. São projectos que, para além da
sua vertente económica, pretendem também contribuir para a preservação da natureza, atendendo sobretudo à sua
componente pedagógica e às suas implicações na protecção de espécies e habitats.
Um projecto piloto, denominado “Tchuma Tchato” (de maneio comunitário de recursos naturais) financiado pela Fundação
Ford foi iniciado em 1995 na localidade de Bawa, Distrito de Mágoe no vale do Rio Zambeze. Devido ao sucesso deste
projecto, ele se estendeu rapidamente aos distritos de Zumbo, Cahora Bassa, Marávia, Changara, Chifunde e Chiuta,
regiões bastante ricas em fauna bravia. Uma lista das aldeias abrangidas pelo projecto é apresentada na Quadro 6.2.6 e a
localização de algumas destas aldeias é apresentada na Figura 6.2.8. De acordo com estes dados não existem aldeias
abrangidas pelo projecto Tchuma Tchato perto ou dentro da área do proposto projecto hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa.
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Quadro 6.2.6 - Comunidades Envolvidas pelo Projecto Tchuma Tchato
Distrito
Changara
Chiuta
Cahora bassa
Marávia
Chifunde

Mágoe

Zumbo

Comunidade

Área (ha)

Tsacadzi
Chioco
Guerra matondo
Cagurula
Bango
Nhacapiriri
Chintholo
Nhambando
Nhenda
Catengo
Chissete
Tchale
Bene
Cadzindira
Chitsico
Bucho
Chintopo
Mpende
Daque
Luía sede
Messenguezi
Mpangula
Tóngué
Ntunda
Chawalo

103.439
215.529
46.014
74.866
14.364
83.246
102.779
112.661
277.398
334.207
158.331
340.462
220.131
122.602
165.258
132.261
207.330
92.335
95.718
128.011
97.373
185.033
131.647
31.229
227.561

Hoje o projecto Tchuma Tchato tem como parceiros o Ministério da Agricultura, Ministério do Turismo, o Centro Terra Viva,
a Associação Rural de Ajuda Mútua e a Africa WildLife Foundation baseada no vizinho Zimbabwe.
Nas áreas da intervenção do Tchuma Tchato, o turismo cinergético é a principal actividade desenvolvida e envolve a
participação das comunidades locais na exploração e gestão dos recursos faunísticos existentes. Um objectivo principal do
projecto Tchuma Tchato é o desenvolvimento económico das comunidades através da utilização dos recursos naturais
(especialmente fauna). Um dos outros benefícios directos do programa, nas regiões onde este foi implantado, é a redução
significativa da caça furtiva. Da diversidade faunística prevalecente na área, o elefante é o animal mais procurado pelos
caçadores desportivos trazendo os maiores rendimentos para as comunidades locais.
Dados quantitativos sobre o número dos elefantes só existem para os distritos de Mágoe e Zumbo. De acordo com o
último censo aéreo feito em 2005 pela African Wildlife Foundation, existe uma população de 3209 elefantes, mas os
Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia, acreditam que o número seja superior a 4 000. A rota de migração do
elefante na margem Sul do Rio Zambeze, compreende as regiões de Zumbo, Mágoe e Cahora Bassa (ver Figura 6.2.8).
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Figura 6.2.8 - Aldeias Abrangidas pelo Programa Tchuma Tchato e Rota de Elefantes

Os dados obtidos no censo de 2005 indicam um aumento significativo da população de elefantes comparativamente aos
dados do censo de 2003 onde a população de elefantes foi estimado em 1 718 indivíduos, nas regiões de Zumbo e
Mágoe. Para os mesmos distritos, no censo de 2005, foram estimados 3 217 búfalos, 860 palapalas, 91 zebras, 232 pivas,
1 947 kudos, 228 elandes, 4 675 impalas e 1 413 facoceros.
A comparação das populações de alguns mamíferos nos distritos de Mágoe e Zumbo entre 2003 e 2005 é apresentada no
Quadro 6.2.7.
Quadro 6.2.7. Comparação das populações dos principiais herbívoros dos distritos de Mágoe e Zumbo, nos censos
efectuados em 2005 e 2003
Espécies
Elefante
Búfalo
Zebra
Elande
Palapala
Impala
Piva
Kudu
Palapala cinzento
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População
em 2003
1718
1561
20
49
182
1335
88
808
57

População
em 2005
3209
3217
91
228
860
4675
232
1947
559
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Não existem dados quantitativos sobre os distritos abrangidos pelo proposto projecto da barragem hidroeléctrica de
Mphanda Nkuwa (Chiuta, Marávia, Cahora Bassa e Changara). Contudo, baseado nas entrevistas com as populações da
margem Norte do Rio Zambeze, manadas de elefantes frequentam a área um pouco a montante do local da proposta
barragem. Durante a visita de estudo realizada em Maio de 2009, foram observados grupos de hipopótamos, aves e
macacos nas encostas rochosas da futura albufeira. Adicionalmente, membros das comunidades locais de Mphanda
Nkuwa reportaram a presença de crocodilos na área do projecto.
6.2.3.3

Diversidade de Habitats e Fauna Associada na Área de Influência Directa - AID

Na área de futura albufeira
Dados recolhidos nos estudos biológicos realizados em 2001 sugerem um mosaico complexo de habitats e a
sobrevivência de bolsas de mamíferos e pássaros na área de inundação especialmente nas áreas mais a montante do
local proposto para a barragem e ao longo do Rio Luía. Esta diversidade dos habitats foi confirmada no estudo de campo
realizado em Maio, 2009.
Durante a pesquisa de 2001 foram identificados treze tipos de habitats de fauna, nomeadamente:
 Ambiente aquático ribeirinho (nos Rios Zambeze e Luía, que são de curso rápido).
 Margens do rio e afluentes: geralmente compostas por solos areno-argilosos com presença de buracos que várias
espécies de pássaros (p.e. Pica Peixe Malaquite, Pica-Peixe Malhado e várias espécies de abelharucos) usam para
nidificarem. Buracos de cobras podem também ser observados com frequência.
 Afluentes activos ou leitos secos. Estes cursos de água penetram nos rios Zambeze e Luía por entre as colinas de
forte inclinação em ambos os lados dos rios.
 Pequenas quedas de água sazonais ocorrendo nas encostas rochosas inclinadas em ambos os lados dos Rios
Zambeze e Luía (especialmente ao longo do último)
 Mosaico de pequenas machambas/mata secundária (áreas perturbadas)
 Terraços de aluvião com cobertura de gramíneas, arbustos e árvores que crescem em solos argilosos sobre as
margens do rio com cobertura de gramíneas, arbustos e árvores que crescem em solos argilosos sobre as margens
do rio
 Vegetação ribeirinha
 Ilhas fluviais de vários tamanhos compostas por rochas e areia (nos rios Luía e Zambeze)
 Praias arenosas
 Praias rochosas
 Afloramentos rochosos com cobertura vegetal
 Mata mista de Combretum
 Mata de Mopane
 Floresta intacta nas encostas das colinas
Durante o estudo de campo realizado em Maio 2009 a ocorrência destes habitats foram confirmados.
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Uma descrição mais detalhada dos habitats acima referidos (habitats de vegetação entre 6 a 14) é apresentada na
Secção 6.2.2 (Habitats, Vegetação e Flora).
A área da albufeira compreende principalmente encostas íngremes com vegetação, terrenos acidentados, afloramentos
rochosos, afluentes, leitos activos e secos, planícies aluvionares com solos de areia limosa, margens arenosas e
rochosas, ilhas e piscinas fluviais. As plataformas aluvionares são compostas por solos de areia limosa, castanhos e
profundos, com algumas pedras e rochas. As margens arenosas são formadas por areia branca a castanha clara e muito
poucas pedras e rochas.
A ocorrência de encostas íngremes com vegetação é muito característica nas vizinhanças do local proposto para a
barragem e a montante deste local. Existem margens rochosas e arenosas ao longo da área, especialmente ao longo do
Rio Luía. Observam-se alguns terraços de aluvião nas áreas arenosas, por vezes com acentuado declive (30-60°), que se
estendem para as encostas das colinas.
Em ambas as margens do Luía, as colinas adjacentes possuem topografia semelhante, caracterizada por acentuado
declive. Junto à confluência entre os rios Luía e Zambeze observam-se rochas isoladas e afloramentos rochosos,
pequenos desfiladeiros e pequenos cursos de água de água. A presença de rochas e afloramentos rochosos, pequenos
desfiladeiros, pequenos cursos de água e costas estreitas (rochosas ou arenosas) constitui, de facto, uma característica
do Rio Luía.
Margens arenosas, terraços de aluvião, rios e diversos cursos de água que estabelecem ligação entre os rios Rios
Zambeze e Luía, floresta ribeirinha ou em margens de pequenos cursos de água e vários afloramentos rochosos servem
como habitat para um grande número de espécies de pássaros e mamíferos.
À medida que se avança para montante do local proposto para a barragem, a topografia torna-se mais pronunciada,
observa-se uma redução da perturbação do habitat e o concomitante aumento da diversidade de espécies de animais e
plantas. A abundância de fauna torna-se maior, especialmente no caso de mamíferos.
Nas pesquisas realizadas, verificou-se que as florestas ribeirinhas e as matas possuíam uma diversidade de espécies de
mamíferos e pássaros substancialmente maior do que os outros tipos de habitat e ainda que os afloramentos rochosos
eram importantes para os répteis. As margens e habitats associados do Rio Luía são os menos perturbados na futura área
da albufeira.
Fauna Associada
Durante a pesquisa realizada em 2001 foram registadas na área da albufeira 74 espécies de mamíferos (maioritariamente
de pequeno porte), 128 espécies de pássaros, 16 espécies de répteis e quatro espécies de anfíbios. O número de
espécies de cobras é sem dúvida subestimado devido aos seus hábitos nocturnos e furtivos.
A abundância de espécies faunistica é maior ao longo do rio Luía. EM 2001, observavam-se mais frequentemente fezes
frescas de hipopótamos, elefantes, leopardos e hienas malhadas do que a jusante. Várias galerias de porcos-formigueiro
foram encontrados ao longo dos bancos do Rio Luía. Em 2001 foi reportado por um agricultor que leões haviam morto
gado na área de Chimadzi.
Foi registado um grande número de espécies de pássaros ao longo do Rio Luía (106 espécies e compreendendo 83%
espécies de pássaros identificadas na área inundada).
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Descreve-se, a seguir, a situação prevalecente para cada um dos principais grupos taxonómicos dos vertebrados a partir
dos dados actualmente disponíveis.
6.2.3.3.1

Mamíferos

De acordo com a pesquisa de 2001, foram registadas 74 espécies de mamíferos (na sua maioria pequenos mamíferos) na
área da albufeira durante a pesquisa por terra. Foram vistos morcegos à noite e poderiam ter sido quaisquer uma das 40
espécies existentes na área. Podem existir mais 51 espécies de mamíferos na área (incluindo as 40 espécies de
morcegos) mas a sua presença não foi confirmada (ver EIA Documentos de Trabalho No. 3).
Em Junho de 2001 foram feitos levantamentos aéreos que permitiram a contagem de mamíferos de médio e grande porte
mas não de mamíferos de pequeno porte tais como lebres e roedores. Somente dois mamíferos de grande porte foram
registados nas parcelas ao passo que um hipopótamo e um babuíno foram avistados fora da parcela. Rastos
presumivelmente de elefantes foram igualmente observados, não tendo sido, contudo, avistados elefantes. Estimativas de
tamanhos de populações resultantes da pesquisa aérea de 2001 são apresentadas no Quadro 6.2.5.
Quadro 6.2.5 - Resumo dos Números de Animais Selvagens Avistados e estimativas de População
Espécies

Não avistadas

Estimativa (Y)

Piva
Kudo

2
1

29
15

Portanto, os resultados deste censo aéreo aparentemente contradizem os dados obtidos através de pesquisa realizada no
terreno. É necessário considerar, no entanto, que a maior parte dos animais que sugeriam uma alta biodiversidade na
região são animais de pequeno porte. Deve ainda ser referido que a presença destas espécies não chegou a ser
confirmada positivamente mas foi sugerida a partir de indicações de mapas de distribuição constantes em guias de
identificação.
O que é possível afirmar com certeza, com base no censo aéreo, é que mamíferos de grande porte (como elefantes, pivas,
kudos, búfalos e outros) podem ainda estar presentes mas ocorrem em números muito baixos.
A lista das espécies registadas com base nos estudos realizados em 2001 e que sugerem uma alta biodiversidade devem
ser tratados com os devidos cuidados até confirmação pelos especialistas na fase de EIA:
A maior parte das espécies registadas durante a pesquisa de 2001, eram pequenos mamíferos como, por exemplo,
roedores (20 espécies) e musaranhos (7 espécies). A diversidade de mamíferos aumentava entre o local proposto para a
localização da barragem para o Rio Luía à medida que a perturbação do habitat pelo homem diminuía. Assim, apenas 13
espécies foram encontradas na pesquisa perto do local proposto para a barragem ao passo que 74 espécies foram
encontradas na pesquisa realizada na confluência do Luía junto à albufeira.
Apesar desta aparente crescente abundância localizada de espécies, o número geral de grandes mamíferos na área da
pesquisa era muito baixo, conforme indicado em resultado da pesquisa aérea feita ao longo de três dias entre 27 a 29
Maio de 2001. A área nunca foi protegida o que justifica, provavelmente, o reduzido tamanho da população, derivado à
acção da caça.
Apenas cinco espécies foram detectadas durante a pesquisa aérea nomeadamente elefante (pegadas), kudu (1), antílope
(1), babuíno e hipopótamo. Oito espécies registadas na área da reserva estão listadas na Lista Vermelha da IUCN para as
Espécies Ameaçadas em Moçambique (Hilton-Taylor, 2000). As Categorias de Conservação usadas para a determinação
do estado de conservação da fauna registada na área da albufeira são apresentadas no Anexo II – Meio Biótico.
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O elefante é considerado ameaçado, enquanto que o leão e a lebre saltadora são considerados vulneráveis. As outras
espécies são listadas como localmente raras (ver Quadro 6.2.4).
Quadro 6.2.4. Espécies de Mamíferos Existentes na Área da Albufeira listadas na Lista Vermelha da IUCN para as Espécies
Ameaçadas de 2000
Espécies
Cabrito das Pedras (Oreotragus oreotragus)
Cabrito verme lho ou mangul (Cephalophus natalensis)
Hiena Malhada (Crocuta crocuta)
Chipene grisalho (Raphicerus sharpeii)
Piva (Kobus ellipsiprymus)
Elefante Africano (Loxodonta africana)
Leão (Panthera leo)
Lebre Saltadora (Pedetes capensis)

Estado em
Moçambique
LR/cd
LR/cd
LR/cd
LR/cd
LR/cd
Ameaçado
Vulnerável
Vulnerável

Estado na área da
albufeira
Raro
Raro
Raro
Raro
Rar
Raro
Raro
Raro

(LR = Baixo Risco; cd = Dependente da Conservação

Outras espécies de interesse registadas na área da albufeira:
 Hipopótamo (Hippopotamus amphibius),
 Búfalo Africano (Syncerus caffer),
 Lontra do Cabo (Aonyx capensis),
 Lontra do pescoço malhado (Lutra maculicollis),
 Leopardo (Pantherus pardus),
 Porco-formigueiro (Orycteropus afer), e
 Mussaranho-Elefante de 4 Dedos (Petrodomus tetradactylus).
As praias arenosas e terraços de aluvião fornecem um óptimo habitat para os mamíferos que se escondem em tocas como
o porco-formigueiro.
Note-se que a lista das espécies de mamíferos registada na pesquisa de 2001 para a área da albufeira proposta deve ser
considerada provisória, requerendo uma revisão crítica por um especialista em mamíferos. No Estudo de Impacto
Ambiental deverá ser confirmada a ocorrência das espécies listadas. De considerar, por exemplo, que o MussaranhoElefante de 4 Dedos, listado no Relatório do EIA de 2001 como existente na área do projecto, foi identificado através das
fezes que, para um pequeno mamífero pesando apenas algumas gramas, é altamente questionável – considere-se ainda
que esta espécie nunca foi anteriormente registada fora duma floresta costeira em Moçambique, sendo esta mais uma
razão para que a indicação da sua ocorrência na área da albufeira mereça questionamento.
Durante o estudo de campo realizado em Maio de 2009 não foram encontrados mamíferos de grande porte ao longo da
margem do Rio Zambeze. Esse resultado é esperado porque esta secção do rio sofre interferência humana há muitos
anos. Os únicos mamíferos de grande porte que foram encontrados neste troço foram hipopótamos, ocorrendo em
diversos grupos. Apesar de não terem sido observados é bastante provável a ocorrência de mamíferos associados há
águas fluviais como lontras e manguços de água.
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Fotografia 6.2.41 - Um grupo de hipopótamos observado entre Mphanda Nkuwa e Tete, Maio, 2009

A lista dos mamíferos registados como presentes ou possivelmente presentes na área da futura albufeira é apresentada
no Anexo II-2.
6.2.3.3.2

Pássaros

Foi registado um total de 128 espécies de pássaros na área da albufeira durante a pesquisa de 2001 (ver EIA Documento
de Trabalho N°3).
A BirdLife International lista 21 espécies consideradas importantes do ponto de vista da conservação que ocorrem em
Moçambique (Collar, Crosby and Stattersfield, 1994). Estas são na sua maioria espécies restritas quer a zonas
pantanosas, quer a florestas húmidas de montanha, ou a florestas de terras baixas sempre verdes, podendo ainda ser
migrantes Paleárcticas. No entanto acredita-se que duas espécies nidificam, possivelmente, em penhascos no desfiladeiro
a jusante de Cahora Bassa, nomeadamente o abutre Grifo do Cabo (Gyps coprotheres) e o Falcão de Taita (Falco
fasciinucha), embora nenhuma delas tenha sido registada localmente.
Uma vez que os penhascos estão acima da cota de 207 m, nenhuma das duas deverá ser afectada pela criação de uma
albufeira nas vizinhanças da área onde as mesmas possam ocorrem.
Duas das espécies de pássaros registadas na área da albufeira estão listadas como ameaçadas por outras fontes. O Bico
de tesoura africano ou African Skimmer (Rhyncops flavirostris), é considerado regionalmente ameaçado (Mundy, 2000).
Este reproduz-se em margens arenosas e acredita-se que a mudança dos regimes hidrológicos dos maiores sistemas de
rios no Sul de África causou um declínio nos números. À semelhança, o Abutre Abutre-Real (Torgos tracheliotus) está
listado como vulnerável na Lista de Espécies Ameaçadas da IUCN de 2000 (Hilton-Taylor, 2000).
No levantamento de campo realizados em 2009 foi observada também uma abundante avifauna aquática nas margens do
rio, nos bancos de areia e nas águas rasas em redor das ilhas ribeirinhas, incluindo garças (como garças cinzentas,
garças gigantes, garças de cabeça preta), garçote comuns, grous, patos, cegonhas, gansos do Egipto, corvos do caniço,
mergulhões e pássaros-martelo.
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Fotografia 6.2.42 - Avifauna Aquática entre Boroma e Tete (Maio de 2009)

A lista de avifauna registada como presente ou possivelmente presente na área da futura albufeira é apresentada no
Anexo II-2.
6.2.3.3.3

Herpetofauna (Anfíbios e Répteis)

Foram identificadas quatro espécies de anfíbios na área da albufeira: o Sapo Gutural (Bufo gutturalis), o Sapo de Dorso
Chato (Bufo maculates), o Rã da Areia (Tomopterna krugerensis) e a Rã-de-Focinho-Estreito (Ptychadena oxyrhynchus).
Estas quatro espécies são comuns em Moçambique. O número de espécies de anfíbios que existem actualmente na área
da albufeira é, provavelmente, muito maior que o reportado – os dados de distribuição indicam a ocorrência de pelo menos
15 espécies.
Foram registadas 16 espécies de répteis na área da albufeira durante a pesquisa de 2001 incluindo uma tartaruga, cobras
(10), lagartos (4) e um crocodilo (1). O número de espécies actualmente existentes, especialmente de cobras, é quase
certamente maior do que indicam os dados de distribuição, segundo os quais pelo menos 53 espécies podem existir na
área. Nenhuma das espécies está listada na Lista Vermelha da UICN (Baillie eGroombridge, 1996; e Hilton Taylor, 2000).
Duas espécies registadas na área da albufeira estão protegidas por lei (Lei da Caça – Lei N° 117/78 de 16 de Maio)
nomeadamente a Piton Africana (Python natalensis) e o varano do Nilo (Varanus niloticus). Estas espécies estão também
listadas no Anexo II da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Ameaçadas de Extinção (CITES).
No estudo de campo realizado em Maio de 2009 referenciam-se os relatos de pessoas entrevistadas ao longo do
percurso efectuado referenciando a existencia decrocodilos que representam perigo para as populações.
A lista dos répteis registados como presentes ou possivelmente presentes na área da futura albufeira é apresentada em
Anexo II-2.
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6.2.3.4

Espécies de Fauna de Especial Interesse para a Conservação

A lista das espécies identificadas como espécies com estatuto de conservação é resultado dos estudos de campo de
2001. Tal como referido anteriormente, estas constatações devem ser olhadas com alguma reserva, sendo necessário
inventários actualizados para confirmação.
Duas espécies de morcegos quase ameaçados de extinção foram registados como existindo na área, nomeadamente o
Morcego de Schreiber (Miniopterus schreibersii) e o Morcego Gigante de cauda livre Tadarida africana). Foram igualmente
registados o Mussaranho Elefante de Quatro Dedos (Petrodromus tetradactylus; raro), o Abutre Lappetfaced, (Trogos
tracheliotus; quase ameaçado de extinção) e o Arlequim (Terathopius ecaudatus; vulnerável).
O crocodilo do Nilo (Crocodylus niloticus; vulnerável), foi visto no Rio Chacocoma perto da base no Rio Zambeze nas
proximidades do proposto local de construção da parede e da central eléctrica da barragem. Foi registado um exemplar de
crocodilo do Nilo de grandes dimensões, com um comprimento estimado em cerca de 7 m, como residente numa ilha de
afloramento rochoso imediatamente a montante de Tsachicunda.
Três espécies de jagras ou gálagos listadas em CITES (CITES, Anexo III) e o porco-formigueiro, (Orycteropus afer;
vulnerável) foram registados. A Piton Sul-Africana, Python natalensis (vulnerável), e o Varano do Nilo (Varanus niloticus)
(CITES, Anexo II), são igualmente indicados como espécies que ocorrem na área.
De acordo com os dados da pesquisa de 2001, as espécies com interesse de conservação que existem na área na futura
albufeira incluem mamíferos (22 espécies; Anexo II-2), pássaros (duas espécies; Anexo II-2) e répteis (três espécies;
Anexo II-2).
6.2.4
6.2.4.1

O MEIO AQUÁTICO
Enquadramento no contexto da Bacia do Zambeze (Área de Influência Indirecta - AII)

O Zambeze é o maior rio africano a desaguar no Oceano Índico, desenvolvendo-se numa bacia com cerca de 1.2 a 1.5 x
106 km2 (Davies, 1986).
A bacia actual do rio é o resultado de vários processos geológicos que ocorreram durante o Quaternário. Estes incluem
uma série de eventos que influenciaram o rio, entre os quais a deposição de areias levadas pelo vento na zona Oeste da
bacia, a formação do Rift Valley e o rejuvenescimento do ciclo de erosão na zona leste.
Estas forças influenciaram a fauna ictiológica e contribuíram para a actual diversidade de cerca de 160 espécies no
sistema do rio propriamente dito e mais outras centenas de ciclídeos endémicos no Lago Malawi (Bell-Cross, 1972;
Jackson, 1986; Skelton, 1994).
A bacia hidrológica do Zambeze pode ser dividida em quatro regiões ictiológicas principais, cada uma com espécies e
famílias ictiológicas distintas (Marshall, 2001) como se segue.
 O sistema do Zambeze-Kafue Superior
 O sistema do Zambeze Intermédio
 O sistema do Zambeze Inferior
 O sistema do Lago Malawi
A localização destas quatro regiões ictiológicas é mostrada na Figura 6.2.11.
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Figura 6.2.11 - Localização da Principais Regiões Ictiológicas na Bacia do Zambeze (baseado em Marshall, 2001).

O Sistema do Zambezi-Kafue Superior
Os rios superiores no sistema do Zambeze-Kafue banham uma das mais antigas superfícies terrestres Africanas.
Pântanos extensos e planícies aluviais que regulam o fluxo dos rios estão associados ao longo da parte superior do Rio
Zamzebe. Estas características favorecem a evolução de espécies ictiológicas razão pela qual existem mais espécies
ictiológicas no Zambeze superior do que em qualquer outra parte do sistema, excepto no Lago Malawi. Existem evidências
da existência de um total de 89 espécies no Zambeze Superior.
Julga-se que o Kafue tenha sido isolado do Zambeze Superior no período Terciário. Acredita se que, por causa deste
isolamento, o Kafue possui menos espécies (61 espécies) que o Zambeze Superior.
O Sistema do Zambeze Intermédio
O Zambeze Intermédio flui através de vários desfiladeiros profundos, dois dos quais Kariba e Cahora. Neste sistema
existem menos planícies aluviais ou pântanos e o fluxo dos rios é muito mais variável com cheias de curta duração e
longos períodos de caudal reduzido. Nestes rios os peixes estão expostos a muitos predadores, devido à falta de
protecção (Jackson, 1963), e existem menos espécies do que no Zambeze superior (um total de 56 vs. 89). Uma
característica peculiar do Zambeze Intermédio é a baixa diversidade de ciclídeos, com apenas oito espécies comparadas
com as 19 do Zambeze superior.
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O Sistema do Zambeze Inferior
O desfiladeiro de Cahora Bassa é convencionalmente visto como a fronteira entre o Zambeze Intermédio e Inferior (BellCross, 1972; Jackson, 1986). No entanto, a secção do Rio Zambeze entre Cahora Bassa e o desfiladeiro de Lupata, onde
se se pretende construir a Barragem Hidroeléctrica de Mephanda Nkuwa, deve ser considerada como uma zona de
transição entre o Zambeze Intermédio e Inferior. Isto acontece pelo facto de muitas espécies existentes na Albufeira de
Cahora Bassa e no Zambeze Intermédio estarem presentes nesta secção do rio, tal como outras espécies tipicamente
encontradas a jusante do desfiladeiro de Lupata, incluindo alguns grupos marinhos, como os cabozes (Gobiidae), tarpões
(Megalops cyprinoides) e, ocasionalmente, o Turbarão Zambeze (Carcharhinus leucas). Abaixo do desfiladeiro Lupata o
Rio Zambeze desagua na Planície de Moçambique e mais uma vez torna-se um sistema de planície aluvial. Estas
planícies aluviais, que distinguem o Zambeze Inferior, estendem-se pelo delta do Zambeze e pelo Rio Shire acima até às
Cataratas de Kapachira.
A fauna ictiológica na secção do rio entre Cahora Bassa e o desfiladeiro de Lupata (a “zona de transição” do Zambeze
Inferior) é abordada em pormenor nas secções seguintes deste documento.
O Sistema do Lago Malawi
O Lago Malawi é o lago localizado mais a sul do Vale do Rift e é o terceiro maior no continente. O lago faz
hidrologicamente parte do sistema do Zambeze mas a sua fauna ictiológica é isolada pelas Cataratas de Kapachira no Rio
Shire. Poucas espécies ictiológicas Zambezianas conseguiram penetrar esta barreira e deslocar-se para o interior do Shire
superior ou até mesmo para o próprio lago (Marshall, 2001). O Lago Malawi é mais conhecido pela sua grande e
diversificada fauna de ciclídeos, contando-se cerca de 400 a 500 espécies endémicas. Neste sistema, são igualmente
identificadas várias espécies de peixes não-ciclídeos. Uma característica particular da fauna ictiológica da bacia do Lago
Malawi é o elevado grau de endemicidade.
A extraordinária endemicidade dos ciclídeos – pelo menos 99% e provavelmente mais, à medida que novas espécies,
especialmente das pouco estudadas nas costas Tânzaniana e Moçambicana, são descobertas – é bem conhecida. Mas o
mesmo se aplica aos não-ciclídeos, onde 23 das 46 espécies (50%) são endémicas. Muitas das espécies não-endémicas
são aquelas com uma distribuição ampla, como o Mormyrops anguilloides, o peixinho de engodo, Barbus paludinosus e o
peixe-gato Africano, Clarias gariepinus, que existem extensivamente por todo o continente Africano.
6.2.4.2

Espécies Ictiológicas Migratórias (Área de Inluência Indirecta – AII)

A Anguilla bengalensis, vulgarmente conhecida por moreia malhada africana é uma espécie migratória que existe na
secção do Rio entre Cahora Bassa e o desfiladeiro de Lupata. Acredita-se que as migrações para reprodução sejam
importantes para os peixes do Zambeze e o impacto das barragens deve ser tido em conta.
As moreias reproduzem-se no Oceano Índico a Este de Madagáscar e estas seguem então pela corrente de Moçambique,
que as leva para a costa Leste Africana e depois migram para os rios onde permanecem até estarem sexualmente
amadurecidas, depois de 10-15 anos.
A moreia mais comum no sistema do Zambeze é a Anguilla bengalensis (moreia malhada africana), que existe ao longo de
todo o sistema até a montante das Cataratas de Vitória, que eram uma barreira intransitável para estes peixes. Acreditavase que, de um modo geral, a Barragem de Kariba, e mais tarde a Barragem de Cahora Bassa, iriam bloquear as migrações
de moreias e que estas iriam desaparecer do sistema do Zambeze Intermédio. Segundo Marshall (2001) existem
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evidências que algumas moreias podem ultrapassar estas barreiras, provavelmente através das turbinas hidroeléctricas,
mas não há dúvidas que a população de moreias no Zambeze intermédio diminuiu ao longo do tempo.
Assume-se que a maioria das espécies de peixes fluviais do Zambeze faz migrações para desova subindo riachos mais
pequenos que afluem ao Rio Zambeze, regressando após a desova ao rio principal. Julga-se que os alevinos permanecem
então nos afluentes até que a corrente diminua, altura em que migram para o rio principal. Pouco se sabe sobre as
migrações de desova dos peixes do Zambeze, excepto alguns estudos de De Bowmaker (1973).
No entanto, parece que algumas espécies são relativamente adaptáveis e podem não precisar de migrar para os
afluentes. Por exemplo, no Lago Kariba, sete espécies (que também existem na secção do rio em Mphanda Nkuwa),
realizam migrações definidas para reprodução em direcção ao Rio Mwenda, enquanto que três espécies deslocam-se para
montante mas não necessariamente com o propósito de se reproduzirem (Quadro 6.2.12).
Quadro 6.2.12 - Migrações ictiológicas do Lago Kariba para o Rio Mwenda
Tipo de
Migração

Espécies

Nome em Portugues

Nome Comum

Reprodutiva

Mormyrus longirostris
Hydrocynus vittatus
Brycinus imberi
Labeo cylindricus
Labeo altivelis

Focinho de garafa
Peixe Tigre
imberi
Labeo de Olhos vermelhos
Boca-de-faca de Manyame

Labeo congoro

Barbo-vermelho; Labeo
Violeta
Peixe-gato-de-dentes-finos
Peixe Papagaio do
Zambeze
Peixe-gato Vundu
Guinchador/ Borracho
castanho

Bottlenose
(Tigerfish)
Imberi
Red-eye-labeo
Salmão Hunyani; Manyame
Labeo; Simbu
Purple Labeo

Outras causas

Clarias gariepinus
Hippopotamyrus discorhynchus
Heterobranchus longifilis
Synodontis zambezensis

Sharptooth Catfish
Zambezi Parrotfish
Vundu
Brown Squeaker

Fonte: Bowmaker, 1973

Na área de Mphanda Nkuwa é provável que a maior parte da reprodução de peixes aconteça no curso principal do Rio
Zambeze, no Rio Luía e nos seus principais afluentes (Figura 6.2.12).
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Figura 6.2.12 - Localização do Rio Zambeze, Rio Luía e seus principais afluentes.

Os outros afluentes mais pequenos descem precipitadamente para os rios principais e oferecem pouco, enquanto habitats,
para reprodução. Tal facto foi confirmado por Marshall (2001) na pesquisa feita em Fevereiro de 2001, no Rio
Chacocombe, um pequeno afluente do Zambeze a cerca de 1 km da zona de Mphanda Nkuwa. Este curso de água é
típico na maior parte desta área, consistindo numa secção nas montanhas, com uma queda abrupta de uma série de
quedas rápidas que descem em direcção ao Zambeze e com uma secção mais plana que aflui ao rio principal. Esta parte
do curso de água foi inundada pela Zambeze tendo formado uma pequena enseada pouco profunda afastada do rio
principal.
Nesta pequena enseada, um determinado número de espécies ficou retida na água de pouca profundidade (<1 m de
profundidade), incluindo muitos juvenis da especie de pargos, que não migram para os pequenos rios para a desova. Um
certo número de peixes-tigre juvenis, Hydrocynus vittatus, medindo cerca de 5 cm foram também retidos. É provável que,
estes peixes estivessem em águas pouco profundas, para evitar os predadores, como os peixes-tigre adultos que existem
em águas mais profundas.
Uma constatação interessante nesta pesquisa foi a ausência no curso de água de quaisquer espécies migratórias para
desova, excepto o H. vittatus. Tal facto sustenta a teoria que a maioria das espécies que se considera que fazem
migrações para desova tendem a reproduzir-se no curso de água principal dos grandes rios e não nos cursos de água
laterais mais pequenos. Contudo, esta constatação carece de clarificação em estudos mais específicos.
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6.2.4.3

A Fauna Ictiológica na Secção de Mphanda Nkuwa (Área de Influência Directa – AID)

Baseando-se nestas pesquisas e na literatura publicada, foram listadas 45 espécies de peixes que são conhecidas como
existindo nesta secção do Rio. (ver Anexo II-3). Estas são essencialmente as mesmas espécies que existem no Lago
Cahora Bassa e no resto do Zambeze Intermédio.
Algumas espécies tipicamente encontradas no Zambeze Inferior a jusante do desfiladeiro de Lupata foram também
registadas, sendo dignas de registo as espécies Glossogobius giuris, que nunca foi registado no Zambeze ou em nenhum
dos seus afluentes a jusante de Cahora Bassa. Outras espécies de transição existentes são o Tubarão Zambeze,
Carcharhinus leucas.
Segundo Marshall (2001), a composição de espécies do Zambeze em Mphanda Nkuwa é dominada tipicamente por
formas fluviais que estão adaptadas a viver em águas com muita corrente e um leito rochoso. A julgar pelas capturas dos
pescadores, as espécies mais numerosas parecem ser o Distichodus schenga, seguido do Labeo altivelis, e o Labeo
congoro. Outras espécies dignas de registo foram o Mormyrops anguilloides, Mormyrus longirostris e Clarias gariepinus.
Foram também capturadas algumas espécies de pargos mas estes pareceram ser menos numerosos que as outras
espécies.
O Rio Zambeze não é o único rio a desaguar na área da futura albufeira de Mphanda Nkuwa, também o Rio Luía, que se
estende para Norte em direcção às fronteiras da Zâmbia e do Malawi. A sua bacia inclui diversos afluentes como os Rio
Charise, Luangua, Capoche e Nhimbe, que se juntam ao Luía. Neste ponto o Luía desce por um desfiladeiro estreito
através do qual flui para o Zambeze.
Com base na informação obtida a partir dos pescadores locais, durante a pesquisa realizada em 2001, a fauna ictiológica
do Rio Luía parece ser a mesma que a da zona de transição do sistema do Zambeze Inferior. Os peixes capturados
incluem o Labeo congoro e o Labeo altivelis, bem como o Distichodus schenga, que são todos peixes do Zambeze
Intermédio mas que também existem entre Cahora Bassa e o desfiladeiro de Lupata.
É pouco provável que o Luía contenha quaisquer espécies ictiológicas que não existam na zona de transição do sistema
do Zambeze Inferior. Esta parte da bacia do Zambeze é pouco endémica e não existem quaisquer factores físicos que
possam encorajar esta ocorrência.

6.3 MEIO SOCIOECONÓMICO
Para a caracterização do meio socioeconómico, realizou-se uma abordagem metodológica de enquadramento ao nível da
Provincia de Tete, onde se descrevem os principais vectores e indicadores demográficos e económicos, assim como as
perspectivas de desenvolvimento associadas ao actual dinamismo evidenciado pela província, tendo-se procedido em
seguida a uma abordagem dirigida aos distritos que serão afectados directamente pelo empreendimento.
Assim, o diagnóstico descritivo do meio socioeconómico encontra-se estruturado segundo as áreas de Influencia definidas
do ponto de vista sobretudo administrativo, atendendo à forma como os dados de base se encontram organizados,
apresentando nomeadamente para os vários aspectos considerados, uma análise ao nível da província, determinada
como Área de Influencia Indirecta (AII) para em seguida detalhar a informação ao nível dos distritos afectados
(Changara, Cahora Bassa, Chiúta e Marávia), que constituem a Área de Influencia Directa (AID), de acordo com os
critérios estabelecidos no Capítulo 4 – Áreas de Estudo.

6-106

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
Relatório de EPDA

6.3.1 ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO – PROVÍNCIA DE TETE
Com uma superfície de 100 724 km2 (incluindo os 2 494 km2 de águas interiores da albufeira de Cahora Bassa) e uma
população de 1 832 339 habitantes, segundo os resultados preliminares do censo de 2007, a Província de Tete assume-se
hoje como um dos pólos de crescimento económico mais dinâmicos de Moçambique.
Rica em recursos minerais e dotada de grande potencial agrícola e turístico (pesca desportiva na albufeira de Cahora
Bassa, actividades cinegéticas possibilitadas pela abundância faunística que ainda existe em partes da Província, etc.), a
Província tem atraído migrantes de várias zonas do país e da região (nomeadamente indivíduos oriundos dos vizinhos
Zimbabwe e Malawi) em busca de melhores condições de vida e de trabalho.
De notar que a Província de Tete foi muito afectada pela guerra civil que começou no início dos anos 80 e terminou em
1992. Como consequência da situação de insegurança causada pela guerra, tendo deixado marcas ainda muito presentes,
como são exemplo as minas anti-pessoais deixadas no solo (ver Anexo III.1), registou-se neste período um êxodo rural
em direcção às áreas urbanas da Província, principalmente para a Cidade de Tete e milhares de pessoas refugiaram-se
também nos Países vizinhos (Malawi, Zâmbia e Zimbabwe). A nova situação de estabilidade política e segurança, bem
como o clima de prosperidade económica, tem conduzido nos últimos anos ao regresso gradual de grande parte da
população refugiada.
Por estes factos, o crescimento demográfico da Província tem sido substancialmente superior à média nacional registada
em Moçambique (ver Quadro 6.3.1).
Quadro 6.1 - Crescimento Demográfico: Comparativo Província de Tete vs. Total Nacional
Censo 1997

Censo 2007

Crescimento (%)

Total Nacional

16 075 708

20 530 714

27,7

Província de Tete

1 226 008

1 832 339

49,5

Fonte : INE, Censos de 1997 e 2007

Este crescimento deve-se essencialmente, a dois factores: o crescimento natural da população, por um lado e, por outro, o
efeito dos já referidos fluxos migratórios internos e externos, fluxos esses que são estimulados pelo clima de prosperidade
económica da Província. Apesar deste crescimento demográfico, no entanto, a densidade populacional da Província
(18,2 hab/km2) é inferior à média nacional (25,8 hab/km2). A população da Província é, todavia, muito jovem, tal como se
pode ver na Figura 6.3.1.
Graças aos seus abundantes recursos mineiros (principalmente as suas vastas jazidas de carvão), a Província de Tete é
hoje palco de projectos de grande escala, atraindo a atenção de grandes investidores internacionais tais como a Vale, a
Riversdale e a ETA Star, sendo que as duas primeiras já possuem licenças de exploração mineira e se encontram a
implementar os respectivos empreendimentos.
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Figura 6.3.1 - Estrutura Etária da População da Província de Tete
Fonte: INE, Censo de 1997

A Vale, uma empresa brasileira cujo nome até 2008 era Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) já possui uma licença de
exploração mineira (concessão mineira) para a exploração de carvão em Moatize. O projecto da Vale engloba a
exploração de uma mina de carvão a céu aberto por 35 anos, prevendo-se o início da produção para Dezembro de 2010.
A Vale já iniciou com a fase de construção da mina, empregando já mais de 1 000 Moçambicanos. No total, prevê-se a
criação de 900 postos de trabalho directamente ligados às actividades mineiras e 3,000 relacionados com actividades de
construção.
A Vale prevê também iniciar a construção de uma central térmica em Março de 2010 para a produção de 1 800 MW de
energia eléctrica e está prevista a ser operacional em Dezembro de 2012. Neste momento, o projecto da central térmica
encontra-se na fase de estudo de viabilidade e licenciamento ambiental. A central irá corresponder a padrões ambientais
rigorosos. Na primeira fase, as duas unidades de geradores irão produzir 600 MW com 300 MW cada. Desta quantidade,
53 MW será utilizado na própria central térmica e 547 MW estarão disponíveis para exportações (fonte:
http://www.netnewspublisher.com) através da sub-estação de Matambo. O projecto da central térmica prevê a criação de
4 300 postos de tabalho na fase de contrução e 300 na fase de operação.
O projecto da Vale em Moatize envolve também iniciativas dedicadas ao investimento em capital humano (saúde,
educação e treinamento profissional), construção de infra-estrutura e desenvolvimento de actividades económicas
sustentáveis para a geração de emprego e rendimentos para a população local.
A Riversdale Moçambique Limitada (uma subsidiária da Riversdale Mining) adquiriu 22 licenças de exploração de carvão
na Bacia Carbonífera de Moatize. Em Abril do corrente, foi emitida a respectiva licença de mineração para a reserva
carbonífera de Benga e a empresa conta arrancar com a fase de construção em 2010, aguardando de momento a emissão
da licença ambiental. O projecto de mineração em Benga consistirá na construção e operação de uma mina de carvão a
céu aberto. Espera-se que o projecto de Mineração crie cerca de 3 000 postos de trabalho temporários (directos, indirectos
e induzidos) durante a fase de construção da mina (2010 - 2013) e mais de 7 000 postos de trabalho na fase de operação
(2011 – 2035).
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Em parceria com a Elgas SARL, a Riversdale irá ainda construir e operar, na Licença de Benga, uma central
termoeléctrica, cuja capacidade de produção será de até 2 000 MW. A energia será produzida com recurso ao carvão
explorado na mina de Benga, e para além de alimentar a mina adjacente, será também comercializada em Moçambique e
exportada para a África do Sul e outros Países da Região, através da sub-estação de Matambo (na Província de Tete).
Prevê-se que a construção desta central termoeléctrica decorra no período 2010 a 2015, faseando-se a construção de 4
módulos de 500 MW e criando cerca de 5 000 postos de trabalho temporários (directos, indirectos e induzidos). Na fase de
operação (2012 - 2035) estima-se que serão criados cerca de 2 200 postos de trabalho. O projecto aguarda a emissão da
licença ambiental para arrancar com a fase de construção.
A Riversdale irá estabelecer uma Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Benga, para apoio ao
desenvolvimento socioeconómico local, que abarcará o apoio à educação e formação profissional, apoio ao sector de
saúde em termos de infra-estruturas e programas sanitários, assistência em criação de pequenos negócios, entre outros.
De assinalar igualmente é a implantação, nos arredores da Cidade de Tete, de uma moderna fábrica de processamento de
tabaco, pertencente à empresa Mozambique Leaf Tobacco Company (MLTC), uma subsidiária da companhia americana
Universal Leaf Africa Company. A MLTC está estabelecida em Tete desde 2004, ano que começou a construção da
fábrica acima mencionada. A fábrica representa um investimento no valor de USD 55 milhões e empregou na sua fase de
construção cerca de 700 trabalhadores de construção.
Ela foi inaugurada em Maio de 2006 com uma capacidade instalada de 50 000 toneladas de tabaco por ano e emprega até
1 600 trabalhadores. Entretanto, a MLTC expandiu a sua rede de fornecedores para 45 000 agricultores de subsistência,
cada um dos quais lucra cerca de USD 400 anualmente com o cultivo de tabaco. A companhia implementa um programa
de responsabilidade social com um orçamento de cerca de USD 1.3 milhões para a implementação de programas sociais,
tais como a fumigação contra a malária e a construção de infra-estruturas sociais, tais como escolas, pontes, reparação de
estradas, furos de água e postos de saúde. Em 2006 beneficiaram cerca de 6 000 alunos destes programas. Estima-se
que em 2006 da venda do tabaco entraram USD 25 milhões na economia de Tete.
De referir ainda que se prevê para o segundo semestre de 2009 a assinatura de um acordo sobre a gestão conjunta dos
recursos naturais de Mocambique, Zâmbia e Zimbabwe (ZIMOZA). Essa área de conservação transfronteiriça abrangerá
partes dos Distritos de Mágoe e Zumbo, na Província de Tete e representará um potencial adicional para o
desenvolvimento do turismo cinegético, atraindo mais investidores para a Província.
A actividade gerada pelos grandes empreendimentos actualmente em curso na Província tem actuado como estímulo a
um crescimento económico sem paralelo no resto do país e tem conduzido a uma situação de escassez de mão-de-obra
tornando urgente a realização de programas de formação profissional a vários níveis, no sentido de criar um contingente
local de trabalhadores dotados das qualificações necessárias para dar resposta às crescentes necessidades do mercado.
Não obstante o clima de crescimento e prosperidade económica, é importante notar que a Província de Tete é, em termos
de Desenvolvimento Humano, uma província com uma elevada taxa de pobreza e uma baixa taxa de cobertura do
abastecimento de água (relatório de IDH, 2005).
De acordo com o Censo de 97, cerca de 96% da população não teve acesso à água canalizada. O acesso a água constitui
um constrangimento significativo para o bem-estar de cerca de 90% da população nas zonas rurais que leva cerca de 30
minutos para chegar à fonte mais próxima. Cerca de 10% leva mais de 30 minutes para a fonte de água mais próxima.
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No que concerne ao saneamento básico, os dados do Inquérito ao Agregado Familiar (IAF) para 2002/2003 indicam que
89% da população da província de Tete não tem latrinas adequadas, ou seja, melhoradas. De facto, estima-se que 55%
não tem nenhuma latrina, enquanto 34% usam uma latrina rudimentar. Apenas 3% tem acesso a uma própria sanita. Nas
zonas rurais, a situação é agravada onde 66% praticam o fecalismo a céu aberto e 31% possuem latrinas rudimentares.
Em termos de HIV/SIDA, a Província de Tete é uma das mais atingidas pelo HIV/SIDA em Moçambique, com uma seroprevalência de 14 por cento. A média nacional é de 16 por cento entre os adultos (DPS Tete, 2007). Ao longo do ano de
2006 os casos e a mortalidade de HIV/SIDA aumentaram em 34,6%.
Comparando o desenvolvimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no período entre 2000 e 2007 da província
de Tete com o IDH nacional, destacam-se os seguintes aspectos:
 enquanto a taxa nacional de esperança de vida aumentou em mais de três anos de 44.3 para 47.6, a taxa de
esperança de vida da província de Tete aumentou apenas insignificantemente, situando-se há três anos abaixo da
média nacional;
 a taxa de alfabetismo em adultos desenvolveu analogicamente à taxa nacional, situando-se em 48.4%;
 a taxa provincial de inscrição em escolas quase duplicou e situa-se ligeiramente acima da taxa nacional;
 embora que o PIB provincial aumentou em cerca de 70%, o mesmo corresponde a apenas 74% do PIB nacional e
39% do PIB da zona Sul do país;
Em resumo, no período entre 2000 e 2007, observa-se um melhoramento de todos os indicadores, tanto a nível nacional,
como a nível da província de Tete. De facto, na educação, a província de Tete se situa acima da média nacional. Para o
país inteiro, o IDH evoluiu de 0,401 em 2000 para 0,479 em 2007. O mesmo padrão pode ser observado na província de
Tete, mas o reduzido PIB real por capita tem um impacto negativo no desempenho global em comparação com o país
(fonte: INE, 2008).
A Província é ainda assolada por situações de insegurança alimentar, sendo mais afectados os distritos de Zumbo,
Mutarara, Magoe e Changara. Segundo informação do PMA (Programa Mundial para Alimentação), no decurso do ano
transacto cerca de 54,947 pessoas necessitaram de apoio dos programas de ajuda alimentar, a maior parte dos quais no
Distrito de Mutarara. Dados relativos à última campanha agrícola estimam que nestes distritos as reservas alimentares
serão suficientes para um máximo de 3 meses e que cerca de 16,000 pessoas poderão ser afectadas pela insegurança
alimentar no Distrito de Magoe.
É neste contexto, de crescimento económico e adversidades sociais, que o projecto da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa
será implementado. O local proposto para a barragem de situa-se no Rio Zambeze (Fotografia 6.3.1), cerca de 70 km a
montante da Cidade de Tete. Prevê-se que a albufeira criada pela construção da barragem cubra uma área de
aproximadamente 100 km2 e se estenda por cerca de 60 km a montante, até próximo do paredão da barragem de Cahora
Bassa.
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Fotografia 6.3.1 - Local da Futura Barragem de Mphanda Nkuwa

Este capítulo baseia-se na colecta e análise de diversas fontes de dados secundários. Adicionalmente, foi realizada uma
visita de campo, para actualização de alguns dados e preenchimento de lacunas de informação, ao nível da área de
influência directa do projecto a montante da barragem, isto é, as zonas que serão submersas pelo enchimento da albufeira
da barragem de Mphanda Nkuwa e, de modo mais abrangente, os Postos Administrativos (PA) ribeirinhos da futura
albufeira, ou seja, os PA’s de Songo e Chitima, no Distrito de Cabora-Bassa, o PA de Marara, no Distrito de Changara, o
PA de Manje, no Distrito de Chiúta, e o PA de Chipera, no Distrito de Marávia (ver Figura 6.3.2).

Fotografia 6.3.2 - O Zambeze a Jusante do Local de Mphanda Nkuwa
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Fotografia 6.3.3 - Habitação e Machamba numa Ilha, a Jusante de Mphanda Nkuwa

Fotografia 6.3.4 - Habitação e Machamba na Margem Norte do Zambeze, a Montante de Mphanda Nkuwa
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Figura 6.3.2 - Mapa da Área de Influência do Projecto. O Perfil a Vermelho indica a Área da Futura Albufeira

6.3.2 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Situada na Região Centro de Moçambique a Província de Tete é delimitada, através de fronteiras internacionais pelo
Zimbabwe, pela Zambia e pelo Malawi, e através de fronteiras internas pelas Províncias de Manica, Sofala e Zambézia. A
Província de Tete é composta por 12 distritos, nomeadamente, Angonia, Cahora Bassa, Changara, Chifunde, Chiuta,
Macanga, Magoe, Maravia, Moatize, Mutarara, Tsangano e Zumbo. Adicionalmente, a Província de Tete conta com duas
autarquias, a Cidade de Tete e a Vila de Moatize, elevadas a esta classificação através da Lei 2/97.
Do ponto de vista da organização político-administrativa, a Província de Tete segue o modelo de organização adoptado
para todo o País. Ao nível formal, o poder está hierarquicamente representado pelo Governador da Província, nomeado
pelo Presidente da República e portanto afiliado ao partido no poder. O Gabinete do Governador é assessorado pelos
serviços técnicos das diferentes Direcções Provinciais, representando os diversos sectores do Estado (p.e. Saúde,
Educação, Agricultura, Plano e Finanças, etc).
Como já foi referido, a área de Estudo abrange os Distritos de Changara, Cahora Bassa, Chiúta e Marávia. De acordo com
a Lei Moçambicana (Decreto 6/2006, de 12 de Abril), a estrutura-tipo do Governo Distrital (vide Figura 6.3.3) é
encabeçada pelo Administrador do Distrito, assessorado pelos serviços distritais dos diferentes sectores (saúde,
educação, etc), para além de outras instituições públicas como os tribunais distritais e os serviços de notariado. É ainda de
salientar a existência do Conselho Consultivo, constituído pelas estruturas de liderança formais e tradicionais dos níveis
subsequentes, que desempenha um papel preponderante no apoio à governação encabeçada pelas estruturas do nível
distrital.
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Figura 6.3.3 - Estrutura Tipo do Governo Distrital em Moçambique

Os Distritos estão divididos em Postos Administrativos, chefiados por um Chefe de Posto, que também se encontra
assessorado por técnicos representantes dos diferentes sectores. Por seu turno, os Postos Administrativos encontram-se
repartidos em Localidades, cujo representante máximo é o Presidente ou Chefe da Localidade, e por últimos as
localidades encontram-se divididas em aldeias ou povoações. De acordo com a estrutura administrativa em vigor em
Moçambique, em termos da administração local os órgãos administrativos do Estado estão implantados até ao nível da
Localidade, através de um sistema de nomeação, pelo que estas estruturas representam o partido no poder.
Abaixo da Localidade, a gestão pertence aos líderes comunitários (que, supostamente, são “líderes tradicionais”),
devidamente escolhidos pelas comunidades e reconhecidos pelo Estado.
A realidade no terreno é, no entanto, muito complexa, verificando-se que as autoridades comunitárias tanto podem ser
secretários de bairro ou de aldeia como chefes tradicionais, dependendo da vontade das respectivas comunidades.
O Decreto 15/2000, de 20 de Junho e o Decreto 11/2005, de 10 de Junho (Regulamento da Lei dos Órgãos Locais do
Estado) reconhecem e regulam o papel dos Líderes Comunitários como detentores da autoridade legítima junto das
respectivas comunidades. A tendência da Lei é a de integrar as autoridades costumeiras no aparelho administrativo
estatal, permitindo assim às comunidades regerem-se, na sua vida quotidiana, de acordo com os seus preceitos
consuetudinários tradicionais.
Na prática, essa tendência parece desenrolar-se no sentido de respeitar a organização política tradicional do ponto de
vista formal (isto é, mantendo, no essencial, as antigas estruturas hierárquicas) substituindo, no entanto, o velho critério de
legitimidade linhageira baseado na linguagem do parentesco (o chefe não é escolhido, tem direito a ser chefe pelo seu
sangue) por um outro de carácter mais “moderno” e baseado na escolha dos líderes locais através de métodos electivos,
de acordo com critérios considerados adequados. O facto de apenas um entre os 31 líderes comunitários existentes no
Distrito de Changara (o Régulo Wairosse-Nguiraze) ser um chefe tradicional na verdadeira acessão do termo ilustra bem
as mutações induzidas pela modernidade.
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A terminologia hoje utilizada para designar alguns desses líderes comunitários “tradicionais” que têm como função auxiliar
o Régulo (secretários, chefes de quarteirão, chefes das casas) reflecte igualmente a tentativa de absorção das estruturas
tradicionais por parte do Estado. Efectivamente, a nível da Povoação, (onde, supostamente, a presença directa do Estado
não existe e a autoridade é exercida por líderes “tradicionais”), a organização social assenta numa estrutura na qual se
misturam elementos “tradicionais” (representados pela presença de líderes tradicionais de “sangue” como os Nhakwawas,
Nfumos, etc.), com elementos “modernos”, representados pela presença de líderes escolhidos ou nomeados e que
asseguram ligação local com as estruturas do Partido e do Governo, obedecendo a lógicas que nada têm a ver com a
linguagem política do parentesco.
Deve ainda acrescentar-se que este modelo é extremamente fluido, apresentando um grande número de variações
casuísticas, pelo que qualquer exercício de tentativa de generalização deverá ser feito com extrema prudência. De
mencionar apenas a figura do secretário, que encabeça o “grupo dinamizador” da aldeia. Estes grupos dinamizadores
foram criados no período pós - independência e, consequentemente a figura do secretário continua assim directamente
afiliada ao partido no poder e é através desta que se asseguram as ligações de natureza política com o partido no poder. É
ainda de referir que, organizações de índole política como a OMM (Organização da Mulher Moçambicana) e a OJM
(Organização da Juventude Moçambicana) façam parte do conselho executivo, composto por figuras chave com
responsabilidades em diferentes áreas (agricultura, pescas, florestas, mulher e acção social, etc).
O projecto abrangerá, como se referiu, 4 distritos da Província de Tete. Os quadros-resumo que se seguem ilustram a
organização administrativa dos referidos Distritos:
6.3.2.1

Distrito de Changara

O Distrito de Changara abrange actualmente três Postos Administrativos, que se subdividem em nove Localidades de
acordo com a Quadro 6.3.2 abaixo:
Quadro 6.2 - Divisão Administrativa do Distrito de Changara
POSTOS ADMINISTRATIVOS
LUENHA-SEDE

CHIOCO

MARARA

LOCALIDADES
Changara-Sede
Ntemangau
Dzunga
Chipembere
Mazoé
Muchenga
Cachembe
Boroma
Mufa-Caconde

As Localidades, por sua vez, compreendem várias povoações, ao nível das quais a autoridade é ainda hoje exercida por
líderes Comunitários escolhidos pelas populações de acordo com os preceitos costumeiros e devidamente reconhecidas
pelo Estado. Para efeitos deste estudo foram visitadas a sede do Posto Administrativo (Cachembe) e as duas povoações
que serão mais directamente afectadas pelo Projecto, ou seja, Chirodzi-Sanangwe (1 549 habitantes) e Chacocoma (1 150
habitantes), ambas pertencentes ao PA de Marara.
Nas povoações de Cachembe, Chacocoma e Chirodzi-Sanangwe a população é predominantemente Nhúnguè, e os
inquiridos não recordam qualquer mito fundador, confirmando apenas saberem que os Nhúnguè são resultado de mistura
entre os povos mais antigos da zona (os Tauaras) e os Achikunda que se fixaram na zona “há muito tempo” (Século XIX),
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fugindo dos ataques dos Nguni. As informações recolhidas foram prestadas pelo Sr. Geraldo Jessinão (Nhakuakwa de
Cachembe) e por diversos Nfumos e anciãos que o acompanhavam.
O Nhakuawa (Régulo) exerce autoridade sobre um território de consideráveis dimensões, tendo sob a sua alçada vários
Fumos, cada um dos quais rege uma zona, composta por uma ou várias povoações. O Secretário representa o Governo e
o Partido, e articula-se com os líderes tradicionais no sentido de veicular as directivas governamentais para a área.
Finalmente, o controlo social é completado pelos chefes de quarteirão, que controlam um número variável de casas, e
pelos chefes das casas, que controlam 10 casas cada um (Figura 6.3.4).

Líder do 1º Escalão
(Nhakuawa )

Líder do 2º Escalão
(Nfumo )

Secretário

Chefe de quarteirão

Chefe das casas
( 10 casas )

Figura 6.3.4 - Estrutura das Autoridades Comunitárias nas Povoações de Cachembe, Chacocoma e Chirodzi Sanangwe

Existem 5 Nhakuawas na área da localidade de Cachembe, nomeadamente em Muchamba, Cachembe, Chipondué,
Nhansau e Chirodzi-Ponte. Na área do PA de Marara existem, no total, 11 Nhakuawas.
6.3.2.2

Distrito de Cahora Bassa

O Distrito de Cahora-Bassa abrange três Postos Administrativos que se subdividem em nove Localidades, de acordo com
a Quadro 6.3.3.
Quadro 6.3 - Divisão Administrativa do Distrito de Cahora-Bassa
POSTOS ADMINISTRATIVOS
CHINTHOLO

CHITIMA

SONGO
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LOCALIDADES
Chintholo
Mulinje
Chitima Sede
Chibagadidgo
Chicoa Nova
Nhabando
Nhacapiriri
Songo
Dzunza
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As Localidades, por sua vez, compreendem várias povoações, ao nível das quais a autoridade é ainda hoje exercida por
líderes comunitários escolhidos pelas populações de acordo com os preceitos costumeiros e devidamente reconhecidas
pelo Estado. Para efeitos deste estudo foi visitada uma povoação que será afectada pelo Projecto, a povoação de
Nhandoa, pertencente ao PA do Songo.
A população local (Nhandoa) é predominantemente Phimbi, com presença de muitos elementos da etnia Nhúnguè. A
estrutura tradicional, embora basicamente seja a mesma, apresenta em Nhandoa algumas variações relativamente às
outras povoações estudadas. Assim, enquanto em Cachembe, Chacovoma e Chirodzi-Sanangwe o título aplicado para
designar o régulo é Nhankuawa e os líderes das diversas sub-chefaturas são designados por Nfumos, em Nhandoa
sucede precisamente o contrário, sendo o régulo designado por Nfumo e os seus subordinados directos por Nhankuawas
(Figura 6.3.5).

Líder do 1º Escalão
(Nfumo )

Líder do 2º Escalão
(Nhakuawa )

Líder do 3º Escalão
( Nduna )

Secretário

Chefe de quarteirão

Chefe das casas
( 10 casas )

Figura 6.3.5 - Estrutura das Autoridades Comunitárias na Povoação de Nhandoa

A povoação de Nhandoa têm actualmente 7 035 habitantes. A autoridade é exercida pelo Nfumo Ntopa Njanje, que é um
“chefe de sangue”. Abaixo dele encontram-se oito Nhakuawas, um por cada uma das oito zonas que constituem a
povoação. Os Nhakuawas, por sua vez, exercem autoridade sobre os chefes das famílias alargadas, os Ndunas. O
Secretário representa o Governo e o Partido, e articula-se com os líderes tradicionais no sentido de veicular as directivas
governamentais para a área. Finalmente, o controlo social é completado pelos chefes de quarteirão (que em Nhandoa
controlam cerca de 30 casas), e pelos chefes das casas, que controlam 10 casas cada um.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito de Cahora Bassa 2008-2012 (PEDD) indica que, neste Distrito, as
autoridades comunitárias são constituídas, na sua maioria, por secretários de bairro e aldeia, referindo ainda que “só nos
últimos tempos estão emergindo autoridades comunitárias da Chefatura tradicional”. O PEDD esclarece ainda que “Chefes
tradicionais são pessoas que assumem e executam a chefia de acordo com as regras tradicionais da respectiva
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comunidade e cuja legitimação é feita também em concordância com as regras da respectiva comunidade” e que
“Secretários de bairro ou aldeia são as pessoas que assumem a chefia por escolha feita pela população do bairro ou
aldeia a que pertençam” e que “São escolhidos segundo critérios da respectiva comunidade local ou grupo social”. 9
6.3.2.3

Distrito de Chiúta

O Distrito de Chiúta tem uma superfície de 6 887 km2 e compreende dois Postos Administrativos que se subdividem em
nove Localidades, de acordo com a Quadro 6.3.4:
Quadro 6.4 - Divisão Administrativa do Distrito de Chiúta
POSTOS ADMINISTRATIVOS

LOCALIDADES
Manje-Sede
Lumadzi
Chiúta Serra
Caunda
N´figo
Kazula-Sede
Muchena
Matenje
Chipiri

MANJE

KAZULA

Para efeitos do presente estudo foram visitadas as povoações de N’Figo e de Cagogonda, no PA de Manje. Dadas as
grandes dificuldades de acesso às zonas ribeirinhas que caracterizam o Distrito, não foi possível visitar a povoação de
Mwanawangombe.
A estruturação das autoridades comunitárias na povoação de N’figo é a seguinte (Figura 6.3.6):

Líder do 1º Escalão
(Nfumo )

Líder do 2º Escalão
(Nhakuawa )

Líder do 3º Escalão
( Nduna )

Secretário

Chefe de quarteirão

Chefe das casas
( 10 casas )

Figura 6.3.6 - Estrutura do poder comunitário na povoação de N’Figo.

9

PEDD 2008-2012, Distrito de Cahora Bassa, 2007, pp. 25-26.
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Na povoação de Cagogoda, a estrutura é um pouco diferente, tal como se pode constatar pela observação da
Figura 6.3.7:

Líder do 1º Escalão
(Nhakuawa )

Líder do 2º Escalão
(Nfumo )

Secretário

Chefe de quarteirão
( 60 casas )

Chefe das casas
( 10 casas )

Figura 6.3.7 - Estrutura do Poder Comunitário na Povoação de Cagogoda.

6.3.2.4

Distrito de Marávia

O Distrito de Marávia tem uma superfície de 17 108 km2 e abrange quatro Postos Administrativos que se subdividem em
treze Localidades, de acordo com o Quadro 6.3.5:
Quadro 6.5 - Divisão administrativa do Distrito de Marávia.
POSTOS ADMINISTRATIVOS
FINGOÉ

CHIPUTO

MOLOWERA

CHIPERA

LOCALIDADES
Fingoé-Sede
Mazeze
Nhenda
Chiputo-Sede
Chizane
Chipungo
Molowera-Sede
Cassuende
Nhacanha
Chipera-Sede
Chissete
Ntayabsupa
Chiringa

Neste Distrito, e para efeitos do presente estudo foram efectuados contactos com o Conselho Consultivo Distrital, em
Fingoé.

6.3.3 ASPECTOS DEMOGRAFICOS
6.3.3.1

Considerações Prévias

De acordo com os resultados preliminares do Censo 2007, a Província de Tete passou da quinta para a terceira Província
mais populosa do País, comportando actualmente uma população total de 1 832 339 habitantes (8,9% da população total
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de Moçambique). Isto representa um crescimento populacional de 49,5% durante a última década, a qual é extraordinária
quando comparada com a média nacional de 27,7%. Conforme já referido, este crescimento está associado a vários
factores, entre os quais a estabilidade política da Província, assim como o seu potencial económico e os recentes
projectos de desenvolvimento.
Os números do Censo de 2007 também indicam que dentro da Província de Tete, o distrito mais populoso é o Distrito de
Angónia (335 808), seguido por Mutarara (209 360) e Moatize (178 096).
Embora até agora apenas alguns números definitivos do Censo de 2007 estão disponíveis, estima-se que a maioria da
população vive nas áreas rurais. Em 1997, a percentagem da população da província de Tete que viveu nas áreas rurais
atingiu os 85,3% e apenas 14,7% viviam na zona urbana. Considerando que o maior crescimento se registou nos Distritos
de Angónia and Mutarara, que são distritos essencialmente rurais, não é muito provável que a distribuição espacial desta
população se tenha alterado de maneira significativa. Poderá, no entanto, ter havido um pequeno aumento na população
urbana, visto que a cidade de Tete registou um aumento em 5% e a Vila de Moatize de cerca de 4,7%. Estes centros
urbanos correspondem actualmente a 8 e 2 porcento da população total da província respectivamente.
Quadro 6.3.6 – População da Província de Tete por Distrito
Província

Censo de 1997
Censo de 2007
População
%
Posição População
%
Posição

Província de Tete

1,144,604

100

-

1,832,339

100

-

Angónia

247,999

21.7

1

335,808

18

1

Cahora Bassa

57,675

5.0

7

89,956

5

9

Changara

119,551

10.4

3

156,738

9

5

Chifunde

48,498

4.2

10

101,811

6

7

Chiúta

50,372

4.4

9

74,534

4

11

Macanga

46,515

4.1

11

112,551

6

8

Magoe

39,304

3.4

12

70,614

4

12

Marávia

53,031

4.6

8

82,789

5

10

Moatize

82,543

9.5

4

178,096

10

3

Mutarara

130,743

11.4

2

209,360

11

2

Tsangano

106,557

9.3

5

170,796

9

4

Zumbo

33,272

2.9

13

57,304

3

13

101,984

8.9

6

152,909

8

6

-

-

-

39,073

2

14

Distritos

Cidade de Tete
Vila de

Moatize10

Fonte: INE, 1997 e 2007

Os quadros que se seguem apresentam o crescimento da população por Distrito da área de estudo e respectivos Postos
Administrativos. Conforme se pode depreender, os distritos que registaram maior crescimento da população em termos
percentuais são Cahora Bassa e Marávia. De notar que no Distrito de Maravia o crescimento da população é
essencialmente atribuído às tendências verificadas no Posto Administrativo de Malowera, que apresenta um crescimento

10

Nos dados de 1997, a população da vila de Moatize está incluída na população total para o Distrito com o mesmo nome.
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na ordem dos 84.5%. Já no Distrito de Cahora Bassa, o crescimento da população ao nível dos seus três Postos
Administrativos mostra-se mais equilibrado.
No Distrito de Changara, o maior aumento percentual da população verifica-se ao nível do Posto Administrativo de
Luenha, enquanto que no Distrito de Chiuta é o Posto Administrativo de Manje, que apresenta maior crescimento
percentual da população.
Quadro 6.6 - População do Distrito de Changara por Posto Administrativo
Posto Administrativo

1997

2007

Crescimento (%)

Luenha
Chioco
Marara
Total

22,333
45,823
51,395
119,551

31 372
61 206
64 160
156 738

40,5
33,6
24,8
31,1

Fonte: INE 1997 e Administração Distrital de Changara, 2009

Quadro 6.7 - População do Distrito de Cahora Bassa por Posto Administrativo
Posto Administrativo

1997

Songo
28,012
Chintholo
1,872
Chitima
27,791
Total
57,675
Fonte: INE 1997 e Administração Distrital de Cahora Bassa, 2009

2007

Crescimento (%)

42 714
3 012
44 230
89 956

52,5
60.9
59,2
56,0

Quadro 6.8 - População do Distrito de Chiúta por Posto Administrativo
Posto Administrativo

1997

Manje
34,977
Kazula
15,395
Total
50,372
Fonte: INE 1997 e Administração Distrital de Marávia, 2009

2007

Crescimento
(%)

54 472
20 062
74 534

55,7
30,3
48,0

Quadro 6.9 - População do Distrito de Marávia por Posto Administrativo
Posto Administrativo

1997

Fingoé
15,874
Chiputo
7,193
Malowera
22,316
Chipera
7,648
Total
53,031
Fonte: INE 1997 e Administração Distrital de Marávia, 2009

2007

Crescimento
(%)

21 960
8 704
41 166
10 959
82 789

38,3
21,0
84,5
42,6
56.,1

A área total ocupada pela Província de Tete é de 97 285 km2, o que se traduz numa densidade populacional de 18.8
habitantes/km2. Isto é uma das mais baixas densidades populacionais do País. Dentro da Província de Tete, as
densidades populacionais mais altas são registadas nos centros urbanos, tais como a cidade de Tete (487
habitantes/km2). Alguns dos distritos apresentam densidades populacionais bastante acima da média provincial,
nomeadamente os Distritos de Angónia (102,5 habitantes/km2), Tsangano (44,6 habitantes/km2), Mutarara (32,8
habitantes/km2) e Moatize (21,1 habitantes/km2).
De notar que para os Distritos adjacentes à área de implantação do empreendimento, embora se tenha registado um
aumento na população que se coaduna com as tendências de crescimento observadas para a Província, a distribuição
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dessa população em termos percentuais não alterou significativamente, o que se reflecte nas densidades populacionais
observadas, que embora tenham subido ligeiramente em relação aos dados de 1997, se mantém relativamente baixas
(vide Quadro 6.3.11).
Quadro 6.3.11 – Densidade Populacional por Distrito na Área de Estudo

Distrito
Changara
Cahora Bassa
Chiúta
Marávia
Fonte: INE, 1997 e 2007

6.3.3.2

Densidade Populacional (Hab/Km2)
1997
18,0
8,5
9,7
4,1

2007
18,1
10,3
10,8
4,8

Indicadores Sócio-Demográficos

O Quadro 6.3.12 seguinte demonstra alguns dados sócio-demográficos básicos para a Província de Tete em comparação
com os dados nacionais. Visto que dados actualizados ainda não foram disponibilizados pelo Instituto Nacional de
Estatística, foi feita a comparação dos dados do Censo 1997, com as projecções para o período entre 2000 e 2005.
Quadro 6.3.12 - Indicadores Sócio-Demográficos Básicos para Moçambique e a Província de Tete
Indicators
Esperança de vida (ano)
Mortalidade Infantil
Taxa bruta de mortalidade por cada
1000
Taxa bruta de natalidade por cada 1000
Taxa Global de Fecundidade por cada
1000

Censo de 1997
Província
Moçambique
de Tete
42,3
43,2
145.,
127,4

Projecções 2000-2005
Província
Moçambique
de Tete
45,3
46,6
12,.4
112,7

21,2

20,5

18,2

17,3

44,4

47,9

42,2

44,9

5,9

6,7

5,6

6,4

Fonte: INE, 1997/MISAU, 2005

Em comparação com as taxas a nível nacional, a Província de Tete demonstra uma maior esperança de vida e uma taxa
de mortalidade infantil mais baixa. Isto pode ser interpretado como um índice de melhores condições de vida dentro da
província, associadas com condições económicas mais favoráveis (potencial agrícola e mineiro, investimentos
aumentados), das quais a Província de Tete actualmente beneficia.
A taxa bruta de Fecundidade para a província de Tete, embora mostre uma pequena descida entre 1997 e o período 20002005, mantém-se mais alta que a nacional. Isto pode significar que as mulheres a nível da província continuam ter filhos
numa idade mais jovem. Esta tendência poderá ser uma indicação de uma forte ligação entre as práticas tradicionais de
casamentos prematuros e a norma social de ter muitos filhos. Esta tendência poderá igualmente ser sinónimo de uma
desigualdade em termos de género, onde as mulheres tenham menos acesso à informação, educação e menos controle
sobre a planificação familiar.
Estrutura Etária
Ainda não estão disponíveis os números do censo de 2007 para a distribuição etária. No entanto, tomando em
consideração as elevadas taxas de fecundidade e de mortalidade, a situação actual não difere essencialmente da situação
em 1997. O Censo de 1997 indicou que a população provincial é essencialmente jovem com 48,2% da população abaixo
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de 15 anos. O grupo etário acima de 65 é o mais pequeno, o que reflecte a baixa esperança de vida (43,8). A idade
mediana é 15,9, o que indica que metade da população da província de Tete é mais jovem que 16 anos. Esta alta
percentagem de pessoas abaixo do grupo de 15 anos se traduz numa taxa de dependência de 105.6, o que significa que
para cada 100 pessoas potencialmente economicamente activas (normalmente o grupo etário entre 15 e 64 anos) existem
105,6 pessoas economicamente inactivas (normalmente o grupo etário entre 0 e 14 anos e acima dos 65 anos de idade).
Distribuição por Género
De acordo com o Censo de 2007, a maioria da população da Província de Tete é feminina (51,7%). O índice
masculinidade, ou em outras palavras, o número de homens por cada 100 mulheres se situa em 93,5. Sendo esta
tendência ligeiramente inferior para o Distrito de Chiuta, conforme indicado no Quadro 6.3.13.
Quadro 6.3.13 - Distribuição do género e Índice de Masculinidade
População Total

% de
Homens

% de Mulheres

Índice de
Masculinidade

1,832,339

48,3

51,7

93,5

Changara

156,738

47,7

52,3

91,3

Cahora Bassa

89,956

48,1

51,9

92,7

Chiuta

74,534

47,2

52,8

89,4

Maravia

82,789

48,4

51,6

93,8

Província/Cidade
Província de Tete

Fonte: INE, 2007

6.3.4 ACTIVIDADES ECONOMICAS
6.3.4.1

Província de Tete (Área de Influência Indirecta – AII)

Conforme evidenciado pela tabela que segue, as principais actividades económicas na Província de Tete estão associadas
ao sector primário.
De referir, no entanto, que apesar de os sectores agrícola, de silvicultura e da pesca serem os que ocupam maior parte da
população Província, é o sector da energia, através da hidroeléctrica de Cahora Bassa, que apresenta um maior contributo
para o PIB (Produto Interno Bruto) da Província. Dados do INE referentes a 2008 estimam que este contributo excedeu os
40% em 2007.
A agricultura é a principal actividade económica da Província assim como no resto do país. Esta actividade é desenvolvida
essencialmente pelo sector familiar e embora seja orientada para a subsistência do sector familiar é também caracterizada
pela produção de culturas de rendimento (essencialmente tabaco, algodão e paprica) que contribuem significativamente no
perfil agrícola da Província e na subsistência das famílias. Exemplos deste tipo de agricultura podem ser encontradas nos
distritos de Angónia, Mutarara e Moatize.
Nos Distritos da área de estudo prevalece esta tendência. A agricultura é a actividade predominante e é desenvolvida pelo
sector familiar, normalmente em regime de sequeiro e utilizando técnicas rudimentares, factores que condicionam a
produtividade. Grande parte da actividade agrícola desenvolvida pelas famílias destina-se, essencialmente, a auto
consumo. As principais culturas incluem o milho, a mapira, a mexoeira, o amendoim e o feijão. Nas áreas ribeirinhas,
algumas famílias utilizam as baixas para a produção de hortícolas. O sector familiar produz igualmente, se bem que em
quantidades modestas, algumas culturas de rendimento para venda a empresas operando na região (tabaco e algodão).
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Quadro 6.3.14 - Distribuição da Força de Trabalho pelos Sectores económicos, Província de Tete

Sector
N (000)
Total (%)
Agricultura, silvicultura e pesca
Mina
Manufactura
Energia
Construção
Transporte e comunicações
Comércio e finanças
Serviços Administrativos
Outros serviços
Desconhecidos

Total
402,6
100
89,9
0,1
1,5
0,1
1,4
0,4
2,7
1,9
0,5
1,5

Força de trabalho envolvida
Total
Urbana
Masculino
Feminino
Total
193,2
209,4
33,8
100
100
100
83,3
96,1
44,7
0,1
0
0,4
2,7
0,3
6
0,2
0
0,9
2,7
0,2
5,2
0,7
0
3,2
4,6
0,9
16,6
3,3
0,7
13,7
0,9
0,2
4,1
1,6
1,5
5,1

Rural
Total
368,7
100
94,1
0
1,1
0
1,1
0,1
1,4
0,9
0,2
1,2

Fonte: INE, 1997

Outras actividades económicas desenvolvidas na área do projecto incluem a criação de animais, a pesca e o comércio
informal. Existe na Província de Tete uma longa tradição de criação de animais, sobretudo de gado bovino e caprino. A
pecuária é, em termos de importância económica, a segunda actividade na província, embora no Distrito de Changara seja
considerada como a primeira, devido às condições favoráveis aí existentes.
A pesca é essencialmente artesanal, de pequena escala, destinada para a subsistência dos agregados familiares. Esta é
uma actividade importante ao longo do rio. A pesquisa ictiológica de 2001 observou que os pescadores capturaram sete
espécies diferentes conforme o quadro seguinte. Estes peixes foram capturados com redes de emalhar com um tamanho
de malha de cerca de 75-100 mm. Consequentemente, a maioria dos peixes eram relativamente grandes e pesavam de
0,5 a 2,0 kg ou mais, sendo o Labeo congoro o maior das espécies capturadas.
Estas sete espécies representam provavelmente as espécies mais abundantes e economicamente valiosas do sistema.
Uma ausência notável nesta lista é o peixe-tigre, H. vittatus, provavelmente devido ao facto das redes estarem colocadas
em zonas onde a sua ocorrência é pouco provável. Outras grandes espécies, como o Vundu, Heterobranchus longifilis, e o
Peixe-Choque, Malapterurus electricus, são conhecidas pelos pescadores mas raramente são por estes capturadas.
Quadro 6.3.15 - Espécies de Peixe Capturadas pelos Pescadores em Mphanda Nkuwa,
Nome Cientifico
Mormyrus longirostris
Mormyrops anguilloides

Clarias gariepinus

Nome em Português
Focinho de garafa
Peixe-marinheiro; Xaréu da
Cornualha
Chenga
Barbo-vermelho; Labeo
Violeta
Boca-de-faca de Manyame;
Salmão Hunyani
Peixe-gato-de-dentes-finos

Oreochromis mossambicus

Pargo/ Tilápia Moçambicana

Distichodus schenga
Labeo congoro
Labeo altivelis

Nome Comum
Mzeu, Bottlenose
Cornish Jack
Chessa
Congoro; Purple Labeo
Simbu
Barbo; Mulamba; Sharptooth
Catfish
Tilápia

Fonte: Fevereiro de 2001 (Marshall, 2001).
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Ocasionalmente, peixes pequenos conhecidos colectivamente por "matemba" (excepto o caso das espécies Brycinus que
eram referidas como "Imberi") eram apanhados usando uma rede de malha mais pequena.
6.3.4.2

Distritos (Área de Influência Directa – AID)

6.3.4.2.1

Distrito de Changara

A pecuária e a agricultura do sector familiar são as actividades económicas mais importantes no Distrito. A venda de
produtos agrícolas e de animais domésticos são a principal fonte de rendimento a nível familiar, embora os rendimentos
daí obtidos sejam normalmente muito baixos. A nível local, outra fonte de rendimento familiar provem da prestação de
trabalho para outros agricultores. Nas áreas rurais, um número reduzido de pessoas comercializa produtos básicos como o
sabão, velas e bebidas.
As características do relevo e a situação climatérica de Changara, tornam este Distrito propenso a frequentes episódios
de seca que dão origem a situações de fome, fenómeno que muitas vezes fustiga as populações dos Postos
Administrativos de Luenha e Marara.
Agricultura
O distrito dispõe de uma área total de 885 500 hectares, dos quais 30 500 são cultivados (3,4% da área total)
correspondendo os restantes 96,6% a áreas constituídas por florestas, a zonas de solos arenosos e a áreas montanhosas
que não oferecem condições suficientes para exercer qualquer actividade agrícola (Quadro 6.3.17).
Quadro 6.3.16 – Situação de Áreas Aráveis e Não Aráveis do Distrito de Changara
Superfície Total (Ha)

Áreas Cultivadas (Ha)

%

Áreas não cultivadas (Ha)

%

885,500 Ha

30,500 Ha

3.4

855,000 Ha

96.6

Fonte: SDDA-Changara

A horticultura é praticada na sua maioria ao longo das margens dos rios Zambeze, Luenha e Mazoé por associações de
camponeses e pelo sector familiar.
As campanhas agrícolas tem o seu inicio no mês de Outubro, altura em que os camponeses se envolvem nas actividades
de limpeza de restolhos de cultivo anterior, na abertura de novas machambas e nas sementeiras (ante e após as chuvas,
até ao mês de Janeiro do ano seguinte).
O tipo de culturas praticado varia de acordo com os solos. De modo geral, porém, o milho, a mapira, a mexoeira, o
amendoim e as hortícolas constituem as principais culturas de subsistência, enquanto o algodão, o tabaco, o gergelim e o
girassol são culturas de rendimento praticadas por um pequeno número de famílias nas localidades de Mufa-Caconde e
Ntemangau. A mapira e a mexoeira assumem particular importância, por serem culturas tolerantes em relação à seca.
É importante referir que o sector familiar vem desenvolvendo estratégias de sobrevivência baseadas na diversificação de
actividades, de forma a minimizar o risco. Essas estratégias passam por:
 Cultivar diferentes culturas com predomínio de consociação entre culturas tolerantes a condições de seca, como por
exemplo, mapira, mexoeira, amendoim e abóbora;
 Cultivar duas ou mais culturas de ciclo curto consecutivas, em vez de uma só de ciclo longo (mesmo que esta tenha
maior potencial produtivo) para tirar vantagem da disponibilidade de água no solo durante a estação chuvosa, que
muitas vezes é curta e irregular;
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 Cultivar simultaneamente em ambientes de relevo e de solos o mais variados possível, tais como áreas planas
arenosas, encostas com depósitos aluviais de textura média, baixas de rios com solos escuros de textura fina e vales
abertos com solos de aluvião.
Estas estratégias conduzem a uma combinação de parcelas com diferentes tipos de solos e diferentes culturas, tendo
cada parcela o seu sistema de pousio e o seu padrão de culturas.
Pecuária
As fracas chuvas tornam a agricultura, na maior parte do Distrito, uma actividade de risco, pelo que a produção pecuária é
apercebida como uma actividade que oferece maior segurança, sendo neste momento a principal actividade económica do
Distrito. O gado representa, para as populações locais uma fonte de prestígio social, uma forma de poupança e de
acumulação de riqueza, um bem de fácil troca por dinheiro ou outros bens, um recurso alimentar (carne e leite), a
possibilidade de utilizar a tracção animal, uma fonte de receita por aluguer das juntas de tracção e, finalmente, uma fonte
de emprego rural (dado que alguns proprietários recorrem, por vezes aos serviços de pastores assalariados).
Os efectivos pecuários no Distrito de Changara encontram-se exclusivamente nas mãos do sector familiar, sendo as
principais espécies criadas o gado bovino, o gado caprino, e algumas espécies de aves (galinhas, patos e, em pequeno
número, galinhas do mato). Existe igualmente algum gado ovino e asinino.
Segundo os Serviços Distritais de Agricultura, Changara comercializa semanalmente (para os outros Distritos ou para fora
da Província) mais de 50 cabeças de gado bovino e 550 de gado caprino. A maior parte destas transacções é realizada na
feira de gado da localidade de Cachembe.
Os maiores efectivos de bovinos e caprinos concentram-se na área do Posto Administrativo de Marara (Chicocoma,
Chipondué, Nhauterezi e Muchamba). A densidade de recursos pecuários por PA pode observar-se no Quadro 6.3.17.
Quadro 6.10 - Densidade de Recursos Pecuários por Área Total e por Posto Administrativo
PA

Área
Km2

Bovinos
( Cab/km2)

Caprinos
(Cab/km2)

Marara
2.455
12,4
17,5
Chioco e Luenha*
6.400
5,2
8,8
Total
8.855
7,3
11,2
Fonte: SDDA, 2008.
*A área do PA do Chioco é de 4 074 km2 e a do PA de Luenha de 2 326 km2.

Ovinos
(Cab/km2)

Asininos
(Cab/km2)

1,2
0,5
0,7

0,05
0,05
0,05

O facto de Marara ser o Posto Administrativo que tem a maior concentração de animais deve-se fundamentalmente à
maior densidade populacional desta zona, à existência de boas vias de acesso (EN) e à fraca infestação da mosca tsé-tsé,
podendo os animais ocupar quase toda a área e ter acesso ao Rio Zambeze para suprir as suas necessidades de água,
principalmente na época seca.
Pesca
A pesca (principalmente para auto-consumo) é uma actividade importante no Distrito, praticando-se nos rios Zambeze,
Mazoé, Luía, Luenha e nos seus afluentes, Nas margens do Zambeze, em particular, a pesca artesanal constitui uma
actividade económica complementar da agricultura. Esta actividade é desenvolvida para o sustento das famílias
recorrendo ao uso de canoas, produzidas localmente. A técnica utilizada é, na maioria dos casos, a pesca à linha. No
geral, a população constrói acampamentos de pesca nas margens do rio. Nalguns destes locais, os excedentes das
espécies capturadas são processados e vendidos.
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As espécies mais capturadas nesta zona incluem o Labeo congoro, Tilapia melanopleura, Tilapia rendali, hydrocynus
vittatus, Clarias gariepinus e Clarias imberi (ver Quadro 6.3.18).
Quadro 6.11 - Espécies de Peixes Capturadas no Rio Zambeze
Nome Científico

Nome Local

Mormyrus longirostris
Mormyrops anguilloides
Distichodus schenga
Labeo congoro
Labeo altivelis
Clarias gariepinus
Oreochromis mossambicus

Mzeu
Nkupe
Chenga
Congoro
Simbu
Mulamba
Pende / Tilápia

Outras Actividades
O comércio informal é praticado na sede do distrito e nos povoados mais importantes, envolvendo um número
considerável de famílias. Em certas zonas do Distrito (Chacocoma, Cataxa) regista-se a presença de garimpeiros
clandestinos, em busca de ouro de aluvião nos leitos dos rios da região (Fotografia 6.3.5).

Fotografia 6.3.5 - Extracção de Areias para Garimpo de Ouro no Leito do Rio Cataxa

6.3.4.2.2

Distrito de Cahora-Bassa

Agricultura
A agricultura do distrito é principalmente de sequeiro, sendo praticada pelo sector familiar numa única época que se inicia
geralmente entre Outubro e Dezembro (dependendo da ocorrência das primeiras chuvas). Em algumas zonas do distrito,
porém, pratica-se uma segunda época agrícola, a partir do mês de Abril, o que é possibilitado pelo aproveitamento da
humidade das baixas existentes nas margens da albufeira da Cahora Bassa e pela utilização de pequenos sistemas de
regadio (represas). A área média de cultivo por família é de 2,1 ha.

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
Relatório de EPDA

6-127

As principais culturas alimentares praticadas são o milho, a mexoeira, a mapira, o amendoim, o feijão-nhemba, o feijão
jugo e a batata-doce, produzindo-se ainda, em menor escala, melancia e abóbora. Nas zonas onde se pratica a segunda
época cultivam-se produtos hortícolas diversos (couve, cebola, repolho, tomate, etc.), feijão e milho.
O sistema de produção baseia-se principalmente na consociação de culturas, sendo o milho, por regra, consociada com
mapira, abóbora, melancia ou feijão-nhemba. A monocultura é praticada, essencialmente, nas culturas de rendimento. A
principal cultura de rendimento praticada é o algodão, fomentado no distrito pela empresa Algodão do Zambeze. A maioria
dos produtores insere-se no sector familiar. O algodão é produzido nas localidades de Chitholo, Mulinje, Massecha,
Matungulo, Chinhanda, Thaca, Candodo, Nhabando, Macacate, Bungue, Nhacapiri e Chinthando.
Os instrumentos de trabalho utilizados nos trabalhos agrícolas são simples: enxadas, machados, catanas e charruas de
tracção animal. A força do trabalho provém da família. As áreas agrícolas são preparadas manualmente e a vegetação é
queimada. Em geral, não se utilizam fertilizantes ou pesticidas, excepto na produção do algodão.
Pecuária
O distrito possui um elevado potencial em termos pecuários, sendo essa a segunda actividade económica praticada pelas
populações; permitindo fazer face aos baixos rendimentos da actividade agrícola. O Quadro 6.3.19 a seguir ilustra os
efectivos pecuários.
Quadro 6.12 - Distribuição do Efectivo Pecuário por Posto Administrativo
Posto
Administrativo
Songo
Chitima
Chintholo
Total
Fonte: SDA, 2009

Bovino

Caprino

Suino

Ovino

Aves

Asinino

3,303
11,761
520
15,584

1,356
6,065
903
8,324

300
1,197
231
1,728

8
135
8
151

1,979
7,351
564
9,894

281
64
345

Ao nível do distrito, o Posto Administrativo de Chitima é o que possui maior efectivo pecuário, sendo o Posto
Administrativo de Chintholo o que apresenta o menor efectivo. Este facto deve-se ao escasso povoamento do Posto,
associado à forte presença de mosca tsé-tsé. As doenças mais frequentes entre os animais são a tripanossomíase e
anaplasmose, as quais afectam, sobretudo, o gado bovino. A primeira, transmitida pela mosca tsé-tsé, é a que provoca
maiores taxas de mortalidade. A anaplasmose é transmitida por carraças. Ambas as doenças têm maior incidência no
posto de Chintholo.
Em termos de infra-estruturas, existem no distrito 2 tanques carracicidas localizados em Chitima Sede e Maroreira.
Pesca
O Distrito de Cahora Bassa apresenta condições particularmente favoráveis à prática de actividades pesqueiras,
condições essas proporcionadas pela existência da Albufeira de Cahora-Bassa e por uma rede fluvial relativamente
importante.
Assim, o Distrito dispõe de um contingente apreciável de pescadores, e profissionais relacionados com a actividade
piscatória, nomeadamente processadores de pescado e carpinteiros navais. Notar que, para além da pesca artesanal, se
pratica igualmente no Distrito a pesca semi-industrial. A pesca desportiva é também uma importante actividade promovida
por operadores turísticos na albufeira de Cahora Bassa.
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As principais espécies capturadas pela pesca artesanal são constituídas pelas Tilápias (pende), Hidrocynus (peixe tigre,
Nchene), Distichodus (tchenga), Labeos (tsimbo), Eutropius (nhakandande), Clarias (Mulamba), Heterobranchus (nhume),
Synodontis (nkolokolo), Mormyrus (mzio). A pesca semi-industrial tem como principal alvo a kapenta (Limnothrissa
miodon), existente na albufeira de Cahora Bassa.
Os métodos de pesca artesanal que são mais utilizados implicam o recurso a redes (quer redes de arrasto quer redes de
cerco) e a gaiolas, praticando-se também a pesca à linha. A pesca de emalhe é a arte mais utilizada, dado que as
características da Albufeira de Cahora-Bassa tornam esta arte a mais apropriada.
As embarcações mais utilizadas são canoas de tronco escavado e barcos de fibra de vidro ou de material improvisado,
sendo a maioria destas embarcações movida a remos.
Comércio
O comércio é desenvolvido por comerciantes formais e informais, realizando estes últimos as suas actividades em bancas
fixas ou em regime ambulatório. O Distrito conta com 5 estabelecimentos comerciais formais, 194 bancas fixas e 53
barracas, distribuídas da seguinte forma: 111 bancas e 21 barracas no Posto Administrativo de Songo, 83 bancas e 32
barracas no Posto Administrativo de Chitima. A actividade comercial é praticamente inexistente em Chintholo.
Turismo
O distrito possui grande potencial turístico proporcionado pela Albufeira de Cahora Bassa e pela área de reserva faunística
do Tchuma-Tchato. As potencialidades faunísticas e piscícola existentes no distrito possibilitam a prática de caça e pesca
desportiva. A infra-estrutura hoteleira é razoável na área do PA do Songo. Junto à albufeira de Cahora Bassa existem dois
empreendimentos turísticos, o Ugezi Tiger Lodge e o Fambajan Lodge, que promovem, entre outras actividades, a pesca
desportiva.
6.3.4.2.3

Distrito de Chiúta

As principais actividades económicas praticadas no Distrito de Chiúta, para além da agricultura de subsistência e da
pecuária, são as seguintes:
 Corte e exploração de madeira;
 Cultivo de tabaco e algodão;
 Comércio informal;
 Pesca.
Em 2009, os Serviços Económicos Distritais realizaram 10 auscultações em áreas de corte de madeira para a emissão da
respectiva licença simples. Não foi emitida nenhuma licença de caça neste ano.
Refira-se ainda que a Administração Distrital registou desde o início de 2009 pedidos para corte de madeira, caça, agropecuária, exploração de água mineral em Chiúta Sierra e em Kazula e de prospecção de minérios em Kazula (pedidos
esses remetidos por pessoas ou entidades nacionais e estrangeiras).
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Agricultura
O distrito de Chiúta dispõe de solos areno-argilosos com uma considerável aptidão produtiva. A agricultura a nível do
distrito, no entanto, é ainda baseada na agricultura de subsistência do sector familiar. As principais culturas cultivadas e a
produção alcançada na época agrícola 2007/2008 são indicadas no Quadro 6.3.20.
Quadro 6.3.20 - Produção Agrícola do Distrito de Chiúta na Época Agrícola 2007-2008
Principais Culturas e Produção 2007/08
Cultura

Ton

Cultura

Ton

Milho

7,064

Mapira

1,777

Amendoim

632

Feijões

355

Mandioca

57

Batata-doce

790

Tabaco

404

Algodão

265

Hortícolas
Fonte: SDA, 2009

140

Note-se que o distrito não dispõe de um sector de agricultura comercial. O fomento do cultivo de culturas de rendimento
(tabaco e algodão) pelo sector familiar é feito em diferentes distritos da Província de Tete por empresas comerciais, tais
como a Mozambique Leaf Tobaco (tabaco) e a Dunavant Enterprises (algodão).
Em relação à mecanização agrícola existem, a nível do distrito, apenas dois tractores operacionais. Existem, no entanto,
195 charruas de tracção animal.
Em termos de comercialização agrícola, e de acordo com os Serviços Económicos Distritais, foram comercializadas em
2008 no distrito de Chiúta 7,7 toneladas de milho, 1.3 toneladas de hortícolas, 40 toneladas de tabaco e 128.8 toneladas
de algodão.
Pecuária
Os efectivos pecuários arrolados no Distrito de Chiúta em 2008, apresentam-se no Quadro 6.3.21.
Quadro 6.3.21 - Efectivos pecuários do Distrito de Chiúta, 2008
Gado Existente (2008)
Bovino

Caprino

11,255
5,583
Fonte: SDA, 2009

Ovino

Asinino

Suíno

Aves

307

118

527

3,511

Turismo
A actividade turística não está ainda muito desenvolvida no Distrito de Chiúta. De acordo com os Serviços Económicos
Distritais, o distrito contava, em 2008, com 37 quartos e 67 camas. Como potenciais ainda não explorados para a área de
turismo podem ser considerados:
 As águas quentes na zona de Muchena;
 A fauna bravia existente no Distrito (elefantes, girafas, kudus, leopardos, leões, etc.).
Refira-se que, na zona de Chifunde-Chiúta, a empresa “Mulambe Safari” está a iniciar as suas actividades cinegéticas.
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6.3.4.2.4

Distrito de Marávia

As principais actividades económicas praticadas no Distrito de Marávia são as seguintes:
 Agricultura;
 Pesca;
 Pecuária;
 Exploração de minérios;
 Corte de madeira;
 Comércio.
Agricultura
As principais culturas cultivadas no distrito de Marávia são milho, mapira, amendoim, mexoeira, batata-doce, feijões,
tabaco, algodão, batata reno e 11 diferentes tipos de hortícolas. O sistema de cultivo mais comum é a consociação
mandioca, milho e feijão. Com excepção do PA de Chipera, os solos são franco-areno-argilosos com uma aptidão bastante
produtiva. A agricultura a nível do distrito é principalmente uma agricultura de subsistência, praticada pelo sector familiar. A
agricultura de sequeiro é predominante, mas nem sempre é bem sucedida, dada a baixa capacidade de armazenamento
de humidade no solo. A lavoura das machambas é feita com a ajuda de tracção animal.
As principais culturas cultivadas e a produção alcançada pelo sector familiar, na época agrícola 2003/2004, são
apresentadas no Quadro 6.3.22.
Quadro 6.3.22 - Principais Culturas e a Produção Alcançada pelo Sector Familiar na Época Agrícola 2003/2004

Sector
Familiar

Plano (ha)
27,185

Plano e Produção na Época Agrícola 2003/2004
Área trabalhada (ha)
%
Plano (ton.)
29,064

106.
9

32,222

Produção (ton.)

%

29,928

92.8

Fonte: Plano Estratégico Distrital 2005

Em 2008, o distrito comercializou principalmente milho, tabaco e algodão. O distrito não dispõe de uma agricultura
comercial, mas as empresas Mozambique Leaf Tobaco e a Dunavant Enterprises estão a fazer o fomento do cultivo de
tabaco e algodão como culturas de rendimento pelo sector familiar.
De acordo com as autoridades locais, não existe mão-de-obra qualificada a nível do distrito, sendo as poucas
oportunidades de emprego formal circunscritas às áreas do comércio, da banca e da indústria moageira, para além das
instituições estatais. Como actividades geradoras de renda, o sector familiar participa nos programas de fomento do cultivo
de tabaco, algodão e gergelim.
Para estimular a actividade económica, as prioridades definidas pela administração no seu Plano de Desenvolvimento
Distrital são:
 O cumprimento do plano de campanha agrícola 2008/9;
 A gestão de recursos naturais;
 A legalização de associações de camponeses;
 A sanidade animal através de vacinações;
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 A capacitação das associações em planificação e gestão financeira;
 O reflorestamento;
 A criação de reservas de segurança alimentar; e
 A produção de bio-combustíveis.
Recursos Minerais
O distrito de Marávia é rico em recursos minerais, possuindo jazidas de carvão, ferro, titânio, cobre, níquel e gás natural.
Há conhecimento de garimpeiros ilegais (nacionais e estrangeiros) no distrito. Em Malilungwe no PA de Malowera existem
jazigos de pedras preciosas.
Turismo
A actividade turística ainda não está muito desenvolvida no Distrito de Marávia. De acordo com os Serviços Económicos
Distritais, existe apenas uma empresa chamada “Safari Tetense” a operar no distrito, sendo esta empresa pertencente a
cidadãos residentes em Tete. Trata-se de uma empreendimento cinegético, que organiza caçadas ao longo do rio
Zambeze, na zona de Chipera. A mesma empresa pretende construir um “lodge” nesta zona.

6.3.5 INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS
6.3.5.1

Visão geral da Província de Tete (Área de Influência Indirecta – AII)

Vias de Comunicação
A rede viária na Província de Tete possui uma extensão de aproximadamente 2 153km, sendo cerca de 26% alcatroada e
a restante de terra batida. A Província é composta por um sistema de três principais estradas primárias:
 A Estrada Nacional N7 de Norte à Este de Tete, atravessando o Distrito de Moatize, ligando a capital provincial de
Tete à Blantyre, no vizinho Malawi. Nas proximidades da fronteira do Malawi, esta estrada dá lugar a R 605, que
passa pelos Distritos de Tsangano e de Angónia em direcção à capital Malawiana (Lilongwe)
 A Estrada Nacional N8 que percorre em direcção Sul da província, ligando Tete à Chimoio, capital da Província de
Manica.
 A Estrada Nacional N9 de Norte à Este da província, atravessando os Distritos de Chiúta e Chifunde em direcção à
Lusaka, capital de Zâmbia.
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Fonte: Impacto, 2009

Figura 6.3.8 – Rede Viária da Província de Tete

A Província de Tete possui apenas uma linha - férrea (linha do Sena) que está em processo de reabilitação e espera-se
que esta termine no ano em curso. Esta linha tem um comprimento de aproximadamente 587 km e liga a Província de
Sofala (Distrito de Dondo) à Província de Tete (Distrito de Moatize). A principal função desta linha é o transporte do carvão
das minas de carvão de Moatize para o Porto da Beira.
Telecomunicações
O sistema de telecomunicações na Província de Tete tem beneficiado, na última década, de melhorias significativas. Estas
incluem o sistema de rádio UHF e de Satélite, fazendo com que o distrito se ligue ao resto do país. Duas telefonias móveis
(Mcel e Vodacom) estão presentes na Província de Tete, impulsionando o sistema de comunicações.
Energia
A segunda maior lagoa artificial de África localiza-se na Província de Tete. Trata-se da Barragem de Cahora Bassa que
constitui um dos maiores projectos hidroeléctricos na Africa Austral. A rede de energia na Província de Tete é propriedade
da empresa pública Electricidade de Moçambique (EDM) que é responsável pela gestão e distribuição deste recurso. O
consumo anual de energia na Província de Tete foi de 3 950 MVH/ano em 2006.
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Abastecimento de água
A falta de disponibilidade de água quer para o consumo humano quer para a actividade agrícola, constitui um dos
principais problemas da Província de Tete. Em 1997, cerca de 96% da população não tinha acesso a este precioso
recurso. Apesar da capital da província possuir uma rede de água canalizada, esta é bastante deficiente com frequentes
interrupções.
Outras Infra-estruturas
Para além da Barragem de Cahora Bassa, a província possui um aeroporto, situado na Cidade de Tete. O aeroporto está
equipado com um sistema de rádio VHF para o controlo tráfego aéreo, informação de vôos e serviços de alarme. O
aeroporto possui a segunda maior pista alcatroada em Moçambique com 2 507 metros de cumprimento.
Da lista de infra-estruturas da província também constam duas importantes pontes que são a Ponte Dona Ana que liga a
Província de Tete a Província de Sofala e a Ponte Samora Machel, que atravessa o Rio Zambeze dando acesso a cidade
de Tete.
Saúde
A rede de saúde na Província de Tete é constituída por 103 unidades sanitárias, das quais 4 são hospitais localizados na
Cidade de Tete, nos Distritos de Angónia, Cahora Bassa, e Mutarara. As restantes unidades sanitárias são centros de
saúde rurais, postos de saúde. A distância média de acesso a uma unidade sanitária na Província de Tete é de 9,7km, de
acordo com a Direcção Provincial de Saúde. Apenas 50 médicos servem a província.
As doenças mais comuns na Província de Tete incluem as diarreicas, a malária, as infecções transmissíveis sexualmente,
disenterias, tuberculose e HIV/SIDA. De acordo com a Direcção Provincial de Saúde, a taxa de prevalência de HIV/SIDA é
de 13% a nível da província. Em 2008, cerca de 1 554 casos de HIV/SIDA foram reportados, resultando em 498 mortes.
Educação
Embora a província verifique um crescimento constante, a rede de educação está essencialmente orientada para o ensino
primário tanto nas zonas rurais como urbanas. Os estabelecimentos do ensino superior concentram-se nos centros
urbanos. Dados fornecidos pela Direcção Provincial de Educação de Tete indicam que em 2008 havia cerca de 946
escolas do nível EP1 e 168 escolas do nível EP2. Para o ensino secundário, a Província conta apenas com um total de 67
estabelecimento de ensino. È ainda de referir que no ano de 2008 existiam na Província de Tete 7 estabelecimentos de
Ensino Técnico-Profissional e Vocacional e três Institutos de Formação Profissonal. A Província contava ainda com 202
escolas que se dedicam à Alfabetização e Educação para Adultos
No que concerne ao perfil da educação, importa referir que a taxa de analfabetismo na província é de cerca de 67%,
sendo que a maioria da população analfabeta reside nas zonas rurais e pertence ao grupo etário dos 40 e mais anos. O
nível médio de analfabetismo nas zonas rurais é de 72,4% e 35,5% nas zonas urbanas. (INE, 1997). Tanto nas zonas
rurais como nas zonas urbanas, a grande maioria da população analfabeta (81%) é do sexo feminino, facto que está
associado às normas sociais e culturais que atribuem a mulher funções produtivas e reprodutivas. Contudo, o número de
alunos que ingressam no sistema formal de educação tem vindo a crescer, sobretudo para as raparigas rapariga, apesar
das elevadas taxas de analfabetismo.
As taxas de analfabetismo no grupo etário com menos de 40 anos são menores comparativamente ao grupo etário com
acima de 40 anos. O maior acesso à educação aliado as infra-estruturas de ensino e aumento de número de professores
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estão na origem destas taxas. De acordo com as informações da Direcção Provincial de Educação de Tete, prevê-se um
aumento em 104% no número de estabelecimentos de ensino em todos os níveis, um aumento em 115% no número de
alunos e um aumento de 125% no número de professores entre 2008 e 2009.
6.3.5.2
6.3.5.2.1

Distritos (Área de Influência Directa – AID)
Distrito de Changara

A população de Changara está dispersa em pequenas aldeias ou povoações, algumas das quais situadas ao longo dos
rios Zambeze, Mazoé, Luía e Luenha e/ou das vias principais.

Fotografia 6.3.6 - Sede do Posto Administrativo de Marara, em Cachembe, Distrito de Changara.

Vias de Comunicação
Em termos de ligações regionais, o Distrito de Changara, é servido pela estrada N 8 que liga Nyamapanda, na fronteira
com o Zimbabwe, e Zobué, na fronteira com o Malawi, passando por Luenha e Tete. Nesta estrada entroncam a estrada
N 7 (perto da sede distrital), proveniente de Manica e ligando a Província com o Centro e Sul do País, a estrada N 9 para a
Zâmbia (em Matundo, fora do Distrito de Changara) e a estrada N 301 (cruzamento km 18), que estabelece a ligação com
Songo. Esta situação torna o Distrito de Changara num importante corredor viário, pois a maioria do tráfego de carga e
passageiros proveniente ou destinado aos países vizinhos e ao Centro e Sul de Moçambique utilizam aquela estrada.
Existem ainda duas estradas classificadas no Distrito de Changara. A estrada regional R 600 com 73 km de extensão, que
liga Mazoé e Chioco e a estrada regional R 1051, com 61 km, que liga Tete à N 301 para o Songo, junto a Cataxa,
passando por Boroma, Marara-Centro e Marara-Cachembe.
No Distrito existem ainda algumas estradas terciárias não classificadas. Estas estradas encontram-se em mau estado de
conservação e são cortadas por rios e riachos sazonais. Assim, dada a falta de manutenção e a ausência de pontes, estas
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estradas ficam inoperacionais durante a época das chuvas (um exemplo desta situação é a estrada que dá acesso a
Chacocoma e Chirodzi – Sanangué (Fotografias 6.3.7 a 6.3.9), a partir de Cataxa, na N 301)11.

Fotografia 6.3.7 - Aspecto da Estrada Cataxa-Chirodzi Sanangwe

Fotografia 6.3.8 - A Estrada nas Imediações de Chacocoma

Durante o trabalho de campo efectuado, a equipa percorreu cerca de 27 km na estrada não classificada que dá acesso à aldeia de
Chirodzi-Sanangué, no Posto Administrativo de Marara, tendo gasto nesse percurso um pouco mais de 2 horas.
11
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Fotografia 6.3.9 - A Estrada para o Local de Mphanda Nkuwa

Telecomunicações
O distrito de Changara dispõe de rádios transmissores do Governo do Distrito, e é servido pelo serviço de telefonia móvel,
embora a cobertura deste serviço não abranja todo o Distrito. Existem emissores provinciais da Rádio Moçambique e é
possível captar emissoras estrangeiras do Malawi, do Zimbabwe, da Zâmbia, da África do Sul, BBC, Alemanha, Tanzania,
a Voz da América. A Televisão de Moçambique, cujo sinal foi montado no distrito em 2004 pela Comunicação Social, com
8 km de raio, funcionou durante 10 meses e encontra se inoperacional desde finais de 2005.
Educação
No Distrito de Changara existem um total de 107 instituições de ensino, assim distribuídas:
 83 escolas do EP1
 22 escolas EP2/EPC
 1 ESG
 1 Escola Básica Agrária (Fonte Boa em Boroma).
Refira-se que 51 destes estabelecimentos de ensino (47,6%) são de construção convencional e 56 (52,4%) são de
construção precária.
Para além destas instituições, existem ainda cerca de 17 unidades de alfabetização e educação de adultos (AEA) em
actividade (Veja-se o Quadro 6.3.23).
No âmbito da expansão da rede escolar, é importante mencionar que em 2008 foram abertas quatro (4) novas Escolas
Primárias do 1º grau nos povoados de Nhamphumbudza e Canfico em Marara, Nhanvú em Wiriyamu e Nhamassichir em
Mufa-Caconde, e três (03) outras deste nível, passaram a leccionar o Ensino Primário Completo (EPC), nomeadamente,
EP1-Boroma, Marara e Mulatho. Como resultado, melhorou o acesso ao ensino e reduziram-se as distâncias que os
alunos percorriam para frequentar as aulas.
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Quadro 6.3.23 - Expansão da Rede Escolar.
Nº.
Ordem

Níveis

2006

2007

%
Crescº.

2008

%
Crescº.

EP1
77
78
1,3
83
6,4
EP2
14
19
35,7
22
15,8
ESG
1
1
0
1
0
ETP
1
1
0
1
0
Total
93
99
6,5
107
4
AEA
14
18
28,6
17
-5,6
Fonte: Governo do Distrito, 2008 (tabela refeita para incluir as escolas abertas em 2008).

Observação

3 EP2/C leccionam o ESG
Unidades de AEA

Saúde
O Distrito de Changara possui 14 unidades sanitárias. Uma dessas unidade sanitárias, no entanto (o Centro de Saúde de
Boroma), devido à sua localização, foi entregue à gestão da Direcção de Saúde da Cidade de Tete. Os serviços sanitários
ao nível dos povoados da área do projecto são constituídos por Postos de Saúde e Centros de Saúde do tipo I e II.
De um modo geral, o quadro epidemiológico ao nível da área de estudo, é dominado pela malária, doenças diarreicas, ITS
e HIV-SIDA. De acordo com as informações recolhidas no local, as unidades sanitárias existentes são insuficientes para
satisfazer as necessidades da população local.
Energia
O abastecimento de energia eléctrica à sede do distrito é realizado através de um grupo gerador que, devido aos elevados
custos dos combustíveis, funciona apenas durante três horas por dia, não satisfazendo assim, as necessidades dos
utentes.
As sedes das localidades de Boroma e localidade fronteiriça de Cuchamano, no entanto, beneficiam do fornecimento de
energia de Cahora-Bassa (proveniente da Cidade de Tete e do vizinho Zimbabwe, respectivamente), 24 horas por dia.
De referir que existe no Distrito de Changara uma Subestação da Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), situada no
cruzamento de Matambo, que permite a distribuição das linhas eléctricas para a Cidade de Tete e para as restantes
Províncias do Centro e Norte de Moçambique, bem como para a África do Sul e o Malawi.
Devido à falta da corrente suficiente para o abastecimento, alguns cidadãos utilizam pequenos geradores, o que acarreta
custos avultados em combustíveis.
O acesso às fontes de energia constitui um problema que assume, no Distrito em geral e em Luenha-Sede em particular,
proporções críticas. Para uma grande parte dos residentes do Distrito de Changara, a única fonte de energia é constituída
por combustíveis lenhosos, dado que o uso do petróleo e seus derivados é bastante dispendioso. Este facto contribui
claramente para a degradação das florestas do Distrito.
Com o crescimento do número de habitantes e o agravamento das condições económicas da maior parte dos residentes, é
de prever que o uso do combustível lenhoso venha a ser cada vez mais intenso, o que levará inevitavelmente à destruição
irreversível da vegetação indígena do Distrito, com todas consequências ambientais e sociais daí resultantes.
Refira-se que, actualmente, os locais de recolha do combustível lenhoso já distam, em média, mais de 20 Km de cada
núcleo populacional, o que dá bem a medida do grau de deflorestação existente.
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6.3.5.2.2

Distrito de Cahora-Bassa

Vias de Comunicação
O Distrito possui uma rede rodoviária com uma extensão total de 231 Km, a qual constitui 4,8% do total da rede
classificada da Província. As principais estradas do distrito são:
 N 301, que parte da Vila de Songo até à povoação de Chirodzi Ponte, numa extensão de 52 km, e cujo o pavimento
se encontra asfaltado.
 R 601, que liga a Vila de Songo ao Posto Administrativo de Chitima, com 20 km de percurso. Esta estrada está
asfaltada mas encontra-se severamente degradada;
 ER 404, que faz a ligação entre a localidade de Nhacapiriri e o povoado de Emboque numa extensão de 25 km
(estrada de terra batida);
 R 601, que parte do cruzamento com a estrada 301 até Macacate, num percurso de 91 km (estrada em terra batida);
 A estrada R 1056 Chitima-Chintolo, com uma extensão de 75 km e pavimento de terra batida;
 Estrada terciária de Cangudze a Calangachi com uma extensão de 26 km e pavimento de terra batida;
 Estrada terciária de Maroeira a Nhandoa com uma extensão de 18 km e pavimento de terra batida;
O distrito possui ainda dois aeródromos, um localizado na Vila de Songo, sob gestão da empresa de Aeroportos de
Moçambique e outro na Sede do Posto Administrativo de Chitima, sob gestão do Governo local. Ambos dispõem de pistas
asfaltadas.

Fotografia 6.3.10 - Sede do Posto Administrativo de Chitima, Distrito de Cahora Bassa

Telecomunicações
Em termos de telecomunicações, o distrito beneficia da rede fixa das TDM e da rede móvel da Moçambique Celular
(mCel), que servem os Postos Administrativos de Songo e Chitima. As comunicações são também feitas via rádios
transmissores das instituições do Estado, Partido e empresas privadas (Quadro 6.3.24).
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Quadro 6.3.24 - Rádios Transmissores Operacionais no Distrito de Cahora Bassa
Indicador

N.º de rádios

Administração
Agricultura
Partido Frelimo
Saúde

3
1
1
2

Songo

1
0
1
1

Localização
Chitima
Chintholo

1
1
0
1

1
0
0
0

Fonte ׃Administração Distrital

O distrito tem acesso à captação da emissão da Rádio Moçambique e ao sinal da Televisão de Moçambique (TVM), RTP e
Canal França (TV5), estas duas últimas apenas na Vila de Songo.
Energia
É no Distrito que se encontra a barragem hidroeléctrica de Cahora Bassa – HCB (Fotografia 6.3.11), com cerca de 164
metros de altura, composta por 5 grupos geradores com uma potência total de 2 075 MW. Esta barragem constitui um dos
maiores empreendimentos económicos de Moçambique e da África Austral e está a funcionar desde o ano de 1975.
Actualmente, a HCB está a fornecer energia à vila do Songo, ao bairro sub-urbano da Maroeira e à Sede do Posto
Administrativo de Chitima. A rede de distribuição de energia está em expansão para os povoados de Dithi e Cahó,
pertencentes aos Postos Administrativos de Songo e Chitima respectivamente.

Fotografia 6.3.11 - Barragem de Cahora Bassa,

Abastecimento de Água
A rede de abastecimento de água no distrito é constituída por 121 fontes, que na sua maioria são poços e furos (Quadro
6.3.25). No Distrito funcionam dois Pequenos Sistemas de Abastecimento de Água (PSAA), na vila do Songo e Sede do
Posto Administrativo de Chitima.
É de salientar a existência de 40 poços tradicionais instalados noutros tantos domicílios em diversas Localidades.
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Quadro 6.3.25 - Distribuição das Fontes de Água
Posto
Administrativo
Songo

Chitima

Chintholo

Localidade

Furos

PSAA

Poços

Fontenária

Songo-Sede
Dzunsa
Chitima-Sede
Chibagadigo
Chicoa Nova
Nhacapiriri
Nhabando
Chintholo
Mulinge

12
6
19
4
11
10
6
5
1
74

1
1
2

5
1
21
1
2
30

15
15

Total
Fonte: DDOPH

Em termos de acesso à água, as zonas mais críticas no distrito são os povoados de Tsatsabango, Calonda e Mereque no
posto administrativo de Chintholo. Todavia, segundo as autoridades administrativas locais, esta situação tem vindo a
melhorar com o aumento do número de fontes de água (Quadro 6.3.26).
Quadro 6.13 - Fontes de Abastecimento de Água
Ano

Furos

Poços

PSAA

Represas

Fontanários

2002
2003
2004
2005

58
61
63
65

32
47
68
68

2
2
2
2

1
1
3
4

6
7
8
12

Fontes
avariadas
2
3
25
0

Fontes
reabilitadas
0
0
5
25

Fontes
construídas
19
1
24
7

Fonte ׃DDOPH (PSSA: Pequeno Sistema de Abastecimento de Água)

Foram apontadas como causas das avarias verificadas nas fontes de água, as seguintes:
 Falta de manutenção de rotina;
 Pouca responsabilidade por parte dos utentes (comunidade);
 Falta de peças sobressalentes.
As obras de reabilitação foram possibilitadas pelo apoio prestado pelo Governo e por algumas Organizações nãoGovernamentais (ONG’s).
Transportes
O transporte de pessoas e bens é feito por via rodoviária e fluvial. Para o efeito, existem no Distrito 30 transportadores
rodoviários ou terrestres licenciados, sendo 27 de passageiros e 3 de carga. O transporte fluvial é realizado pela
associação KUZA, garantindo a ligação inter Distrital como Mágoe, Marávia e Zumbo através do maior lago artificial do
país, albufeira de Cahora-Bassa (a qual tem cerca de 270 km de comprimento e uma largura máxima de 30 km). Os
transportadores rodoviários, por sua vez, asseguram as ligações regulares entre Songo/Cidade de Tete, Songo/Chitima,
Chitima/Cidade de Tete, Chitima/Distrito de Mágoe, Chitima/ Emboque.
Educação
A Rede escolar no Distrito de Cahora Bassa conta com um universo de 54 estabelecimentos de ensino, destes 43 são do
EP1, 6 EPC’s, 3 ESG, 2 Escolas Técnico Profissionais (Escola Profissional do Songo, C.F.P.P. Zóbue em Chitima).
Existem no distrito 58 Centros de Alfabetização e Educação de Adultos; congregando 3 044 alfabetizandos e educandos.
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A relação aluno/professor é de 42; Aluno/turma 44 para cada turma.
O Distrito tem vindo a beneficiar do programa do lanche escolar em 2 estabelecimentos de ensino: Escolas Primárias
Completas de Maroeira e do Vale de Chitima, abrangendo um universo de 2 073 alunos (1 162 do sexo masculino e 911
do sexo feminino).
Quadro 6.14 - Distribuição das Escolas por Zona de Influência Pedagógica - ZIPs
ZIP

Localizações

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Songo Sede
Maroeira
Vale do Chitima
Cahó
Chinhanda
Chipalapala
Macacate
Chintholo
Carangache

N.º de Escolas
EP1
5
6
5
3
8
5
5
2
4
43

N.º de Escolas
EPC
1
1
1
1
1
1
6

N.º de Escolas
ESG
2
1
3

CFPP

E. Prof

1
1

1
1

Fonte  ׃SDETJ, 2009

A quantidade de escola por Zona de Influência Pedagógica – ZIP, dependeu da localização geográfica e da densidade da
população em idade escolar.

Fotografia 6.3.12 - Escola em Construção em Nhandoa (PA do Songo)

Saúde
A rede sanitária do distrito é composta por 8 unidades, das quais 1 Hospital Rural, 2 Centros de Saúde 5 Postos de Saúde,
conforme o Quadro 6.3.28.
Existem ainda 7 APE’s distribuídas pelos três Postos Administrativos. As principais doenças são a malária, diarreias
agudas, DTS/HIV/SIDA e doenças associadas.
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Quadro 6.15 - Distribuição das Principais Unidades Sanitárias
Postos
Administrativos

Hospital Rural

Chitima
Chintholo
Songo
Total

1
1

Tipo de Unidade Sanitária
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Tipo rural
tipo urbano
tipo 2
1
3
1
1
1
1
1
5

Total
4
1
3
8

Fonte: SDS, 2009

6.3.5.2.3

Distrito de Chiúta

Abastecimento de Água
O distrito de Chiúta actualmente tem 116 fontes de água potável, o que corresponde a um aumento de 11 (10.6%) em
comparação a 2004. O défice de fontes de água potável a nível do distrito corresponde a 37 unidades (32%). Está previsto
o aumento das fontes de água no distrito para 156 até ao ano de 2014, com abertura de 11 novas fontes em 2009 e outras
26 no quinquénio entre 2010 e 2014. O financiamento para estas novas fontes será feito por diversos programas, tais
como o Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas (PNUD), Fundo de Infra-estruturas e OGE/UNICEF.
Destas fontes de água potável, 83 (72%) estão localizadas no PA de Manje, mas apenas 6 (7%) destas se situam na
Localidade de N’figo, número que não se alterou deste 2004. Até 2014 está prevista a duplicação das fontes de água
nesta localidade para 12, com a abertura de 2 novas fontes de água em 2009 e mais 4 no quinquénio entre 2010 e 2014.
Na localidade de Kaunda no mesmo posto administrativo existem 28 (34%) das fontes do PA, número que desde 2004
aumentou em duas. Nesta localidade está prevista a abertura de mais uma fonte em 2009 e outra no quinquénio entre
2010 e 2014.
Quadro 6.16 - Abastecimento de água no Distrito de Chiúta
Local

No. de
Habitantes

No. de fontes
de água
existentes

Distrito de Chiúta
P.A. de Manje
Loc. de N’figo
Loc. de Kaunda

74.534
54.472
5.890
15.033

115
83
6
28

Défice actual de
fontes
No.
%
37
109
12
30

32
131
200
107

Fontes de água por
abrir
2009
2010-2014
15
11
2
1

26
18
4
1

Média de
habitantes
por fonte
649
657
982
537

Vias de Comunicação
No distrito de Chiúta existem problemas de acesso às áreas adjacentes à margem Norte do Rio Zambeze. Deste modo,
actualmente não há acesso de viaturas às povoações de Chidima na Localidade de N´figo e Mwanawangombe na
Localidade de Kaunda, ambas na área de influência da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa.
No Quadro 6.3.30 apresentam-se as vias rodoviárias, tanto de ligação inter-distrital como de ligação às unidades
administrativas do distrito.
Quadro 6.3.30 - Rede Viária do Distrito de Chiúta
Estradas Inter-Distritais e de Locais
No.

Distância (km)

Observações

Estradas de acesso inter-distritais
Manje-Furancungo

96
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Estradas Inter-Distritais e de Locais
No.
Manje-Fíngoè

Distância (km)

Observações

140

Manje-Moatize

N9

130

Estradas de Ligação entre Unidades Administrativas
Manje-Kaunda

N9

40

Manje-Lumadzi

35

Manje-Nfigo

13

Em muito mau estado

Manje-Kazula

40

Ponte sobre o Rio Mabvudzi obstruída

Kazula-Matenje
Kazula-Furancungo

75

Mansamba-Muchena

15

Telecomunicações
A sede distrital de Chiúta está ligada a rede fixa das Telecomunicações de Moçambique (TDM). Para este ano está
igualmente prevista a ligação da sede distrital (Manje) à rede de telefonia móvel MCEL.
Energia
Desde o ano passado, a sede distrital de Chiúta está ligada à rede nacional de energia eléctrica proveniente da
Hidroeléctrica de Cahora Bassa, fornecida pela Electricidade de Moçambique (EDM)
Educação
O Distrito de Chiúta dispõe actualmente de oito Zonas de Influência Pedagógica (ZIP), dentro das quais existem 52
escolas. Destas escolas, apenas 23 são construídas em material convencional ou de alvenaria (18 EP1, 4 EPC e uma
escola da ADPP). No primeiro trimestre de 2009 estavam matriculados 19 939 alunos, dos quais 10 834 (54,3%) rapazes e
9 105 (45,7%) raparigas (Quadro 6.3.31).
Quadro 6.3.31 - Rede Escolar no Distrito de Chiúta
No. da
ZIP
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

Nome da ZIP

No. de
Escolas

H

Alunos
M

Total

% de
raparigas

Manje
Tamuiri
Kazula
Capalautsi
Mansamba
Mpondo
Cachere
Ntindiza
Total

8
9
10
6
7
4
4
4
52

2 834
2 833
1 810
872
981
375
544
585
10 834

2 233
2 277
1 576
822
868
411
472
446
9 105

5 067
5 110
3 386
1 694
1 849
786
1 016
1 031
19 939

44,1
44,6
46,6
48,5
46,9
52,3
46,5
43,3
45,7

O sector de educação no Distrito de Chiúta emprega um total de 411 funcionários, dos quais 286 (70%) são homens e 128
(30%) são mulheres. Destes funcionários de educação, 349 são professores, sendo 241 (69%) masculinos e 108 (31%)
femininos. 272 (77,9%) dos mesmos possuem formação, sendo 177 (73,4%) masculinos e 95 (88%) femininos. O rácio
aluno/ professor é relativamente elevado com 61.1 na primeira fase do ensino primário (EP1), baixando para 46,4 e 42,1
nos seguintes níveis mais altos do ensino escolar (Quadro 6.3.32).
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Quadro 6.3.32 - Distrito de Chiúta-Quadro de Pessoal Docente e Rácio Professor/Aluno
Nível

Alunos

EP1
EP2
ESG1
Total

16.302
1.995
1.642
19.939

Total de
Professores
H
170
33
38
241

Professores
com formação

M
97
10
1
108

Total
267
43
39
349

H
120
26
31
177

M
84
10
1
95

Rácio
Aluno : Professor

Total
204
36
32
272

61,1
46,4
42,1
57,1

Desistiram durante o ano de 2008 aproximadamente 1.900 alunos (9.9%) matriculados no ensino primário (EP1, EP2 e
EPC) no início do ano lectivo. O número mais elevado de desistências, tanto nos rapazes como nas raparigas, verificaramse nas classes 5 a 7 ou a partir dos 11 ou 12 anos de idade (supondo que os alunos começaram a estudar com 6-7 anos
de idade). As taxas de desistência dos rapazes registradas nas 5ª e 6ª classes estão mais elevadas que as das raparigas
(Quadro 6.3.33).
Quadro 6.3.33 - Abandono Escolar no Distrito de Chiúta – Ensino Primário
Classe
1a
2a
3a
4a
5a
6a

Inicio do Ano

Fim do Ano

No. de Desistências

% de Desistências

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

2 155
2 106
1 659
1 782
1 250
709

2 164
2 042
1 452
1 367
967
484

4 319
4 148
3 111
3 149
2 217
1 193

2 047
1 946
1 539
1 549
1 009
578

1 957
1 900
1 372
1 251
812
414

4 004
3 846
2 911
2 800
1 821
992

108
160
120
233
241
131

207
142
80
116
155
70

315
302
200
349
396
201

5,0
7,6
7,2
13,1
19,3
18,5

9,6
7,0
5,5
8,5
16,0
14,5

7,3
7,3
6,4
11,1
17,9
16,8

7a

544

342

886

475

285

760

69

57

126

12,7

16,7

14,2

Total

10 205

8 818

19 023

9 143

7 991

17 134

1 062

827

1 889

10,4

9,4

9,9

Como principais razões de abandono escolar foram indicadas as seguintes:
 A mudança de residência dos encarregados de educação;
 A falta de interesse no ensino por parte de alguns pais;
 O fraco poder económico de algumas famílias; e
 A falta de acomodação (lares, internatos) para alunos que concluíram um nível do ensino primário e só podem
prosseguir os estudos numa outra escola mais distante.
No ensino secundário do primeiro grau (ESG1), 66.2% dos alunos matriculados são do sexo masculino e apenas 33.8%
são do sexo feminino. No entanto, as taxas de desistência dos alunos foram significativamente mais elevadas do que as
das alunas (Quadro 6.3.34).
Quadro 6.3.34 - Abandono Escolar no Distrito de Chiúta – Ensino Secundário (ESG1)
Classe
8a

Inicio do Ano
H
M
Total
428

260

688

9a

291

117

10a

169

76

Total

888

453

1 341

H

Fim do Ano
M
Total

55

19

74

% de Desistências
H
M
Total

373

241

408

248

108

356

43

9

52

14,8

7,7

12,7

245

148

68

216

21

8

29

12,4

10,5

11,8

769

417

1 186

119

36

155

13,4

7,9

11,6
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614

No. de Desistências
H
M
Total

12,9

7,3

10,8
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Em relação ao Programa de Alfabetização e Educação de Adultos (A.E.A.) no distrito de Chiúta participaram um total de
5.275 pessoas, sendo 2.504 (47.3%) homens e 2.771 (52.7%) mulheres. As taxas de desistência neste programa são
bastante elevadas, com destaque para o 3º e último ano, no qual desistiram 68.8% dos homens e 60.8% das mulheres
matriculadas antes do fim do ano lectivo. Igualmente deve ser salientado que o número de alunos inscritos no último ano
do programa A.E.A. era significativamente inferior ao número inscrito no 1º e 2º ano (Quadro 6.3.35).
Quadro 6.3.35 - Abandono Escolar no Distrito de Chiúta – Alfabetização de Adultos
Classe

Inicio do Ano
H
M
Total

Fim do Ano
M
Total

H

No. de Desistências
H
M
Total

% de Desistências
H
M
Total

1o Ano

787

1 163

1 950

430

850

1 280

357

313

670

45.4

26.9

34.4

2o Ano

1 076

1 182

2 258

598

910

1 508

478

272

750

44.4

23.0

33.2

3o Ano

641

426

1 067

200

167

367

441

259

700

68.8

60.8

65.6

Total

2 504

2 771

5 275

1 228

1 927

3 155

1 276

844

2 120

51.0

30.5

40.2

Em termos de aproveitamento pedagógico, apenas são realizados exames nos finais das 2ª, 5ª e 7ª classes do ensino
primário. Assim sendo, as taxas de aproveitamento pedagógico no distrito de Chiúta foram as seguintes (Quadro 6.3.36):
Quadro 6.3.36 - Taxas de Aproveitamento Pedagógico – Distrito de Chiúta
Classe

Taxa de aproveitamento pedagógico (%)
H

M

Total

2a

71

77

74

5a

67

74

70

7a

84

79

82

8a

78

86

81

9a

82

80

81

10a

72

64

70

1o Ano

83

85

84

2o

Ano

84

82

83

3o Ano

77

68

73

Saúde
A rede sanitária no Distrito de Chiúta é composta por quatro Centros de Saúde e 26 Postos de Saúde, nos quais são
administrados os primeiros socorros. As doenças mais frequentes registadas a nível do distrito são a malária, diarreias,
doenças de transmissão sexual (DTS), HIV/SIDA e pneumonia. A taxa de sero-prevalência de HIV/SIDA situa-se em 12%.
Cada Centro de Saúde atende em média cerca de 1 553 pessoas, sendo a média mensal distrital de aproximadamente
6 211 consultas médicas (Quadro 6.3.37).
Quadro 6.3.37 - Atendimento Médico – Centros de Saúde
População
total

No. de
C.S.

Atendimento anual
por C.S.

Atendimento mensal
por C.S.

Atendimento médio mensal
distrital

74 534

4

18 634

1 553

6 211

Por outro lado, cada um dos 26 Postos de saúde Comunitários atende uma média anual de cerca de 2,867 habitantes,
sendo a média mensal distrital 6,212 consultas médicas (Quadro 6.3.38).
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Quadro 6.3.38 - Atendimento Médico – Postos de Saúde
População
total

No. de
P.S.

Atendimento anual
por P.S.

Atendimento mensal
por P.S.

Atendimento médio mensal
distrital

74 534

26

2 867

239

6 212

O sector de saúde no Distrito de Chiúta emprega um total de 54 funcionários, dos quais 1 médico, 8 técnicos médios, 18
técnicos básicos, 6 técnicos elementares, 16 agentes de serviço, 3 motoristas e dois guardas. Os rácios do pessoal
médico: habitantes são os constantes do Quadro 6.3.39.
Quadro 6.3.39 - Rácio Pessoal de Saúde por Habitantes
Rácio Pessoal de Saúde : Habitantes
No.

6.3.5.2.4

Rácio

Habitantes
Médico
Técnico Médio
Técnico Básico
Técnico Elementar

74,534
1
8
18
6

1 : 74,534
1 : 9,317
1 : 4,141
1 : 12,422

Total

33

1 : 2,259

Distrito de Marávia

Educação
Em 2005 o Distrito de Marávia incluía sete Zonas de Influência Pedagógica (ZIP), dentro das quais existem 40 escolas.
Destas escolas, 36 são do ensino primário do primeiro grau e apenas 4 são do ensino primário do segundo grau. Não
existe nenhuma escola leccionando o nível secundário (Quadro 6.3.40).
Quadro 6.3.40 - Zonas de Influência Pedagógica (ZIP) do Distrito de Marávia
No. da
ZIP
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Nome da ZIP

Escolas
EP1

Escolas
EP2

Escolas
ESG

Fíngoè
Malowera
Uncanha
Chipera
Chiputo
Nhenda
Kassuende
Total

6
8
6
5
4
3
4
36

1
1
1
1
4

-

No primeiro trimestre de 2009, estavam matriculados nas escolas do distrito um total de 17 425 alunos que foram
leccionados por 309 professores. Deste modo, o rácio professor/aluno é de 1:56,4.
Durante o ano de 2008 aproximadamente 1,9% dos alunos masculinos e 3,0% dos alunos femininos matriculados no
ensino primário no início do ano lectivo abandonaram os estudos. A taxa de desistência global foi de 2,5%
Foram indicadas como razões principais para o abandono escolar as seguintes:
 Mudança de residência por parte dos pais;
 Falta de condições;
 Casamentos prematuros;
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 Adesão a ritos de iniciação e dança Nhau;
 Falta de interesse por parte dos pais.
Saúde
A rede sanitária no Distrito de Marávia é composta por seis Centros de Saúde, cinco dos quais do tipo II e um do tipo I. As
doenças mais frequentes registadas a nível do distrito são a malária, a pneumonia, diarreias, a disenteria e a sarna. A taxa
de prevalência de HIV/SIDA situa-se em 7%.
O Centro de Saúde da sede distrital tem a mais elevada taxa mensal média de atendimento, correspondente a cerca de
2 200 consultas por mês. A média mensal distrital situa-se em aproximadamente 6 950 consultas médicas (Quadro
6.3.41).
Quadro 6.3.41 - Atendimento por Centro de Saúde e Posto de Saúde
Local

Tipo de C.S. (2009)

Fíngoè
Malowera
Chiputo
Chipera
Uncanha
Kassuende
Total

CS Tipo 1
PS Tipo 2
PS Tipo 2
PS Tipo 2
PS Tipo 2
PS Tipo 2

Atendimento mensal
por C.S.
2 213
1.681
577
424
1.231
830
6 956

6.3.6 PADRÕES DE USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E USO DE RECURSOS NATURAIS
Os padrões de uso e ocupação da terra estão associados a:
 Assentamentos populacionais (que incluem as áreas residenciais em aldeias e povoações)
 Áreas de cultivo, pastagem e áreas naturais e semi-naturais
 Áreas definidas para a prospecção e exploração mineira
 Outras concessões de terra
Assentamentos populacionais
Os assentamentos populacionais na área de estudo foram-se desenvolvendo com a intensificação da agricultura de
sequeiro. Regra geral, estes encontram-se concentrados ao longo das planícies aluvionares do Rio Zambeze e ao longo
de outros cursos de água,, nos arredores das sedes distritais ou de postos administrativos e também nas imediações das
principais vias de comunicação, evidenciando como factores determinantes para o seu estabelecimento:
 A disponibilidade de terra agrícola,
 A proximidade dos principais serviços sociais e económicos (maioritariamente concentrados ao nível das sedes
distritais e de postos administrativos,
 A facilidade de acesso promovida pelas principais vias de acesso e disponibilidade de transportes semi públicos.
De referir ainda que a proximidade ao Rio Zambeze oferece, desde os tempos mais remotos, condições propícias ao
estabelecimento e manutenção de sistemas de sobrevivência baseados na agricultura de aluvião (praticada na época
seca) e pesca. Por outro lado, a proximidade deste importante curso de água fornece também áreas de pastagem e
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condições para abeberamento do gado e é ainda usado como via de comunicação (fazendo uso de canoas tradicionais)
entre as povoações das margens norte e sul, facilitando assim trocas comerciais, o acesso a alguns serviços básicos (p.e.
ao posto de Saúde de Chacocoma, que é também utilizado pela população ribeirinha da margem norte) e as relações
sócio culturais entre a população das duas margens.
Regra geral, os assentamentos populacionais encontrados na área de estudo são do tipo disperso, embora se observe
alguma concentração de habitações junto às zonas onde são estabelecidas as principais infra-estruturas sociais (escola,
sede da aldeia, fontanário, etc.).
Em geral, as habitações predominantes na área do projecto são precárias, construídas com material local sobretudo
estacas e cobertas com palha. O padrão habitacional é disperso, caracterizando-se por agregados de estruturas incluindo
uma casa de habitação, pequeno celeiro e, por vezes, um curral (ver Fotografias 6.3.13 a 6.3.15 abaixo). Algumas dessas
habitações não são permanentes, servindo como acampamentos de pesca e abrigos temporários durante a época agrícola
e são abandonadas quando cessam as actividades nas machambas. As construções de alvenaria concentram-se nas
sedes dos Postos Administrativos e das Localidades.

Fotografia 6.3.13 - Habitação Típica da Área do Projecto (Cataxa)
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Fotografia 6.3.14- Habitação típica da área do projecto (Chirodzi-Sanangwe)

Fotografia 6.3.15 - Habitação Típica da Área do Projecto (Nhandoa)
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Áreas de Cultivo, Pastagem e Áreas Naturais e Semi-Naturais
Conforme acima indicado, directamente associado ao estabelecimento de assentamentos populacionais, o uso e
aproveitamento da terra na área de estudo caracteriza-se pelo predomínio da actividade agrícola e pela pastorícia,
complementadas, em menor escala, por actividades de recolecção (plantas medicinais, frutos silvestres, lenha, etc.).
O sector da agricultura familiar ocupa, nos distritos que compõem a área de estudo, cerca de 95% das terras cultivadas.
As áreas naturais também fornecem lenha, materiais de construção como estacas, ramos, casca de árvore, argila e
caniço, e madeira para o fabrico de mobília e instrumentos e utensílios domésticos. São caçados animais selvagens de
pequeno porte e colhido mel de abelhas selvagens como suplemento alimentar. As florestas indígenas são uma importante
fonte de plantas medicinais.
De um modo geral, as famílias não possuem um título formal para a terra por elas cultivadas. Em termos de posse de
terra, calcula-se que cerca de 85% das explorações são tradicionalmente pertença das famílias locais, sendo transmitidas
por herança aos filhos, ou ainda em regime de aluguer ou de concessão do Estado a indivíduos ou empresas. As
autoridades tradicionais detêm à volta de 17% das terras agrícolas disponíveis, cabendo-lhes a alocação de terras às
famílias que se pretendem implantar nas suas zonas.
A caça, pesca (para auto-subsistência e desportiva), turismo, e prospecção mineira constituem igualmente padrões de uso
da terra importantes no conjunto da área de estudo.
A Figura 6.3.9 apresenta, de forma esquematizada, os padrões de uso dos recursos naturais pelas famílias. Este padrão é
comum a todos os distritos abrangidos pela área de estudo.
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Figura 6.3.9 - Representação Esquemática do Uso e Aproveitamento dos Recursos pelo Sector Familiar
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De notar que está generalizada, em todos os Distritos visitados, a prática da agricultura nas encostas das montanhas,
mesmo naquelas que apresentam acentuada inclinação. Esta prática, com a consequente desflorestação e erosão dos
solos que implica, é ambientalmente insustentável, causando danos consideráveis (ver Fotografia 6.3.16).

Fotografia 6.3.16 - Encosta Desflorestada para o Cultivo de Mapira /Nhandoa)

Conforme já enunciado, o Rio Zambeze é uma importante fonte de recursos que sustentam os sistemas de sobrevivência
da população, destacando-se a pesca artesanal e a agricultura de aluvião na época seca. O rio é também a principal fonte
de água para diferentes tipos de consumo (para beber, cozinhar, lavar a roupa, tomar banho e ainda dar de beber ao
gado) e serve ainda como via de comunicação, estabelecendo o contacto entre os assentamentos populacionais das sus
duas margens.
Áreas Definidas para a Prospecção e Exploração Mineira
O clima de franco desenvolvimento económico que tem caracterizado a Província de Tete nos últimos anos tem atraído a
atenção de muitos investidores para a região, havendo registo da atribuição de licenças para várias actividades
económicas. De entre estas destacam-se as licenças para prospecção mineira, que se encontram identificadas na figura a
seguir.
Em termos do projecto de aproveitamento hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, e segundo os dados constantes do cadastro
mineiro, registam-se algumas situações de sobreposição parcial da área de enchimento da albufeira com concessões de
prospecção mineira atribuídas, nomeadamente as concessões da Clover Moçambique, da Capitol Resources e da
Investimentos Públicos Nacionais (Figura 6.3.10). Esta situação deverá ser devidamente avaliada na fase do EIA,
podendo implicar a necessidade de negociações entre as partes interessadas. Não existem grandes explorações mineiras
na área de influência do projecto. No Norte do Distrito de Changara pratica-se o garimpo de ouro nos depósitos de aluvião
fluviais.
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Figura 6.3.10 - Posicionamento da albufeira em relação às áreas de prospecção mineira concessionadas na área (limites da
albufeira marcados a amarelo)

Outras Concessões de Terra
Na área de estudo existem ainda empreendimentos de conservação faunísica e/ou cinegéticos, nomeadamente o Tchuma
Chato (que opera em áreas dos Distritos de Changara, Cahora Bassa, Chiúta e Marávia) e a empresa Safari Tetense (que
opera no Distrito da Marávia).

6.3.7 PATRIMONIO CULTURAL
O presente capítulo pretende evidenciar a riqueza cultural da região em estudo, nas suas várias componentes
antropológicas, religiosas, patrimoniais e arqueológicas. Para tal estabelece-se um prévio enquadramento etno-histórico
que subsidia a análise efectuada a nível dos distritos constituites da Área de Influencia Directa (AID), designadamente
Changara, Cahora Bassa, Chiúta e Marávia, efectuando para cada um deles uma abordagem histórica evidenciando os
seus principais aspectos culturais, associados aos locais sagrados e cemitérios. Por outro lado, o estudo do património
arqueológico, fundamentado num enquadramento histórico direccionado para as marcas de um legado deixado pela
ocupação de povos antigos, identifica as principais ocorrências patrimoniais conhecidas na região e descreve áreas de
potencial ocupação arqueológica.
6.3.7.1

Enquadramento Etno-Histórico

A região do Vale do Zambeze, na qual a área de implantação do projecto se inscreve, tem uma etno-história
particularmente rica, marcada por fluxos populacionais diversos que deram origem a processos de miscigenação mais ou
menos complexos. Complexa e rica é também a história local. Grande parte do território que hoje constitui a Província de
Tete, em particular a região a Sul do Zambeze, estava integrada, no séc. XVI, no Estado do Monomotapa, uma formação
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política chona que, sobrepondo-se aos povos Tongas locais, através de redes de alianças, exerceu grande influência
regional e cuja presença se registou desde inícios do século XV até finais do século XIX.
A margem norte do Zambeze, por sua vez, assistiu, desde o início do século XVII, ao influxo de bandos de guerreiros
Marave, migrando para Sul a partir da região do Lago Niassa, que se fixaram na região. Ao contrário dos Tauaras que
habitam a margem Sul e cuja organização social é de tipo patrilinear, os Maraves, povo de origem Chewa, são
tradicionalmente matrilineares.
O Vale do Zambeze constituiu também uma das principais vias de penetração portuguesa no hinterland. No século XVII a
presença portuguesa era já influente na região, tendo sido criadas duas feiras (Tete e Chicoa) que asseguravam as trocas
comerciais entre o litoral e o interior, incluindo o planalto do Zimbabwe. Em meados desse mesmo século, a rede de feiras
tinha-se já expandido, sendo que no norte do actual Zimbabwe existiam quatro feiras portuguesas importantes: Luanze,
Ongoe, Dambarare e Maramuca.
O século XVIII foi, na região de Tete, marcado por alterações políticas profundas. O Estado do Monomotapa, enfraquecido
pela acção dos portugueses, estava em declínio, e grande parte do Vale do Zambeze encontrava-se já sob o regime dos
prazos, os quais eram, sob o ponto de vista jurídico, vastas regiões concedidas pela coroa portuguesa a famílias locais
formalmente consideradas como súbditas mas que funcionavam, na prática, como chefaturas mais ou menos autónomas.
Os senhores dos prazos dispunham de exércitos privados compostos por guerreiros de várias origens étnicas
(principalmente Senas, Maraves e Tongas) e que eram designados por Chikundas ou Achikunda (designação que,
segundo se pensa, deriva do verbo chona kukunda, derrotar).
No século XIX verifica-se um novo influxo populacional, desta vez vindo do Sul. Sob o efeito das convulsões originadas
pela expansão do Estado Zulu, vários grupos de povos Nguni migraram para norte atacando e submetendo, por via militar,
os povos encontrados no seu caminho.
Atravessando o Zambeze, os Nguni acabaram por se fixar na região da Angónia. No processo, muitos Achikunda
procuraram refúgio em zonas mais isoladas do Vale do Zambeze. Pensa-se que os actuais Nhúnguè, que predominam na
região entre Tete e o Songo, são os descendentes da miscigenação destes Achikunda com os Tongas locais.
Fruto da história recente da região e da sua crescente incorporação em dinâmicas sociais caracterizadas por grande
mobilidade, a pureza dos vários grupos étnicos acima mencionados e a sua repartição espacial são hoje crescentemente
difíceis de determinar. Contudo, tomando como base critérios linguísticos, pode estimar-se que os grupos populacionais
dominantes na zona sejam os Nyanjas, os Nhúnguè, os Tauaras e os Senas, os quais representam, em conjunto, cerca de
88 por cento da população total. Existem também na área de implantação do projecto (particularmente em Nhandoa, na
margem Sul do Zambeze, e na Marávia, na margem Norte) algumas populações de origem Phimbi.
Esta miscigenação reflecte-se claramente ao nível dos usos e costumes locais. Os Nhúnguès, por exemplo, veneram quer
o espírito do leão (pondolo) quer o espírito da jibóia (nsato). Estes dois cultos, no entanto, representam rapports culturais
diferenciados: as cerimónias relativas ao espírito do leão, representando os Mambos ancestrais, têm origem Chona,
enquanto que as oferendas e preces para pedido de chuva feitas ao espírito da cobra nsato têm origem Marave.
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6.3.7.2

Distrito de Changara

6.3.7.2.1.1

Sinopse Histórica

Ao que se sabe, o Distrito deve o seu nome a um guerreiro oriundo da região do monte Darwin, no actual Zimbabwe, que
há muitos anos se teria fixado na região com os seus irmãos e seguidores, atraído pela existência de terras férteis.
Changara (ou Chinge, nome pelo qual este guerreiro era conhecido antes do derrube de Chitingo, o chefe Wazimba que
habitava a região antes da sua chegada) era filho de Nhatsutso (de origem Tauara) e de Muleche (de origem Báruè). É
difícil precisar a data em que este movimento migratório terá ocorrido. Sabe-se, contudo, que ele se verificou muito antes
da chegada dos portugueses, pelo que se pode dizer com certa segurança que Changara terá ocupado a área antes de
finais do século XV.
A fixação de Changara e dos seus seguidores na área fez-se, ao que tudo indica, através de um processo de conquista.
De facto, quando Chinge (Changara) chegou, a região era habitada pelos Wazimba, os quais seriam afastados (tendo-se
fixado na zona de Moatize).
Chinge ocupou a região de Chitingo pela força e declarou-se dono da terra, criando o seu próprio reinado. Para assinalar o
seu novo estatuto, Chinge mudou de nome passando a designar-se por Changa, sendo que a actual designação
(Changara) resultaria de uma corruptela introduzida no tempo colonial e que se enraizou no seio da população. Changara
assumiria ainda o controlo das zonas de Ntemangau e Chioco. Finalizada a conquista, Changara distribuiu terras pelos
seus irmãos Boroma (que se fixou na região que hoje tem o seu nome), Kabydza (sua irmã), Nhampondo e Kalemera. O
próprio Changara estabeleceria a sede do seu poder na actual sede do Distrito, junto ao Rio Luenha. Conta-se ainda que
Changara terá assassinado uma outra irmã sua, de nome Candawa, tendo-a enterrado na zona entre a actual sede do
Posto Administrativo de Luenha e as montanhas Mahongo-Mana. Nesse local, ainda hoje se presta homenagem à vítima,
depositando-se anualmente uma bilha com 30 litros de pombe num buraco aberto pela natureza.
Após a sua morte (e segundo revelação posteriormente facultada pelos seus conselheiros, segundo se diz) Changara foi
sepultado em Nyapsikono. Diz-se ainda que, até ao momento, o espírito de Changara terá encarnado sucessivamente em
quatro pessoas, três das quais já falecidas, existindo actualmente um quarto médium que responde pelo nome de Cláudio.
6.3.7.2.1.2

Aspectos Culturais

Nas povoações de Cachembe, Chacocoma e Chirodzi-Sanangwe a população é predominantemente Nhúnguè, e os
inquiridos não recordam qualquer mito fundador, confirmando apenas saberem que os Nhúnguè são resultado de mistura
entre os povos mais antigos da zona (os Tauaras) e os Achikunda que se fixaram na zona “há muito tempo” (Século XIX),
fugindo dos ataques dos Nguni.
Para além dos líderes tradicionais existem igualmente na área vários médiuns nos quais encarnam os diversos espíritos
ancestrais e cuja tipologia básica é a seguinte:
 Pondolo (leão), normalmente espíritos de chefes antepassados, que protegem a comunidade e ensinam a cura para
as doenças;
 Nsato (jibóia), espírito da cobra, importante para as cerimónias de pedido de chuva;
 Mizimu, espíritos antepassados em geral.
De realçar que em Chirodzi-Sanangwe existe ainda um espírito considerado pelos locais como muito poderoso,
Chipembere (rinoceronte), cuja funcionalidade é semelhante à do Pondolo
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As cerimónias tradicionais referidas como realmente importantes e que ainda hoje se praticam regularmente são duas:
 Cerimónia de pedido de chuva (nzingo): confecciona-se e oferece-se aos espíritos uma refeição de farinha de mapira
e amendoim, a qual é colocada numa árvore habitada pelo espírito da jibóia (nsato), que intercede junto dos outros
espíritos para que chova. Anteriormente a cobra “saía” e mostrava qual era a árvore habitada pelo seu espírito.
Agora, sinal da degradação ambiental, a cobra já não aparece, dizem, e é o médium nsato, no qual o espírito
encarna, que mostra qual é a árvore apropriada. A cerimónia é conduzida pelo Nhakuawa ou pelo Nfumo local;
 Cerimónia para pedir autorização aos espíritos (nomeadamente para obras): quando alguém, especialmente quando
não seja “filho da terra”, quer construir algum empreendimento, deve fazer-se uma cerimónia apresentando o
assunto aos espíritos (mizimu), explicando que o que se quer fazer será bom para os seus filhos e pedindo a
autorização para que os trabalhos sejam feitos. Na ocasião, os espíritos devem ser presenteados com oferendas
(normalmente farinha, tabaco e aguardente).
Para além destas cerimónias, normalmente realizadas de modo mais ou menos regular, existem igualmente cerimónias
apropriadas para transferir os espíritos de um lugar para outro em caso de necessidade. Essas cerimónias, variáveis de
povoação para povoação e que assumem grande relevância no âmbito do projecto, terão que ser efectuadas antes da
construção da barragem de modo a evitar que os espíritos que agora residem em locais que ficarão submersos
desapareçam, circunstância que faria com as comunidades, sentindo-se privadas da intermediação desses espíritos, se
considerassem desprotegidas e vulneráveis e poderia, por consequência induzir situações de anomia social.
A prática de ritos de iniciação, muito generalizada até aos meados da década 80, está actualmente muito reduzida e tende
a perder relevância, devido às mutações sociais experimentadas nos últimos anos. Esses ritos, no entanto, sobrevivem
ainda no seio de algumas comunidades.
6.3.7.2.2

Locais Sagrados e Cemitérios

Na área do PA de Marara existem:
 2 montanhas sagradas (Mphanda Nkuwa e Nkonwa), de grande significado simbólico. Segundo afirmado pelos
líderes locais, Mphanda Nkuwa em particular é, no dizer dos locais, um local “muito espiritual” (sic) sendo
imprescindível realizar cerimónias antes de iniciar qualquer tipo de obra no local, sob risco de acidentes e insucesso
no trabalho de construção;
 Várias árvores sagradas disseminadas na região e das quais não há um conhecimento generalizado (cada família
conhece as suas). Note-se que as árvores sagradas podem ser das mais variadas espécies, devendo no entanto ser
“árvores grandes”. No sentido de não quebrar a harmonia social e os laços simbólicos da população com a terra, é
importante que cada comunidade e cada família tenha a oportunidade de efectuar os rituais apropriados;
 Cemitérios - de acordo com o que foi possível apurar, existem 7 cemitérios na área de Cachembe, 2 em Chacocoma
e 3 em Chirodzi-Sanangwe).
6.3.7.3

Distrito de Cahora Bassa

6.3.7.3.1.1

Sinopse Histórica

A região é habitada desde há muito por populações do grupo Tonga, sendo que os grupos étnicos hoje mais
representativos são os Nhunguè e os Tauara, havendo também franjas de população Dema e Phimbi. O nome do Distrito
advém da garganta onde actualmente se encontra construída a barragem de Cahora-Bassa, uma vez que, a partir desse
ponto. a força das águas impedia qualquer tipo de navegabilidade. Assim, chegados aos rápidos que existiam no local, os
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habitantes locais viam-se obrigados a encostar os seus barcos, daí resultado a denominação de Cahora-Bassa (ou
Cabora-Bassa) termo que se traduz como “acabou o trabalho”.
A área esteve, durante o século XVI, sob o controlo de uma formação política chona, o Estado do Monomotapa. O avanço
dos Portugueses sobre a região, no entanto, enfraqueceria o poder deste Estado. Efectivamente, em meados do século
XVII os Portugueses tinham já atravessado a região de Estima e criado estabelecimentos na Chicoa (onde construíram o
forte de S. Miguel), em Cachomba e no Zumbo. Em meados do século XIX realizam-se as primeiras viagens de
reconhecimento científico no baixo Zambeze. Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens e David Livingstone visitarão, nessa
altura, a zona, deixando relatos pormenorizados sobre os territórios que atravessaram. Em 1905, Gago Coutinho realizará
uma expedição á área, da qual resultaria um importante levantamento cartográfico e um estudo detalhado dos recursos
minerais e da fertilidade dos solos.
6.3.7.3.1.2

Aspectos Culturais

Tal como nos restantes Distritos da Província de Tete (e de Moçambique, em geral), a ancestrolatria é amplamente
praticada. A população respeita os seus antepassados e recorre à sua protecção, organizando para isso cerimónias para a
evocação dos espíritos ancestrais. As cerimónias são dirigidas por um ancião, geralmente o chefe da linhagem. Praticamse igualmente várias danças tradicionais por ocasião de falecimentos, festas, rituais de iniciação ou recepção de visitantes
ilustres. As principais destas danças são: Mafue, Nhau, N’dai, Cadaba, Chinamwali (realizada por ocasião dos ritos de
puberdade femininos) e Makwaela.
As cerimónias mais importantes são idênticas às descritas a propósito das povoações de Cachembe, Chacocoma e
Chirodzi-Sanangwe. No que respeita à cerimónia da chuva, feita com a intermediação do espírito nsato (jibóia), os
residentes contam que, há tempos atrás, havia muitos espíritos nsato na área mas que agora muitos morreram e que só
resta um, de nome Site. Por isso, embora a cerimónia de pedido de chuva em si seja designada por maungaunga, é
vulgar, em Nhandoa, designá-la por Site, nome do médium em que o espírito encarna. Alguns espíritos morrem porque
chegou a sua hora. Quando um espírito considera que o seu tempo acabou, mata o seu mvula (médium) e desaparece. O
acto de matar o espírito para ele ir morar para outro lado chama-se kupalula.
Mas mesmo que os espíritos morram, os lugares onde eles moraram permanecem. Os mvula (médiuns onde mora o
espírito), têm, normalmente ajudantes (mbiris), e deixam neste mundo os objectos que utilizavam para o culto. Esses
ajudantes e esses objectos podem assegurar a permanência do culto. E os espíritos nsato existentes veneram os lugares
onde existiram outros nsato. Refira-se que, em Nhandoa, durante a visita ao terreno efectuada pela equipa resposnável
pelo presente estudo, foi feita uma cerimónia junto de uma árvore sagrada (n´towe) para apresentação da equipa aos
mizimo e para requerer sucesso no trabalho a desempenhar (ver Fotografias 6.3.17 e 6.3.18).
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Fotografia 6.3.17 e Fotografia 6.3.18 - Cerimonia Tradicional Junto de uma Árvore n’towe, em Nhandoa. O pequeno cercado é
o local de colocação das oferendas aos espíritos ancestrais (mizimu)

O espírito do leão (mpondolo) também é muito venerado, uma vez que representa os chefes defuntos e protege a
comunidade, ensinando a cura para as doenças. Segundo nos foi dito, há quem venere o mpondolo para pedir chuva mas,
quando tal sucede, este recusa as cerimónias dizendo que quem trás a chuva é a jibóia (nsato).12 Foi-nos igualmente
assegurado que quando o espírito do leão quer sair encarna em qualquer pessoa, seja ela homem, mulher ou criança, e
fala através dela.

12

Esta circunstância reflecte, provavelmente, situações de disputa cultural latentes no seio de comunidades marcadas por um certo grau de
heterogeneidade. De facto, embora os culto do espírito mpondolo e do espírito nsato sejam hoje ambos praticados nas comunidades nhúnguè, esses
cultos têm origens diferentes. O culto ao mpondolo é tipicamente chona, ao passo que o culto do espírito da jibóia (nsato) é de raiz marave. O facto
de algumas pessoas insistirem em pedir a chuva ao mpondolo poderá significar uma tentativa de afirmação cultural por parte dos elementos para
quem a identidade chona continua a ser estruturante.
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6.3.7.3.2

Locais Sagrados e Cemitérios

A nível do Distrito existe um local histórico registado, o Zimbabwe do Songo. Este lugar localiza-se no bairro Agostinho
Neto, na Vila do Songo. Para além deste local oficialmente registado, existem outros lugares de significado históricocultural, nomeadamente locais sagrados, que são: Chissapa, Muchengewagomo e Cantsenze, na localidade de
Nhacapiriri. Estes locais são importantes, uma vez que é neles que são evocados os espíritos antepassados, e são
visitados quando é necessário realizar as cerimónias tradicionais. As vias de acesso para estes locais são precárias,
consistindo em meros caminhos.
Na zona de Nhandoa, de acordo com o que foi apurar, para além do cemitério que se encontra junto da povoação, há
cemitérios (nhamivi) e lugares sagrados na área que será coberta pelas águas. Estes lugares deverão ser devidamente
identificados e mapeados durante a fase de EIA.
6.3.7.4

Distrito de Chiúta.

6.3.7.4.1.1

Sinopse Histórica

O nome do Distrito provém do termo “Chauta” que significa, em língua local, Deus, sendo este igualmente o nome dado a
uma montanha local, onde costumavam ser realizadas cerimónias para pedido de chuva. Diz-se que alguns Portugueses
interpelaram um grupo de pessoas que regressavam de uma destas cerimónias, procurando saber de onde vinha o grupo.
Estes responderam que vinha de chauta, significando que tinham ido à montanha fazer a cerimónia de pedir chuva a Deus
(Chauta). Pensa-se ser essa a origem do nome Chiúta, o qual seria uma corruptela de Chauta. Neste Distrito, de um modo
geral, as margens do rio estão ocupadas por comunidades falantes da língua Nhunguè.

Fotografia 6.3.19 - Dançarinos Nhau em Cagogoda (Chiúta)

Nas zonas mais afastadas do rio, encontram-se comunidades predominantemente Chewas. No entanto, os vários
movimentos migratórios verificados na região causaram uma considerável miscigenação da população, pelo que a
delimitação geográfica entre as duas línguas não é clara. Assim, enquanto a população de N’figo é, antes de tudo, falante
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de Chichewa, a população de Chidima, e os habitantes da zona de Cagogoda são predominantemente falante de
Chinhúnguè.
6.3.7.4.2

Locais Sagrados e Cemitérios

Cada povoado tem a sua árvore sagrada, a qual é sempre da mesma espécie. Em N’figo, esta árvore é conhecida como
Ntumbi, enquanto em Caunda a mesma é chamada Ntondo. As grutas acima referidas são igualmente consideradas
sagradas. Refira-se que nalgumas grutas na região da localidade de N’figo existem pinturas rupestres e na povoação de
Chidima, alegadamente, existe uma machamba na qual se encontra uma pedra ostentando marcas que a população
afirma serem um par de pegadas humanas, sendo um pé de mulher e outro de homem. Existem igualmente vários
cemitérios. Estes locais deverão ser devidamente identificados e mapeados na fase de EIA.
6.3.7.5

Distrito de Marávia

6.3.7.5.1.1

Sinopse Histórica

De acordo com a lenda, o Mambo Undi, da linhagem Chewa, ordenou a um grupo de pessoas que viajasse até à Zâmbia.
Quando as pessoas chegaram à zona de Mpandabiri, nasceu uma criança de sexo masculino, â qual foi dado o nome
Kantchombo, o que significa umbigo pequeno. O Mambo resolveu que esta criança deveria permanecer na zona de
Mpandabiri e reinar sobre as pessoas que ali se iam fixar. Mais tarde, porém, Kantchombo fixar-se-ia na zona dos
Tsengas.
Quando os Portugueses chegaram à zona de Mpandabiri, no século XVII, concluíram que a zona tinha sido habitada
anteriormente. Ao procurar saber o nome dos anteriores habitantes, foram informados que nesta zona havia habitado o
povo Marávia (Marave), o que era outro nome para a população Tsenga-Kantchombo.
Presume-se igualmente que o nome Fíngoè (a sede distrital de Marávia) tem origem na expressão em língua Chewa “Phiri
la muzimo limachita fii kumawa, kumadzulo, limachita ngoee”, que descreve o fenómeno natural que habitualmente ocorre
na montanha de Mpandabiri. De facto, durante o período da manhã, a montanha é muitas vezes “escura” porque coberta
de nevoeiro, o qual se vai dissipando ao longo do dia, descobrindo a montanha no período da tarde. Deste modo, o nome
Fíngoè seria resultante da aglutinação das palavras Chewa “fii” (escuro) e “ngoee” (claro).
Quanto à origem do nome Chipera existem duas versões. A primeira reza que, na época pré-colonial, o lugar se chamava
“Pachifero”, o que significa “sítio da morte”, visto que, nesta altura, o local tinha um alto índice de mortalidade. Com a
chegada dos Portugueses à zona, estes pronunciavam o nome “Pachifero” como “Chipera”, e esta designação
generalizou-se.
A segunda versão coloca a origem do nome no tempo colonial, afirmando que a palavra Chipera deriva de “esperar”, dado
que antigamente este era o local onde as pessoas recrutadas no interior para o trabalho forçado (Chibalo) aguardavam
junto do rio Zambeze, debaixo de um embondeiro de grande porte, a travessia para o outro lado da margem.
6.3.7.5.2

Locais Sagrados e Cemitérios

Por impossibilidade de acesso, não foi possível recolher elementos nas áreas mais directamente afectadas pela
construção da barragem, pelo que a situação terá que ser avaliada na fase de elaboração do EIA
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6.3.7.6
6.3.7.6.1

Património Arqueológico
Enquadramento Histórico

Pré-história
A Pré-história do continente Africano confunde-se com as origens do próprio Homem, sendo cada vez maior o consenso,
que as povoações do género Homo mais antigas, estarão directamente relacionadas com as comunidades que habitam
actualmente áreas do Deserto do Kalahari, Namíbia e Botswana.
Já quanto às origens do Género Homo, parecem situar-se na África Oriental Austral, à cerca de 2 500 000 – 2 000 000 de
anos, onde têm vindo a ser localizados os mais antigos fósseis de hominídeos associados a vestígios de cultura material.
Os mais antigos fósseis de hominídeos, associados ainda a uma cultura material muito incipiente e imediata, sobre seixo,
as áreas de savana próximas dos cursos de água permanentes e do lagos, parecem ter sido preferidas, associadas que
estão à presença de caça13 e de fontes imediatas de matéria-prima (seixos rolados) de fácil trabalho.
No território que é hoje Moçambique, e mais concretamente na área que directamente interessa a este estudo, no vale do
Zambeze, está documentada ocupação humana contemporânea daquela ocupação.
Com a progressiva adaptação do Homem ao meio que o circunda, registam-se alterações tecnológicas e morfológicas que
levaram ao aparecimento do Homo Erectus, associado a uma tecnologia mais avançada - Acheulense, ainda centrada
numa indústria sobre seixo, onde uma sequência de operações de talhe permite a criação de utensílios uni e bifaciais, que
se tornam predominantes, e se assiste a uma multiplicação de utensílios.
Esta fase evolutiva da Pré-história, que terá perdurado até cerca 250 000 a.C., terá significado um considerável avanço
por contraposição com a fase anterior.
Apesar de os acampamentos se encontrarem ainda próximos dos cursos de água e das fontes de matéria-prima, não se
encontram já tão dependentes, como na fase anterior, da disponibilidade imediata destes recursos. Paralelamente,
assiste-se a uma progressiva complexificação da cultura material. Os acampamentos tendem a ser de ocupação mais
duradoura e de retorno sazonal, notando-se alguma diferenciação entre as diversas áreas de utilização.
Ainda que se desconheça a datação exacta, parece indubitável que é durante o Acheulense (Early Stone Age - ESA) que
se desenvolvem as estruturas de habitação, se domina o fogo natural e, posteriormente a se consegue reproduzi-lo, o que
permitiu uma ocupação de grutas e abrigos naturais.
Numa fase terminal da ESA, regista-se uma dispersão destas comunidades pela África Austral, ocupando nichos mais
atractivos e desenvolvendo, de forma mais independente a sua cultura material, levando a uma progressiva diferenciação
regional das indústrias líticas.
Assiste-se também a um acentuar da exploração de outros recursos alimentares, para além da caça. Pratica-se a
recolecção de forma mais intensiva, e a exploração de recursos marinhos, a caça especializa-se e os animais de grande
porte fazem agora já parte das espécies caçadas, embora se evitem os espécimes adultos. A progressiva regionalização
das indústrias acentua-se. A utilização de arco e flecha, implica uma maior complexidade social. O aparecimento de

13 Utiliza-se aqui o termo caça num sentido amplo relacionado com o aproveitamento alimentar de peças de carne, quer tenham sido caçadas pelos
hominídeos quer por outros predadores, pois não existe ainda, entre os investigadores consenso sobre a capacidade caçadora dos hominídeos
nesta fase da sua evolução.

6-162

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
Relatório de EPDA

sepulturas individuais e o fenómeno cultural representado pela arte rupestre que tem origem nesta fase parecem indiciar
uma cada vez maior fixação das comunidades a um dado território.
O surgimento de recipientes cerâmicos e contas de vidro, testemunhas de trocas culturais com as populações da costa,
determinando já padrões de armazenamento; contudo, mantém-se ainda ausente a agricultura e a criação de gado,
situação que, na África Oriental se estendeu até cerca do século III d.C., quando a chegada de povos agricultores e
metalurgístas de língua Bantu, alterou de forma significativa o modus vivendi, dando origem a um novo período (Iron Age)
que havia de se estender até ao século XVI.
Proto-história
A questão do início da Iron Age (IA) no Sul do continente africano, está ainda envolta em alguma polémica,
nomeadamente no que concerne a cronologia e verdadeira dimensão da designada “expansão” dos povos de língua
Bantu, que levaram consigo a agricultura, a pastorícia e a metalurgia do ferro, alterando os modos de vida das populações
tradicionais.
As povoações da primeira Idade do Ferro (EIA), praticariam uma agricultura e pastorícia de subsistência que “teria como
base fundamental a agricultura de cereais (...); seria uma agricultura itinerante sobre queimada e trabalhada com enxada
de cabo curto” (Rodrigues, 2007, p. 557), sem grande margem para excedentes, onde o gado bovino, que viria a
desempenhar um papel fundamental na diferenciação sócio-económica da transição para a LIA (Later Iron Age), tem ainda
pouco significado.
A caça e a recolecção continuam a ter um papel importante na estratégia alimentar e a organização espacial, muito
associada ainda à proximidade da água e a ocupação do território, privilegiaria as áreas de bons terrenos agrícolas que
permitissem a sustentação de uma agricultura de tecnologia ainda incipiente. O pastoreio assenta, fundamentalmente nos
ovicaprídeos, estando, a Norte do Zambeze, já presentes os bovinos, sendo o gado utilizado maioritariamente para a
produção de produtos derivados. (Silva, 1992). A mineração e a metalurgia desenvolvem-se em torno do ferro, essencial e
utilitário, estando praticamente ausentes do registo arqueológico os metais nobres, mesmo o cobre apenas terá sido
utilizado esporadicamente para a elaboração de objectos de adorno.
Nos sítios de habitat mais próximos da costa, com ocupação desde o século VII, a presença de bens de origem
transcontinental, como as contas de vidro, parecem comprovar as fontes árabes clássicas que atestam a presença de um
comércio no Índico desde o século VII. Por volta do século X, chegam à região do Vale do Limpopo, novos povos de língua
bantu, provenientes do interior do continente, que são criadores de gado bovino e vão ocupar as áreas do território
favoráveis à sua criação, a qual constitui a actividade económica principal, contribuindo para uma alimentação mais rica, e
consequente aumento populacional considerável.
De acordo com um modelo proposto (Huffman, 1989) o povoamento traduziria a organização social das comunidades
humanas, estando as povoações organizadas em sítios de habitat circular, em torno de um centro ocupado pela estrutura
de estabulação de gado (Central Catle Patern – CCP), de acordo com a sua hierarquização social, que implicava a
permanência de toda a comunidade no mesmo espaço14.
Pouco a pouco uma elite, formada pelos maiores criadores de gado, e possivelmente pela classe dos metalurgistas do
ferro, vai alterando a ordem social instituída, distanciando-se progressivamente das aldeias comunitárias, até culminar na
14 No que concerne as povoações de economia predominantemente agrícola, as povoações organizam-se de acordo com um eixo formado pela
rua principal, ao longo da qual se estabelecem as casas de habitação.
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total separação física e (ideológica) da comunidade, para ocupar áreas elevadas que se fazem murar com espessos e
altos muros de granito de origem local e abundante15.
A conquista fatimida do Egipto (969 a.D.) e a criação de um forte estado islâmico no Cairo, associado a um significativo
aumento da procura de ouro, quer no mundo islâmico, quer na Europa, incrementou os contactos comerciais, com o
interior do continente, levando à instalação, por volta do século XIII, de comunidades Swahili no vale do Zambeze
(Rodrigues, 2007).
No período de apogeu do Grande Zimbabué, entre os séculos XIII e XV, toda a área localizada entre os Vales do Zambeze
e do Save, conhece um desenvolvimento sem precedentes. Intensifica-se a exploração mineira para suportar o comércio a
longa distância, e o aumento populacional, bem como o prestígio das elites, tradicionalmente assente na produção de
gado, está directamente associado à existência de grandes rebanhos de gado bovino e a um exploração intensiva da
agricultura, assente no cultivo de pequenos socalcos estruturados.
No século XV, possivelmente devido a lutas internas ou a factores externos de ordem natural semelhantes ao que já havia
sucedido no século XII o Estado do Zimbábue, começa a decair disseminando-se as populações para Norte e Oeste,
formando dois Estados que ocupam, respectivamente a Norte – Estado do Mutapa e a Oeste – Estado do Torwa.
Estes dois estados vão lentamente expandindo os seus domínios, ocupando o Império do Mutapa toda a área entre o
Zambeze e o Limpopo, avançando pelo Vale do Zambeze, agora rota privilegiada do comércio com a costa, até à actual
província de Tete, como testemunha a presença do povoado amuralhado do Songo que, pelas suas características e
localização privilegiada, deveria constituir uma “cidadela” de protecção da rota do Zambeze, e um ponto de controlo do
território conquistado às populações Tonga do Sul do Zambeze.
Em relação ao povoado amuralhado do Songo, Maria da Conceição Rodrigues, (Rodrigues, 2007) integra-o no contexto
da expansão levada a cabo pelo Mutapa Munembire, entre as décadas de 30 e 40 do século XVI, em direcção a Tete. A
sua localização, de acordo com a mesma autora, serviria uma múltipla função de defesa - no contexto de uma guerra com
as populações Tonga, e do controle da via do Zambeze (face à sua localização no ponto onde o rio de torna novamente
navegável, após os rápidos de Cahora Bassa) – e de exploração dos recursos mineiros (ferro e possivelmente ouro), como
parece testemunhar o seu complexo de fundição.
Para Nuno Santos (Santos, 1990) a localização do Povoado amuralhado do Songo, apenas permite identificar uma função
militar, uma vez que se encontra afastado dos principais recursos ambientais que sustentassem um sistema ágro-pecuário
favorável. Este ponto de vista, contrariado por Rodrigues (Rodrigues, 2007), implicaria, duas questões fundamentais, um
conjunto de outros povoamentos que fornecessem o povoado dos bens alimentares essenciais à sobrevivência da sua
população, logo a existência de um conjunto indeterminado de ocupações arqueológica coevas, (ainda) não identificadas
no registo arqueológico, e a existência de uma economia especializada, que permitia atribuir diversas funções na cadeia
de produção dentro do Império do Monomotapa .
Ao modelo proposto por este autor, acrescentaríamos funções ligadas à fundição, que indicia uma forte componente de
exploração mineira, para as quais existem testemunhos irrefutáveis.
É com o Estado do Monomotapa, que os Europeus, entram no mercado do ouro e se estabelecerão no interior do
continente, através da criação das feiras de Tete, Chicoa, Zimbo e Massapa, terminando a Idade do Ferro Africana, pese
15 Posteriormente (Huffman, 2008) o autor apresenta uma revisão da sua teoria onde atribui maior importância aos factores ideológicos/religiosos,
na alteração da forma de povoamento.
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embora o facto de, com maior ou menor estabilidade político-social, este império, ou os seus herdeiros directos, se ter
mantido pelo menos até à expansão Marave, já no século XIX.
Arte Rupestre Africana
Um fenómeno particularmente interessante prende-se com a aparecimento e expansão da arte rupestre – gravada e
pintada, através de um corredor que se desenvolve no sentido N/S16 desde a Tanzânia até à África do Sul, atravessando a
Namíbia, Zimbabué e Moçambique.
O território actual de Moçambique, enquanto corredor de passagem entre a África do Sul e a África Oriental, como defende
Maria Paula Meneses (Meneses, 1992), localiza-se um importante conjunto de estações de arte rupestre que parecem
estender-se desde as fases finais da LSA até à EIA, onde a presença de animais domésticos nos painéis pintados,
demonstra os contactos com as populações de agricultores bantos.
Se tivermos em consideração a importância antropológica das rochas pintadas para as populações actuais,
testemunhadas pelo menos até aos anos 60 do século XX, pelos membros das Missões Antropológicas a Moçambique,
podemos mesmo defender que a sua utilização se estende até ao presente, desempenhando actualmente estes locais,
associados a grande antiguidade, o papel de Muzimos, locais onde habitam os espíritos dos antepassados.
Os estudo da arte rupestre africana, apesar de esta ser conhecida pelo menos desde o século XVIII17 está longe de estar
terminado, sendo alguns pontos referentes à sua cronologia fina e significado, ainda de muito difícil determinação.
Para o caso de Moçambique, João Morais (Morais, 1984), apresenta um faseamento cronológico apoiado em algumas
datações, que lhe permitiram dividir a arte parietal em quatro fases relacionadas com os estilos e cores utilizados.
De acordo com o autor, a fase mais antiga - Naturalista, presente nas estações de Riane e Musé, apresenta motivos
antropomorfos e zoomorfos a vermelho.
A esta fase segue-se uma fase mais Esquemática, a vermelho e branco, igualmente com motivos antropomorfos e
zoomorfos esquemáticos, agora associados a elementos mais simbólicos, pontos, linhas de pontos, cerpentiformes e
círculos. Esta fase está representada em Nakwaho, com uma datação de c. 3000 b.C, e Occurine.
A terceira fase – geométrica a branco, representa figuras geométricas, simples ou compostas, está presente em
Namolepiwa e Nakwaho, com uma datação absoluta de 690+-105 a.D.
A última fase – simbólica, presente em Chakota com uma datação de 1626+-145 a.D, pertencem já à LIA e apresentam
motivos antropomorfos e zoomorfos estilizados a branco.
No que concerne o suporte, a arte rupestre ocupa preferencialmente painéis lisos em rochas duras, granitos e dolorites,
em cavernas ou abrigos naturais, mas igualmente em palas e simples afloramentos de dimensão monumental.
Apesar de existirem gravuras, as pinturas dominam com larga vantagem, e muito embora pareçam pertencer a mundos
diferentes, quer pela técnica empregue, quer pela temática, quer mesmo pelo estilo, as gravuras e pinturas aparecem em
simultâneo em alguns painéis, muitas vezes ocupando a pintura as áreas previamente alisadas pelo processo de
gravação.

16 Salienta-se que para o presente trabalho, o sentido N/S se refere apenas ao seu aspecto geográfico sem qualquer implicação crono-cultural.
17 A primeira referência à arte rupestre africana data de 1721, feita pelo então Bispo de Moçambique, numa reunião em Lisboa, na Academia Real
de História (Oliveira, 1966)
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Na província de Tete, são particularmente abundantes as rochas pintadas, a norte do Zambeze onde o substrato rochoso
assim o permite, destacando-se as importantes pinturas figurativas de Chifumbázi, e mais próximas da área de influência
da barragem de Mphanda Nkwua as pinturas de Cachombe. Efectivamente, de acordo com o Archaeological Research
and Cultural Heritage in Mozambique, “The Zambezi River seems to be a “border” dividing Twa-style rock-art from the San
rock-art south of the Zambezi”, sendo este um dos enfoques principais do projecto de cooperação para a província de
Tete.
Dominação Europeia
Originalmente a costa de Moçambique apenas serviu de escala ás naus a caminho da Índia. Apenas no século XVI com a
tomada de consciência das riquezas minerais do sertão, se procedeu a uma ocupação efectiva acompanhada de uma
progressiva expansão para o interior, em busca do lendário e rico reino do Monomopata e das proveitosas rotas
comerciais do ouro e do marfim africanos. O povoamento efectivou-se em direcção ao interior, a partir de Sofala, através
do Vale do Zambeze: em 1530 funda-se a povoação de Sena, em 1537 a de Tete e, em 1544 a de Quelimane, na costa
numa tentativa de acesso próprio aos locais de extracção do ouro.
Para tomar posse das minas de prata de Chicoa, concedidas pelo Monomotapa cerca de 1569, mas nunca encontradas,
foi construído um primeiro forte, onde posteriormente e após destruição deste se viria a localizar o Forte de São Miguel da
Chicoa, construído em 1614.
Para garantir a posse territorial, foram sendo construídas fortalezas em pontos-chave, das quais se destacam: Ongué,
Dambarra, Bucoti, Zumbo, Luabo, D. Sebastião (em Cabrassa), Santo António (na margem esquerda do Zambeze nas
alturas de Chicoa), Massapa (50 léguas a SW de Tete, era conhecida como as “Portas de Monomotapa”). Quase todas
localizadas nas imediações de feiras – entrepostos comerciais que defendiam.
Em meados do século XVII, o governo português introduz no território de Moçambique uma medida colonizadora
designada por Prazos da Coroa, em que todas as terras ocupadas por portugueses passavam a pertencer à coroa e estes
tinham o dever de arrendá-las a prazos, que eram definidos por três gerações e transmitidos por via feminina, tal como
sucedia com as linhagens (Capela, 2006).
Os prazos estavam situados quase sempre nas margens dos cursos de água – vias naturais de exportação para o litoral –
estas instalações que se consagram a uma agricultura industrial, utilizando mão-de-obra escrava africana, constituem até
ao início do século XX, “espaços organizados, fortemente mestiçados” (Henriques, s.d.). Entre numerosos prazos no vale
do Zambeze, mencionam-se os próximos da barragem (entre Tete e a Barragem de Cahora Bassa de NW para SE):
Niececa, Makanga (margem esquerda), Cabonga, Boroma, Degue (margem direita) (Henriques, s.d.).
Para além do ouro e do marfim, os prazeiros tornaram-se activos exportadores de escravos, situação que permaneceu de
forma ilegal, mesmo após o ano de 1842 em que Portugal é obrigado a eliminar o comércio de escravos.
A abolição da escravatura, por decreto Régio em 1875, altera a economia moçambicana. Incapaz de produzir bens, quer
para consumo próprio, quer para exportação, a exploração do território passa a assentar apenas na extracção de
matérias-primas, fazendo-se concessões de grandes dimensões a companhias privadas, designadas por Companhias
Majestáticas, por deterem direitos praticamente soberanos sobre os territórios concedidos e sobre os seus habitantes
(Enders, 1997).
Os objectivos destas companhias não se compadeciam com a agricultura de subsistência praticada, pelo que se tornou
necessário organizar uma exploração intensiva da terra através das plantações. Este novo tipo de organização agrícola,
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profundamente hostil às populações locais, fez com que muitos prazeiros fossem obrigadas a subarrendar, até mesmo a
vender, os seus prazos. (Rodrigues, 2004).
A política de exploração do Território, imposta pelo domínio colonial português, operou profundas movimentações
populacionais, em toda a região do Baixo Zambeze, dando lugar a um conjunto de povos com características,
antropológicas e culturais, muito próprias, que levou os investigadores a distingui-los sob a designação genérica de Povos
do Baixo Zambeze. (Rita-Ferreira, 1975).
6.3.7.7

Património Arqueológico na Área em Estudo (Área de Influência Directa e Indirecta – AID e AII)

No âmbito do presente trabalho considera-se Património Arqueológico entendido como o testemunho da cultura material
resultante da acção do Homem sobre o meio, ao longo do tempo, o que engloba necessariamente os vestígios materiais
móveis e imóveis.
No que concerne o Património Edificado de natureza histórica, para o qual não foram identificadas referência na
bibliografia, remete-se o seu levantamento exaustivo para futuras fases que integrem trabalho de campo.
Salienta-se, no entanto, que em Moçambique o Património Edificado confunde-se até épocas muito recentes com o
Património Arqueológico, uma vez que a LIA (Later Iron Age) se estendeu até, pelo menos o século XVI. Nessa situação
encontra-se por exemplo o povoado muralhado do Songo que, apesar de ser uma estrutura de cronologia Medieval, foi
integrada na Categoria de no Património Arqueológico.
O presente relatório tem como objectivo, através da análise, tão exaustiva quanto possível da bibliografia disponível,
efectuar o diagnóstico da situação arqueológica da área a afectar directa e indirectamente, pela construção do
Aproveitamento Hidreléctrico de Mphanda Nkuwa, e estabelecer uma linha orientadora para futuros trabalhos de
levantamento, inventariação, registo, salvaguarda e divulgação do património afectado pelo empreendimento.
Numa dinâmica de sustentabilidade, procuraram transformar-se potenciais impactes negativos em oportunidades de
conhecimento e divulgação do património arqueológico, essencial para a construção da memória individual, nacional e
supra nacional, se se tiver em conta que o território de Moçambique faz parte de uma unidade cultural que se estende para
lá das suas fronteiras, ligado pela grande via de penetração constituída pelo Zambeze.
Para efeitos do presente relatório, a situação de referência que norteou o estudo do património arqueológico corresponde
à província de Tete.
Esta província é marcada, de forma determinante, pela Bacia do rio Zambeze, que tem em Moçambique o seu curso
inferior, que se estende entre o Zumbo, na extremidade Oeste da Província de Tete, e o Delta. A rede hidrográfica do
Zambeze, implantada em zonas morfológicas diferenciadas, é composta por vários afluentes, sendo o mais importante
para a área em estudo, o Luía, situado na margem esquerda do Zambeze e com uma bacia hidrográfica relevante.
O Zambeze (referido nas fontes portuguesas dos séculos XVI E XVII como Cuama), não apresenta grandes desníveis,
sendo marginado por planícies aluviais entre o Zumbo e Chicoa, local a partir do qual o curso rio corre em vale encaixado,
com rápidos até à foz do rio Luía, onde volta a alargar até sensivelmente à cidade de Tete, onde existe outro
estrangulamento na região de Lupata, a partir da qual o rio volta a espraiar-se. Enquanto rio selvagem 18 o Zambeze tinha

18

E mesmo actualmente caso se tenha presente as cheias ocorridas já nesta década.
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oscilações no seu caudal variáveis ao longo do ano, oscilações essas condicionadas por factores climáticos, possuindo
grande capacidade erosiva, originando morfoestruturas do tipo depressões com acumulação e terraços de erosão.
A província de Tete possui uma geodiversidade19 associada a diversos processos geológicos que se consubstanciaram
em quatro unidades de paisagem geomorfológica: zonas de montanha, altiplanos, planaltos médios e planície costeira que
servirão de base à compreensão dos sistemas de povoamento materializados no registo arqueológico e ao
reconhecimento destas unidades de paisagem no espaço e no tempo.
A compreensão dos sistemas de povoamento na província de Tete encontra-se muito limitada pela ausência de trabalhos
actuais e pela antiguidade dos que aí foram realizados até à década de setenta do século XX.
Nenhum sítio arqueológico foi escavado com metodologia científica arqueológica pelo que não existe registo estratigráfico,
nem qualquer tipo de contextualização, dos materiais arqueológicos identificados.
A informação existente sobre os sítios arqueológicos, incide apenas na tipologia do material proveniente de recolhas de
superfície, realizadas sem critérios de recolha específicos, podendo-se inferir que apenas foram recolhidos aqueles que se
encontravam retocados ou os que foram considerados como susceptíveis de apresentar uma morfologia funcional, com o
objectivo de lhes conferir uma atribuição cronológica, com base na utilização do conceito de fóssil-director.
A informação existente é também muito fragmentada. Através da pesquisa bibliográfica foram referenciadas 44
ocorrências, sendo que apenas para 21 são indicados dados que permitem a sua inserção na paisagem. A maior parte dos
sítios não possui coordenadas e, dos que se encontram georeferenciados, alguns têm mais do que uma localização.
Paralelamente, não existe na bibliografia qualquer menção explícita à altitude onde o sitio arqueológico se implanta.20

Entendida enquanto “(...) variedade de ambientes geológicos, fenómenos e processos activos que dão origem a paisagens, rochas, minerais,
fósseis, solos e outros tipos de depósitos superficiais que constituem o suporte para a vida na Terra”. (Bilha 2005, citado por Cumbe, 2007. p41)
20 As referências à altitude foram extrapoladas a partir das localizações cartográficas, nomeadamente as representadas por Nuno Santos.
19
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Figura 6.3.11 - Implantação Cartográfica das Coordenadas Mencionadas por Ana Roque e Nuno Santos

Perante estas limitações, apenas é possível inferir a partir dos sítios arqueológicos, enquanto fragmentos de territórios
passados, representados na amostra, um padrão generalista do povoamento passível de ser atribuído a grandes divisões
cronológicas associado às unidades de paisagem.
Na província de Tete a Rocha de Base data do Pré-Câmbrico e encontra-se presente nas Zonas de Montanha,
Altiplanaltos e Planaltos Médios aqui cobertos com os sedimentos do Sistema de Karroo que preencheram as superfícies
que imergiram entre o Pérmico e o Jurássico.
As zonas de montanha, com altitudes entre os 2 000 e os 1 500 m, encontram-se confinadas a NNE. Estas formações
foram sujeitas a processos erosivos designados por “Ciclo de Gonduana” (Real, 1966), sendo os solos de pouca
espessura, pouco produtivos e com coberto vegetal composto por floresta de média densidade. Até ao momento não se
encontram referenciados sítios arqueológicos aí localizados.
Os Altiplanaltos, com altura entre os 1 200 e os 800 m, teriam estado sujeitos a importante ciclo erosivo que se prolongou
entre o Cretácico superior e o Oligocénico. Este ciclo teve, segundo Fernando Real (Real, 1966) três sub-ciclos erosivos
que provocaram níveis diferenciados de aplanação, a saber:
 Sub ciclo do Carumacafuè (com zonas aplanadas entre 600 e 800m);
 Subciclo de Messandaluz (entre os 800 e os 1 000 m de altitude);
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 Subciclo do Songo com planaltos entre os 1 000 e os 1 200m
Os sítios arqueológicos referenciados, até à data, em Altiplanaltos, acima dos 1 000 m, são M'vendi, cuja cronologia de
ocupação se desconhece, e Desaranhama, local de arte rupestre de cronologia provavelmente pertencente a LIA (Later
Iron Age), a NNE da província.
Nos relevos entre os 1 000 e os 800 m encontram-se referenciados Chifumbadzi (LIA)21 e Mololela (LIA ?) a Norte, e
Marissa (LSA) e Songo (LIA), na Serra do Songo, sendo este último o único que se localiza na área em estudo, apesar de
localizado numa envolvente muito indirecta. Os solos associados a estas formações possuem uma gradação entre pobres
e moderadamente férteis, sendo o coberto vegetal composto por floresta de média densidade22.
Os Planaltos médios foram sujeitos à erosão provocada pelo ciclo do Zumbo, tendo este nível erosivo aplanado as rochas
do Sistema de Karroo, de forma notória, em toda a zona compreendida entre o Zumbo e Tete. (Real, 1966).
Os planaltos médios correspondem a uma zona aplanada intermédia, entre a planície costeira e a região dos grandes
planaltos, com altitudes compreendidas entre os 800 e os 200 m, e ocupam uma extensão significativa na bacia do
Zambeze, acompanhando o vale do rio, tendo uma superfície mais extensa na margem sul.
Este tipo de relevo desenvolve-se também paralelamente aos afluentes principais de ambas as margens do Zambeze
(Luângua, Luía-Capoche, Revúbuè e Chire na margem norte e Panhame e Luena na margem sul). Os solos associados
tem uma gradação de pobres a moderados e o coberto vegetal é constituído por floresta aberta.
Localizado em relevos pertencentes aos planaltos médios entre os 800 e os 600 m, situa-se apenas o sítio arqueológico
de Pembere, a Norte, cuja cronologia se desconhece, enquanto que em relevos cuja altura se situa entre os 600 e os
200 m, o número de sítios identificados aumenta substancialmente, estando identificados: Zumbo (MSA/LSA)23, Zumbo
arredores, Chitavi (ESA)24, Sussa (ESA), Indjuzè 2 (ESA) e Indjuzè 1 (MSA), Chuoneco,(ESA) Sanandala (MSA), e o
sítio de Arte Rupestre de Cachombo (LSA?). Nenhum dos sítios referenciados se situa na área de estudo.
A planície costeira, apesar de estreita, com altura abaixo dos 200 m, estende-se por ambas as margens do rio Zambeze
desde a foz até Cahora Bassa. A planície sofreu o efeito erosivo do ciclo do Congo, que teria tido o seu início no
Pliocénico superior ou no Plistocécnico inferior. Dado o substrato pertencer ao complexo de Base, os solos possuem uma
gradação de pobres a moderados e o coberto vegetal é constituído por floresta aberta.
Encontram-se implantados nesta unidade morfológica os sítios arqueológicos de Foz do rio Luía (MSA), Pachizomba
(ESA), e Cataxa (ESA) na envolvente da área em estudo e Tete (ESA) e D. Ana (ESA) a sul.
A leitura da distribuição dos sítios arqueológicos pelas unidades de paisagem, permite inferir que o território das
comunidades ESA ocupava as áreas de planície e os planaltos médios, até aos 600 m de altitude, representando ou uma
exploração de dois territórios complementares, ou duas fases diferenciadas de ocupação do território, dentro do mesmo
grande período cronológico.
O povoamento da fase MSA centraliza-se no ecossistema representado pelos planaltos médios até aos 600 m de altitude,
com excepção do sitio arqueológico da Foz do Rio Luía, que se localiza na planície do rio Luía, podendo ser interpretado

LIA: Late Iron Age.
22 Notícia Explicativa da Carta Hidrológica de Moçambique, escala 1:1 000 000, 1987. p3
23 MAS: Middle Stone Age; LSA: Late Stone Age.
24 ESA: Early Stone Age.
21
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como um sítio de exploração especializada nos recursos fluviais. O Songo demonstra uma continuidade de ocupação
entre a fase MSA e LSA, tal como aparenta ser a situação entre Indjuzè 1 e 2, enquanto o Cachombo aparenta ser o único
sitio de arte rupestre situado neste ecossistema.
Acima dos 600 m de altitude não estão representados sítios de cronologia ESA ou MSA. O sítio de Marissa, de cronologia
LSA, é o único referenciado numa localização acima dos 800 m de altitude, onde todos os restantes sítios pertencem à
cronologia LIA.
Dado que a área de influência da barragem, se implanta na unidade de paisagem da planície, com uma afectação
marginal da unidade de paisagem dos planaltos médios, os sítios arqueológicos passíveis de virem a ser identificados
aquando do trabalho de campo de prospecção arqueológica, no âmbito do projecto da barragem, pertencerão maioritariamente
à ESA e, provavelmente, de forma esporádica, à MSA,
Para as fases mais recuadas da Pré-historia, como sejam a ESA e a MSA, os conjuntos líticos de utensilagem assentam em
industrias sobre seixos, dos quais as principais fontes de abastecimento de matérias primas foram as formações detríticas de
aluvião e os depósitos de vertente. Tendo em consideração os recursos explorados, bem como a sua funcionalidade
económica e estruturação, os territórios antigos pertencentes a estas duas cronologias abarcavam os terraços aluvionares, de
idade mais antiga, presentes nas margens do rio Zambeze a cotas a inundar pela construção da Barragem.
Dos sítios identificados através da bibliografia, e cuja localização exacta carece de confirmação no terreno, apenas Foz do rio
Luía, Pachizomba, e Cataxa se encontram na área a afectar pela barragem e Songo na sua envolvente indirecta.
Assim, tendo em consideração todas as limitações referentes aos sítios arqueológicos identificados até ao presente,
caracteriza-se toda a área a ser submersa como sendo área critica.
No que concerne a estruturas de cronologia mais recente e não referidas directamente na bibliografia, refere-se a possibilidade
de virem a surgir, junto ao rio, estruturas perecíveis relacionadas com a estrutura de prazos e com o tráfico de escravos,
considerados “Lugares de Memória” (Henriques, s.d), que deverão ser identificadas e registadas no contexto em que se
inserem.
Para melhor elucidação, apresentam-se em anexo (Anexo III.2) as características mais relevantes dos sítios identificados.
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7 IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS
São considerados impactos todas as modificações relevantes, em relação ao quadro de referência actual e perspectivas
de evolução futuras, directa ou indirectamente associadas à implantação de um determinado empreendimento.
Adoptou-se para esta fase dos estudos, e de acordo com a metodologia de definição do âmbito referida, uma perspectiva
selectiva, que tem em vista a identificação dos impactos de acordo com o seu significado, e que, consequentemente,
deverão constituir a base da avaliação da viabilidade ambiental do aproveitamento.
Importa pois sublinhar que os objectivos do presente estudo não são os de avaliar impactos associados, mas sim
identifica-los quanto à sua significância, por forma a que sejam estudados com maior desenvolvimento, tanto do ponto de
vista qualitativo, como sempre que possível quantitativo, na seguinte fase de estudos (Estudo de Impacto Ambiental). Este
capítulo constitui pois uma base de fundamentação para os Termos de Referência (TdR) que integram o presente EPDA,
elencando os potenciais impactos a considerar nos estudos consequentes.
Neste contexto, os impactos potencialmente significativos, os quais estão naturalmente associados à natureza da
intervenção e características das áreas a serem intervencionadas, prendem-se com os seguintes aspectos, conforme já
anteriormente referido no presente estudo:
 Gestão qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos;
 Aspectos geológicos, geomorfológicos e paisagísticos;
 Aspectos ecológicos;
 Aspectos socioeconómicos e aspectos culturais (nomeadamente património cultural, antropológico e arqueológico);
 Reassentamentos e uso da terra.
Refere-se ainda que, de acordo com a natureza dos impactos identificados, em algumas situações foram avaliadas outras
características como sejam: ocorrência (que se relacionam com a maior ou menor certeza), incidência espacial (de local a
global) ou reversibilidade, entre outros.
Nesta análise, os impactos são na generalidade apresentados segundo duas fases do empreendimento.
 a primeira refere-se à construção da barragem e respectiva central, incluindo o enchimento da albufeira;
 a segunda respeita à exploração do aproveitamento, ou seja, à permanência da albufeira e exploração da água
armazenada para produção de energia.
Refira-se que os impactos relativos a cada uma destas fases serão analisados de forma distinta, nomeadamente:
 na fase de construção as implicações relativas à construção da barragem e central, fase para a qual se identificam
na generalidade dos casos impactos de magnitude elevada, contudo circunscritos e temporários, relativos à
perturbação induzida pelas obras, locais de apoio, estaleiro, acessos, bem como à materialização do projecto em
apreço;
 identificam-se igualmente impactos significativos que respeitam à criação de um plano de água (albufeira), com
implicações em termos das alterações impostas nos sistemas biofísicos e antrópicos da respectiva área de
inundação;
 já para a fase de exploração, analisam-se os impactos relacionados com a gestão e operação do aproveitamento,
sendo que os aspectos mais relevantes se prendem com as alterações no sistema natural do Rio Zambeze.
Referem-se igualmente neste fase incidências positivas relacionadas com os usos em perspectiva que, no caso
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presente, se prendem maioritariamente com a produção de energia limpa e renovável, podendo ainda potenciar
actividades secundárias.
Por último, entende-se como relevante a análise de impactos cumulativos, seja em função de empreendimentos
existentes, seja de empreendimentos em perspectiva.

7.1 IMPACTOS NO MEIO FÍSICO
7.1.1 Impactos no Clima e Qualidade do Ar
Acções Susceptíveis de Causar Impacto
As principais acções geradoras de impactos na qualidade do ar são, durante a construção, o levantamento de material
particulado decorrente as actividades de obra, por vezes bastante expressivo, sobretudo nas fases iniciais da obra durante
a preparação do terreno, desmatação, a execução de grandes terraplenagens, na sequência de acções de desmonte com
explosivos, etc..
Durante a exploração do empreendimento, os principais factores de impacto estão relacionados com a criação de um
plano de água, favorecendo localmente a evapotranspiração, a produção de energia “limpa” e o balanço positivo
relativamente a outros modos de produção, serão os factores positivos mais impactantes, a par com a avaliação de
alterações climáticas. Serão pois descritos os expectáveis impactos previstos em termos de clima e de qualidade do ar.
Clima
1.1 - IMPACTO: Aumento da Humidade Relativa do Ar
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A implementação do aproveitamento em estudo, em particular pela criação de uma albufeira, e por isso a existência de
uma nova massa de água, poderá implicar alterações de carácter microclimático, com efeitos sensíveis, embora apenas
ao nível local.
O aumento da humidade relativa do ar nas imediações da albufeira, resultará da evaporação que o corpo de água
proporcionará; este facto poderá originar o aumento da frequência e intensidade de nebulosidade e nevoeiros localizados
na zona imediatamente adjacente à albufeira, assim como a diminuição das amplitudes térmicas, diária e anual, por estas
estarem inversamente relacionadas com os teores de humidade relativa do ar.
Este provável impacto no microclima, será mais significativos pelo facto do projecto se localizar numa zona Inter-Tropical,
com valores médios de temperatura bastante elevados (o que favorece a evaporação).
1.2 - IMPACTO: Aumento de Radiação Solar Absorvida
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
O aumento de radiação solar absorvida resultará do facto do albedo, ou coeficiente de reflexão da radiação, se tornar
bastante menor para a superfície de água, do que para superfícies naturais com cobertura vegetal. Assim sendo, a criação
de um espelho de água favorecerá o aumento da absorção da radiação solar, devido ao menor poder de reflexão da água
relativamente à vegetação. Para o local da albufeira prevê-se uma redução da reflexão da radiação da ordem dos 75%,
admitindo albedos de 0,20 e 0,05 para as superfícies naturais e para o espelho de água, respectivamente. Devendo ser
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numa fase posterior estudado, tendo em conta a latitude, o real aumento de temperatura que a criação da albufeira
associada à barragem de Mphanda Nkuwa poderá causar.
Também este provável impacto no microclima, será mais significativo pelo facto do projecto se localizar numa zona InterTropical, com valores médios de temperatura bastante elevados.
Qualidade do Ar
1.3 - IMPACTO: Emissão de Partículas e a sua Ressuspensão
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Construção
DESCRIÇÃO:
Durante a fase de construção, os impactos previstos na qualidade do ar estarão sobretudo associados às emissões de
poeiras, com consequente aumento das concentrações de material particulado no ar, em resultado das várias actividades
envolvidas na obra (principalmente na sua fase inicial), de onde se salienta a realização de operações de desmatação,
terraplenagens e transporte de materiais e terras.
Serão principalmente nos períodos mais secos do ano e nos dias mais ventosos que se verificarão maiores emissões de
material particulado, tanto pela normal intensificação dos trabalhos nestas épocas, como pela facilidade de suspensão das
poeiras em épocas menos húmidas, sendo estas emissões mais expressivas nas zonas de actividades mais intensas de
obra, nos acessos onde se venha a verificar maior circulação de veículos e maquinaria (principalmente nos acessos não
pavimentados).
Assim, a emissão directa de partículas e a sua ressuspensão, decorrente das actividades e operações de desmatação,
limpeza e movimentação de terras (escavações nos encontros da barragem e fundações), abertura de acessos, circulação
de veículos e maquinaria, funcionamento de pedreiras e centrais betuminosas e outras actividades decorrentes da
construção da hidroeléctrica, deverão constituir o principal impacto desta fase de intervenção do projecto ao nível da
qualidade do ar.
As emissões de partículas resultantes da circulação de viaturas nas áreas de obra e estaleiro dependem das
características do solo, do volume e tipo de tráfego, da distância percorrida e da velocidade a que os veículos circulam,
sendo de referenciar os facto de parte das estradas de acesso aos locais de obras serem de terra batida, incrementando
por isso os valores de partículas emitidos.
No entanto, as referidas actividades serão temporárias, limitadas ao período de obra e assumem um carácter local, por se
encontrarem restritas as áreas de intervenção. Assim, relativamente aos potenciais impactos negativos decorrentes da
fase de construção, poder-se-ão sublinhar duas principais conclusões: por um lado estes impactos deverão reportar-se a
emissões (sobretudo de poeiras) geradas nos locais de obras, seus principais acessos e nos locais de exploração de
inertes; por outro lado, os impactos consideram-se potencialmente pouco significativos face à sua natureza temporária e
localizada e sobretudo devido a não ocorrerem perto de zonas com presença actual de receptores sensíveis (apesar de
poder vir a constituir também incómodos para os residentes nos estaleiros sociais – Vila).
Salienta-se porém, que o ligeiro aumento esperado da concentração de material particulado no ar, embora tenha um efeito
algo desconfortável e perturbador não assume riscos para a saúde dos indivíduos que contactam directamente com estas
poeiras.
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1.4 - IMPACTO: Emissão de Fumos e Gases (tais como óxidos de azoto, monóxido de carbono, compostos
orgânicos voláteis, etc.) resultantes de Veículos e Maquinaria Afecta à Obra.
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Construção
DESCRIÇÃO:
Poderão existir potenciais impactos associados à produção de gases resultantes da operação de motores de combustão,
associados a veículos de transporte e equipamentos utilizados nas obras. Estes potenciais impactos deverão, contudo, ser
de magnitude baixa e pouco significativos, dada a boa qualidade do ar actual na zona de construção do empreendimento,
as boas condições de dispersão atmosférica, a fraca presença de população na área do empreendimento e o tráfego de
veículos, relativamente reduzido, conforme esperado para a fase de construção do empreendimento.
A circulação e operação de maquinaria e veículos afectos à obra, principalmente pesados, originará emissões temporárias
de poluentes atmosféricos resultantes da queima de combustíveis, tais como o monóxido de carbono (CO), dióxido de
enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV: aldeídos, hidrocarbonetos, cetonas, etc.),
partículas e fumos negros e compostos de chumbo (Pb), resultantes de combustíveis fósseis.
De uma forma geral, a presença destes poluentes na atmosfera poderá ser responsável por alterações localizadas na
qualidade do ar, dependendo de um modo geral, de uma série de variáveis, das quais se sublinham as condições
meteorológicas do local, a topografia da zona, a natureza e o período de duração das várias operações, assim como o tipo
e características dos equipamentos utilizados.
1.5 - IMPACTO: Alterações Climáticas
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Ao contrário das emissões resultantes de projectos de produção de energia eléctrica a partir de combustíveis fósseis, as
emissões associadas à produção de energia hidroeléctrica são consideravelmente mais difíceis de medir ou estimar. As
emissões dependem nesta fase, de 2 situações distintas:
I - Impactos Positivos do Projecto nas Alterações Climáticas
Considera-se que, à exploração do projecto, está associado um impacto potencialmente positivo indirecto de
magnitude reduzida, no que diz respeito às alterações climáticas, relacionado com a produção de electricidade a
partir de energias renováveis reduzindo a necessidade de se recorrer a combustíveis fósseis.
Face à redução de produção de energia a partir de combustíveis fosseis e redução de CO2, serão
proporcionalmente reduzidas as respectivas emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo assim para
atenuar os seus efeitos em termos de alterações climáticas, em consonância com as determinações
estabelecidas pelas Nações Unidas (designadamente no protocolo de Quioto):
II - Emissões de Carbono Decorrentes da Matéria Orgânica Inundada
A decomposição de matéria orgânica que ocorre quando não se efectua a desmatação da área a inundar pela
criação da albufeira (vegetação submersa sujeita a condições anaeróbicas) provoca a libertação de carbono, em
quantidades que dependem dos quantitativos de matéria orgânica submersa.
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Tratam-se de ciclos químicos complexos dentro das albufeiras, geridos por factores que variam em cada
barragem, estação do ano e região, relacionados com a degradação de vegetação eventualmente a submergir
devido ao enchimento dos planos de água associados às barragens.
Daí também a importância em proceder-se a uma limpeza, com desmatação, da área a inundar, o que está
previsto realizar, devendo ser efectuado nas seguintes fases de projecto um plano de desmatação, embora se
tenha a noção das condicionantes que poderão advir das dificuldades de acesso de maquinaria em determinadas
zonas da albufeira.
De facto, o aumento da produção de electricidade com recurso a fontes renováveis de energia tem como reflexo, no
contexto do sistema electroprodutor, uma menor necessidade de queima de combustíveis fosseis para a produção de
electricidade. O resultado deste processo traduz-se na redução do crescimento de emissões de carbono associados à
queima de carvão, fuelóleo e gás natural, substituindo estes processos, por produção de energia que não implica a
emissão de CO2 para atmosfera.
A componente hídrica, sendo uma das fontes renováveis que apresenta o menor custo de produção, é um vector
fundamental para a diminuição dos GEE, pelo que é importante considerar o potencial de redução das emissões de CO2
que resulta indirectamente do projecto, uma vez que corresponde à redução das emissões de GEE que são evitadas ao
recorrer-se à energia hidroeléctrica, em detrimento de fontes combustíveis de energia.
De referir ainda que a Estratégia de Energia de Moçambique demonstra a preocupação por alinhar o país pelas
melhores práticas internacionais de uso eficiente de energia, com a diversificação de ofertas energéticas e dando
particular relevo às fontes renováveis. Assim, o projecto agora em estudo vai ao encontro das preocupações do Governo
Moçambicano que, a par da políticas internacionais, pretende gerir a produção de energia do país com vista ao
desenvolvimento sustentável e, nomeadamente, ao controlo das emissões de gases de efeito estufa.
Por outro lado, com a criação de albufeiras, plantas terrestres morrem e deixam de assimilar dióxido de carbono (CO2)
através da fotossíntese, resultando na perda de um sumidouro de CO2 atmosférico. As bactérias passam a ser
responsáveis pela decomposição do carbono orgânico armazenado na biomassa existente na região antes do enchimento
da albufeira, em plantas aquáticas que vivem à superfície e em escorrências provenientes das margens e solos da
albufeira, convertendo-o em CO2 e metano (CH4). Estes compostos são então libertados para a atmosfera geralmente por
processos de difusão à superfície da albufeira.
A idade de uma albufeira é determinante na produção de GEE, uma vez que o carbono mais instável recentemente
inundado, como o encontrado em folhas e detritos, tem uma capacidade de decomposição rápida, seguida de uma
decomposição lenta de carbono mais antigo existente em solos e turfa. Desta forma, é expectável que a produção de GEE
nas albufeiras venha a diminuir ao longo do tempo.
No entanto, quando comparando o potencial de redução das emissões de CO2, com base nas emissões médias
resultantes de uma central termoeléctrica de ciclo combinado para uma produção de energia equivalente às produções de
uma central hidroeléctrica, apesar dos valores estimados de CO2equiv., emitidos por ano com o enchimento das albufeiras
possa se encontrar subestimado, estes valores são de uma ordem de grandeza muito inferiores aos valores anuais
estimados de potencial de redução de emissões de CO2 com a implementação do projecto.
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7.1.2 Impactos Geológicos
Acções Susceptíveis de Causar Impacto
A construção da hidroeléctrica implica um conjunto de alterações mais ou menos expressivas na morfologia da área
directamente afectada, como resultado de:
 saneamento e escavação da fundação das barragens;
 escavação do canal de desvio de água;
 exploração de manchas de empréstimo e pedreiras;
 desmatação e decapagem da zona da barragem e posteriormente da albufeira;
 abertura de acessos às zonas de obra;
 implantação de estaleiros e de instalações para o pessoal a afectar à obra;
 depósito de materiais sobrantes e/ou não aplicáveis em obra.
Durante a fase de enchimento e exploração do projecto, serão os aspectos relacionados com a erosão das margens da
albufeira e a jusante e a sismicidade induzida as principais acções geradoras de impactos.
1.6 - IMPACTO: Afectação de Elementos Geológicos, Mineralógicos e Paleontológicos, de Valor Patrimonial e/ou
Cultural.
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira
DESCRIÇÃO:
A afectação de elementos geológicos, poderá ocorrer na zonas a intervencionar, designadamente na zona da barragem,
estaleiros e zonas de apoio à obra, assim como nas áreas de empréstimo e depósito.
Essencialmente a criação da albufeira pode acarretar a submersão ou a ruína de elementos geológicos, mineralógicos e
paleontológicos, de valor patrimonial e/ou cultural.
Dada a idade azóica das formações geológicas e a sua natureza, os elementos paleontológicos estão fora de questão.
Dada a reduzida dimensão da albufeira, face à extensão dos afloramentos das formações geológicas interessadas, prevêse que a criação da albufeira seja praticamente indiferente no que se refere ao eventual património cultural de natureza
geológica. Não obstante, preconiza-se o reconhecimento da área da albufeira visando a identificação e inventariação de
eventuais valores com interesse litológico.
1.7 - IMPACTO: Afectação de Recursos Minerais
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira
DESCRIÇÃO:
O valor dos recursos minerais é susceptível de ser eventualmente afectado, caso ocorram na zona da futura albufeira, ou
na vizinhança desta, caso em que a viabilidade da sua exploração poderia ser condicionada ou limitada, por exemplo, pela
elevação dos níveis freáticos e a consequente ocorrência de águas subterrâneas nas zonas mineiras exploráveis. A
importância e magnitude do impacto dependem evidentemente da existência (ou não) de recursos minerais. Dado que há
referências de possível ocorrência de jazidas de cobre, ferro e ouro ao nível da área de influência indirecta do (como
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referido no capítulo de diagnóstico) preconiza-se o reconhecimento geológico prévio da área da albufeira visando a
identificação e inventariação de eventuais recursos minerais com interesse.
1.8 - IMPACTO: Impactos Devidos à Exploração de Pedreiras e de Manchas de Empréstimo
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Construção
DESCRIÇÃO:
A produção de agregados e de outros materiais para a construção da barragem necessita da exploração de pedreiras e de
manchas de empréstimos. A morfologia poderá neste caso ser irreversivelmente afectada. Contudo, a prática de localizar
as explorações no interior da futura albufeira permite minimizar o impacto, que se confina a um período limitado (durante a
construção), que se pode assim considerar certo, mas de importância moderada e de carácter temporário.
1.9 - IMPACTO: Alteração da Morfologia Local
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira, permanecendo na Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Considera-se que morfologia é sempre afectada pela criação da albufeira, nomeadamente por sedimentação na zona
submersa e por erosão e/ou sedimentação na zona de flutuação. No caso presente, considerou-se um efeito de magnitude
e importância moderada a reduzida, com características de impactos prováveis, permanentes e com significado de longo
prazo (sedimentação) e de médio prazo (erosão).
1.10 - IMPACTO: Incremento de Processos de Agradação/Degradação
FASE DE OCORRÊNCIA: Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Com a criação da albufeira os processos de agradação (sedimentação) sofrem incremento na zona submersa, enquanto
que a de (erosão) aumenta nas zonas de jusante. Dadas as características litológicas das formações presentes, prevê-se
que estes efeitos tenham importância moderada a reduzida. A sua ocorrência é certa, permanente e ocorre desde o início
da exploração do empreendimento, devendo ser analisadas com maior detalhe nas fases seguintes de estudo,
designadamente no EIA.
1.11 - IMPACTO: Afectação da Estabilidade das Vertentes da Albufeira
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A criação do plano de água da albufeira, e a consequente subida dos níveis freáticos, é susceptível de alterar as
condições de estabilidade das vertentes, o que não significa necessariamente que dessas alterações resulte a ocorrência
de instabilidades de taludes, com deslocamento de massas rochosas para o interior da albufeira. A consideração deste
efeito é particularmente pertinente nas situações de esvaziamento rápido da albufeira que correspondem a acções muito
desfavoráveis na estabilidade das vertentes.
Considera-se esta influência provável, mas de magnitude e importância reduzidas, dadas as características
geomorfológicas, litológicas e estruturais dos maciços da albufeira, que não se afiguram favoráveis à ocorrência de
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fenómenos de instabilidade de dimensões significativas, ou seja, os eventuais escorregamentos seriam de pequena
envergadura, não criando riscos com relevância para a segurança da barragem ou para as populações a jusante.
Não obstante, recomenda-se o reconhecimento das vertentes ao longo do vale (fotografia aérea) do Zambeze no troço da
futura albufeira, visando detectar sítios potencialmente favoráveis à geração de fenómenos de instabilidade.
1.12 - IMPACTO: Aumento de Processos de Erosão nas Margens
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Prevêem-se impactos relativos ao aumento dos processos de erosão nas margens a dois níveis:
Nas margens da albufeira - a flutuação da água na albufeira (zona interníveis, ou seja entre o nível mínimo de exploração
e o nível pleno de armazenamento) vai interferir no processo erosivo, uma vez que promove a sua intensificação de forma
directa, pela agitação das águas e a desmatação/desarborização desta zona. Esta influência é certa, imediata e de efeito
permanente.
Nas margens do Rio Zambeze a jusante - a jusante da barragem, esta influência é indirecta quando associada à
retenção dos sedimentos na albufeira que poderá gerar um défice a jusante, promovendo a retoma da erosão em desfavor
da sedimentação. Este efeito é certo, permanente, começando a actuar de imediato mas com efeitos significativos a longo
prazo. Por outro lado, também caso ocorram variações doa caudais diários as margens serão sujeitas a pressões
resultantes destas oscilações dos níveis da água, pressões estas que potenciam a erosão.
1.13 - IMPACTO: Erosão Devidos a Descargas
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
O funcionamento dos descarregadores pode ter efeitos erosivos que afectem a morfologia. Dada a natureza dos maciços
rochosos do fundo do vale e das vertentes no local da barragem, constituídos por rochas de elevada resistência e,
portanto, pouco susceptíveis à erosão, considera-se que os efeitos serão porém de baixa magnitude e pouco importantes,
embora de sentido prejudicial. A sua influência, embora reduzida é certa, permanente e inicia-se com a exploração.
O balanço agradação/degradação é desequilibrado a favor da erosão dada a grande energia das descargas e a retenção
de sedimentos pela barragem.
A erosão da base dos taludes devido a descargas pode em certas condições afectar a sua estabilidade. Dadas as
características dos maciços rochosos da base das vertentes, considera-se que esta influência será muito baixa ou mesmo
nula.
1.14 - IMPACTO: A Sismicidade Induzida
FASE DE OCORRÊNCIA: Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A sismicidade induzida pelo enchimento da albufeira é um fenómeno raro. Não obstante, no caso da barragem de
Mphanda Nkuwa, não se pode descartar a possibilidade de tal ocorrência, dada a altura da barragem, da ordem de 90 m e
o volume da albufeira da ordem de 2 500 Mm3.
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Relativamente à segurança da barragem, a sismicidade induzida é indiferente, na medida em que não gera sismos de
magnitude superior ao sismo máximo de projecto. Assim, uma vez verificada da segurança da barragem para o sismo
máximo de projecto, fica igualmente garantida a sua segurança face à eventual ocorrência de um sismo induzido pelo
enchimento da albufeira.
Embora seja indiferente relativamente à barragem, a sismicidade induzida poderia assumir alguma importância para as
estruturas e edificações mais vulneráveis aos movimentos sísmicos, na região vizinha da barragem. Tal não é o caso da
região de Mphanda Nkuwa. A ocupação humana da região em torno do local previsto para a barragem, num raio de 50 a
75 km, caracteriza-se pela ausência de aglomerações e de edificações que possam constituir um elemento de risco face à
ocorrência de um sismo, quer este seja ou não induzido pela albufeira da barragem.
Assim sendo, torna-se necessário proceder à monitorização da sismicidade com uma rede de microsismógrafos planeada
para o efeito. Esta rede deve ser instalada o mais cedo possível, antes do enchimento da barragem, de modo a
caracterizar a actividade sísmica da região antes da entrada em exploração da barragem, e continuar depois o
acompanhamento controlado da evolução da sismicidade, em função da elevação ou abaixamento do nível de água da
albufeira.

7.1.3 Impactos nos Recursos Hídricos
Acções Susceptíveis de Causar Impacto
A barragem de Mphanda Nkuwa irá aumentar a área controlada por barragens na bacia do Zambeze em 36 000 km2, ou
seja em cerca de 3% da área total da bacia na secção de Cahora Bassa. Por sua vez o volume de armazenamento da
albufeira de Mphanda Nkuwa permite apenas a regularização diária dos caudais, sendo por isso considerada uma
barragem a fio de água, com muito pouca capacidade para alterar o regime de caudais que afluem à barragem.
Neste contexto, os novos impactos no regime hidrológico superficial criados pela barragem de Mphanda Nkuwa ou o
incremento dos existentes, são muito reduzidos, influenciar o regime de caudais mensais ou sazonais. Os principais
impactos da HMNK nos recursos hídricos são os seguintes.
No entanto alterações são também previstas para as águas subterrâneas e para a qualidade da água, função da criação
de novas condições do regime hídrico.
Regime Hidrológico Superficial
1.15 - IMPACTO: Redução dos Caudais a Jusante durante o Enchimento da Albufeira
FASE DE OCORRÊNCIA: Enchimento da Albufeira
Descrição:
Durante o período que se segue ao final de construção da barragem, irá proceder-se ao enchimento da albufeira, ou seja,
ao armazenamento de água no reservatório criado pela barragem, de modo a preenche-lo até à cota estabelecida de
207 m. Neste período, estimado preliminarmente em cerca de uma a duas semanas, as afluências provenientes de Cahora
Bassa vão ser parcialmente retidas até que se atinja o pleno armazenamento que permita desencadear o início da
exploração do aproveitamento, com a turbinação da água.
Para este curto período de tempo de enchimento da albufeira, são previstas reduções significativas dos caudais
disponibilizados para jusante, devendo apenas ser garantido um caudal que satisfaça os usos a jusante.
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Tendo em consideração o suporte biótico e antropogénico que o Rio Zambeze (neste caso o Baixo Zambeze) representa,
os impactos associados a uma redução brusca dos caudais, embora restrita em termos de tempo, poderão ser
significativos, devendo ser analisados em detalhe na fase consequente dos estudos, de modo a permitir a recomendação
de medidas que atenuem os efeitos expectáveis, tanto nas comunidades que utilizam o rio, como nos habitats naturais que
dele dependem.
1.16 - IMPACTO: Passagem de um Regime Lêntico a Lótico nos troços dos Rios Zambeze e Luía inundados pela
Albufeira
FASE DE OCORRÊNCIA: Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Outro impacto irreversível e permanente é a passagem no troço ocupado pela albufeira de um regime lêntico (de águas
correntes) ao regime lótico (de águas paradas), situação que desencadeia impactos negativos mas também impactos
positivo.
Em termos hídricos, esta alteração do regime da linha de água (e dos seus afluentes na zona da albufeira), reduz
drasticamente a velocidade dos caudais, favorecendo a sedimentação do seu caudal sólido, criando igualmente
condicionantes importantes ao nível da qualidade da água. Por outro lado, são criadas na albufeira novas condições para
a recarga de aquíferos. Também enquanto meio de suporte biológico, os impactos negativos associam-se às alterações
radicais das condições do habitat natural e positivo pela criação de um novo habitat, com outras características próprias
(como adiante se descreve).
Importa pois reter as significativas alterações induzidas nos vários aspectos directa e indirectamente relacionados com o
rio, decorrentes da modificação do seu regime de escoamento, passando a caracterizar-se, no troço abrangido por estas
alterações, enquanto sistema lacustre de águas semi-paradas. No entanto, importa referir que no caso em presença e face
à prevista capacidade de armazenamento da albufeira de Mphanda Nkuwa (relativamente reduzida) e ao regime de
caudais afluentes, é de prever que a água seja totalmente substituída em cada 11 dias. Em situação de cheia o tempo de
renovação será de cerca de 1 dia, o que atenua os efeitos decorrentes da permanência prolongada da água no
reservatório.
1.17 - IMPACTO: Variação dos Níveis ao longo do dia no troço do rio Zambeze desde HMNK até cerca de 60 km a
jusante da cidade de Tete.
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
O regime de caudais ao longo do dia no troço de jusante de Mphanda Nkuwa será função do regime de exploração da
central hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, que por sua vez será condicionado pela exploração da barragem de Cahora
Bassa. Admitindo a exploração de Cahora Bassa a regime constante, pode-se nesta fase, segundo a HMNK, considerar
que a Central tenha um funcionamento segundo dois cenários, entendidos ainda como não definitivos:
•

Regime constante ao longo das 24 horas (operação em base load)

− estação chuvosa – 2 236 m3/s
− estação seca – 1 386 m3/s
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•

Regime com variação diária (operação em mid merit)

− estação chuvosa – 15 horas ao caudal de 2 448 m3/s e 9 horas ao caudal 1 891 m3/s
− estação seca – 15 horas ao caudal de 2 100 m3/s e 9 horas ao caudal mínimo de 196 m3/s
No Quadro 7.1.1, apresentam-se as variação de níveis em Mphanda Nkuwa, Boroma e Tete para os cenários referidos.

Quadro 7.1.1 – Variação dos Níveis Diários de Água no Rio Zambeze
Cenários
Regime constante
Regime Variável Diário
Estação Chuvosa
Estação Seca

Mphanda Nkuwa
(m)
0,0

Boroma
(m)
0,0

Tete
(m)
0,0

0,7
3,6

0,4
2,2

0,3
1,1

Para o cenário mais desfavorável no que se refere à variação dos níveis a jusante, teríamos longo do dia em Tete uma
variação de níveis de 1,1 m. Para os outros cenários, que são os cenários mais prováveis teríamos uma variação de níveis
ao longo do dia em Tete, com pouco significado.
A barragem Mphanda Nkuwa é completamente ineficaz para alterar o regime de caudais mensais, sazonais e anuais, bem
como os caudais de cheia, pois estamos na presença de uma barragem de fio de água, com reduzida capacidade de
armazenamento, permitindo apenas regularizar os caudais diários.

1.18 - IMPACTO: Retenção dos Caudais Sólidos na Albufeira
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Considera-se que a totalidade dos sedimentos recebidos em Cahora Bassa são retidos na albufeira (recentes fotografias
de satélite permitem observar o depósito de sedimentos no troço de montante da albufeira e ao longo de cerca de 30 km).
O caudal sólido em suspensão no Rio Luía, principal contributo em sedimentos a montante da barragem de Mphanda
Nkuwa, foi estimado em 2 Mm3/ano. Este valor corresponde a cerca de 10% da totalidade do caudal sólido gerado a
jusante de Cahora Bassa e será maioritariamente retido na albufeira de Mphanda Nkuwa, embora em situação de cheia,
parte dos sedimentos finos serão lançados para jusante.
A barragem de Mphanda Nkuwa provocará assim um impacto negativo, com efeitos cumulativos em relação a Cahora
Bassa, que irá ocorrer de modo permanente e durante toda a vida da obra.
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1.19 - IMPACTO: Garantia de Caudal Ecológico e do Caudal Reservado
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Um dos principiais impactos esperados no meio hídrico durante a vida útil de uma barragem está relacionado com a
alteração do regime hidrológico que conduz à alteração da velocidade e da profundidade do escoamento, do regime de
transporte sólido e da morfologia do leito, da temperatura e da qualidade da água e, consequentementemente, afecta
também o habitat das espécies dulciaquícolas, induzindo impactos nas comunidades bióticas.
De facto, o caudal desempenha um papel fundamental na ecologia dos ecossistemas lóticos, constituindo um factor
determinante na estrutura e diversidade das comunidades bióticas.
De igual forma, as alterações impostas no regime hídrico do rio poderão afectar os actuais e previstos usos da água a
jusante.
Assim, em cada empreendimento hidroeléctrico deverá garantir-se por um lado o caudal correspondente ao valor mais alto
do conjunto de caudais mínimos calculados para cada fase do ciclo de vida de espécies seleccionadas, considerando-se
que este constitui o caudal que permite a manutenção das populações piscícolas nos níveis considerados desejáveis.
A este valor denomina-se caudal ecológico que pode então ser definido como o caudal mínimo necessário a manter no
curso de água a jusante de um aproveitamento hidráulico que permita assegurar a conservação e protecção dos
ecossistemas dulçiaquícolas.
Tendo em conta este enquadramento, a definição dos caudais ecológicos de um determinado empreendimento
hidroeléctrico deverá ter como principal objectivo a garantia de ser atingido o máximo potencial ecológico para o troço de
linha de água a jusante.
O valor do caudal ecológico é independente do caudal reservado que, por outro lado tem de ser sempre garantido a
jusante dos aproveitamentos hidráulicos, para a manutenção de usos já existentes, como sejam a rega, o abastecimento
público, industria, etc..
No empreendimento em estudo, importa referir a particularidade de que este empreendimento vai interferir num regime
hidrológico já alterado, pois irá situar-se imediatamente a jusante da barragem de Cahora Bassa, empreendimento este de
dimensões consideravelmente maiores que Mphanda Nkuwa. Assim, as afluências que chegarão a Mphanda Nkuwa
estarão directamente dependentes das descargas de Cahora Bassa, a que acresce a contribuição das afluências do Rio
Luía, que são no entanto muito menores que as que descargas de Cahora Bassa.
A principal função da barragem em estudo é a produção de energia eléctrica, que constitui um uso não consumptivo, pelo
que toda a água afluente passa para jusante. Pela capacidade de armazenamento de água na albufeira de Mphanda
Nkuwa, esta barragem não permite a regularização das cheias, nem dos caudais mensais ou anuais, podendo apenas
alterar a descarga dos caudais ao longo do dia, garantindo as descargas mínimas previstas.
Além da salvaguarda dos usos a jusante, através da descarga dos caudais reservados, considera-se importante analisar
em estudos futuros o regime de caudais ecológicos e, dessa forma, avaliar os impactos residuais associados à exploração
do aproveitamento em condições sustentáveis.
Importa ainda referir que, face ao exposto, este regime de caudais não poderá ser estudado individualmente para a
barragem de Mphanda Nkuwa, mas terá sim que ser estudado, num óptica geral de gestão global da bacia do Zambeze,

7-12

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório EPDA

tendo principalmente em conta a barragem de Cahora Bassa. Desta forma, de futuro deverá ser efectuado um estudo
global por forma a fazer um calculo dos vários caudais ecológico e de reserva das diferentes barragens que existem ao
longo do Zambeze, procurando desta forma uma optimização dos mesmos com vista a uma maior preservação da
biodiversidade ao longo da bacia do Zambeze, garantindo igualmente os seus actuais usos.
Regime Hidrogeológico – Águas Subterrâneas
1.20 - IMPACTO: Aumento da Área Impermeabilizada e Vulnerabilidade à Poluição e Risco à Poluição
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Fase Exploração
DESCRIÇÃO:
A ocupação humana dá sempre lugar a vários tipos de contaminação dependendo dos equipamentos urbanos existentes e
das medidas de projecto, construção e conservação dos equipamentos urbanos.
 Desde logo a impermeabilização de parte da área da Vila pelas edificações e arruamento diminuirá a recarga das
águas subterrâneas.
 A instalação das condutas dos sistemas de abastecimento de água e de efluentes é frequente terem fugas. No caso
das fugas de água vai aumentar a recarga natural das águas subterrânea embora seja um prejuízo em termos de
uma boa gestão dos recursos hídricos; as fugas dos sistemas de transporte de efluentes lançarão contaminações
abaixo do solo. Por isso estes sistemas deverão prever medidas de construção específicas que acautelem ou
minimizem os riscos de fugas.
 As águas residuais produzidas deverão ser tratadas em ETAR própria e as suas águas lançadas numa linha de água
em condições de qualidade que cumpram a legislação moçambicana. No caso de não terem qualidade entrarão no
escoamento subterrâneo de acordo com o modelo de interligação águas subterrâneas águas superficiais antes
exposto. A entrada no meio subterrâneo será directa se forem lançadas sobre a superfície do terreno ou em linhas
de água de com escoamento intermitente.
 As águas pluviais provenientes dos arruamentos e parques de estacionamento são potencialmente poluidoras e
deverão ser sujeitas a um sistema de separação de hidrocarbonetos (SSH) antes de serem encaminhadas para o
meio receptor que não deve ser bacias de infiltração se não for garantido o seu tratamento adequado.
 Os resíduos sólidos domésticos podem constituir uma fonte de contaminação pontual das águas subterrâneas muito
insidioso se forem depositados em lixeira. Deverão ser depositados em aterro sanitário, construído de acordo das
regras da arte de modo a não haver infiltração de lixiviados no meio subterrâneo.
 Resíduos perigosos de origem industrial se abandonados ou depositados em lixeiras constituem fonte potencial de
poluição. Deverão ser armazenados até assegurar destino final adequado a cada um dos produtos, de acordo com
as disposições legais moçambicanas aplicáveis.
 A rede viária constitui uma fonte de poluição difusa, relacionada com os gases de combustão, desgastes dos pneus
e carroçarias e perdas de óleos e combustíveis. Os derrames ou as fugas dos tanques das estações de
abastecimento ou a rejeição de efluentes ricos em hidrocarbonetos poderão provocar casos de contaminação
pontual ou tópica.
 Os eventuais furos de captação de água subterrânea existentes ou a construir na área da futura Vila, actualmente
em mau estado de conservação ou cuja construção não obedeça às regras da arte e da análise hidrogeológica
criteriosa, podem ser focos de contaminação particularmente insidiosos porque lançam as contaminações
directamente nos aquíferos. Caso não seja viável a sua recuperação devem ser eliminados por selagem.
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1.21 - IMPACTO: Potencial Afectação de Eventuais Aquíferos Suspensos e a Zona Saturada do Complexo
Granítico-Gnaissico-Migmatítico (pЄG)
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira
DESCRIÇÃO:
Na fase de construção da fundação da barragem, os desmontes e os aterros conduzem à destruição ou à ocupação
irreversível do meio geológico, afectarão eventuais aquíferos suspensos e a zona saturada do Complexo Graníticognaissico-migmatítico (pЄG) e far-se-ão sentir nas perspectivas seguintes:
 Na realização de escavações e de aterros; portanto, levando à destruição do meio geológico ou à sua ocupação
irreversível e induzindo alterações na geomorfologia da área, isto é, modificando as condições de infiltração da água
das precipitações e de drenagem de pequenos aquíferos descontínuos aflorantes ou próximo da superfície das
encostas do vale onde se construirá a barragem;
 Na ocupação, desmatagem, erosão e degradação dos solos das áreas utilizadas para a obra e estaleiro, para
acessos temporários e para todas as actividades de construção, isto é, modificando as condições de infiltração da
água das precipitações;
 Na propagação de poeiras, que preencherão eventuais fracturas e diáclases abertas isto é, modificando as
condições de infiltração da água das precipitações;
 Na propagação de vibrações de explosões dos desmontes que abrindo as fracturas e diáclases podem melhorar as
condições de infiltração: a utilização de explosivos é causa de libertação de alguns poluentes que ficam disponíveis
para se propagarem dissolvidos na água infiltrada;
 Na área da obra e envolvente haverá forte circulação de camiões e outros veículos e maquinaria pesada. Esta
actividade tem como consequências o aumento dos riscos de acidente e de poluição (descargas acidentais)
associada à circulação rodoviária;
 No aumento do risco de poluição do meio hídrico e dos solos já que haverá efluentes produzidos nos estaleiros e na
própria obra: efluentes domésticos, águas e óleos das lavagens de veículos e das oficinas de manutenção de
motores, centrais de fabricação e depósitos de materiais, perdas de óleos ou acidentes nas máquinas em laboração,
materiais residuais da obra, derrames de hidrocarbonetos e produtos perigosos, etc. que poderão ser transportados
dissolvidos ou em suspensão para a componente subterrânea do ciclo hidrológico;
 Na intercepção e drenagem de pequenos aquíferos suspensos de recursos hídricos disponíveis e caudal emergente
muito limitados;
 A construção das derivações de água abaixo no nível da água médio do Rio Zambeze, provocarão temporariamente
a drenagem dos aquíferos descontínuos do maciço, dado que a escavação deve coincidir aproximadamente com o
nível da água nas fracturas do maciço rochoso, particularmente nas zonas identificadas com estruturas de
escoamento privilegiado, como falhas e contactos entre formações. Esta drenagem é reversível quando do
enchimento da albufeira.
1.22 - IMPACTO: Potencial Afectação de Eventuais Aquíferos na Zona de Instalação do Estaleiro Social - Vila
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Construção
DESCRIÇÃO:
A Vila (estaleiro social) será dotada de equipamentos urbanos e serviços e localizar-se-á na margem esquerda do rio
Zambeze, a poucos quilómetros do rio.
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A construção da vila terá impactos do mesmo tipo dos descritos a propósito da construção da barragem, no que diz
respeito aos desmontes e os aterros necessários à construção das várias infra-estruturas da Vila, que conduzem à
destruição ou à ocupação irreversível do meio geológico (a) a f) do capítulo anterior). Provavelmente, estas acomodações
serão construída em zona de planalto e o aquífero alvo de contaminação será o que se situa na base do manto de
meteorização.
1.23 - IMPACTO: Potencial Variação dos Níveis Freáticos
FASE DE OCORRÊNCIA: Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Um dos efeitos mais certos e evidentes da criação de uma albufeira é a alteração do regime de variação dos níveis
freáticos dos maciços limítrofes. A influência será máxima na zona submersa, atenuando-se rapidamente com a distância.
Tanto na zona submersa como na vizinhança da albufeira ou no domínio das águas subterrâneas, o impacto da criação da
albufeira é certo, sendo a sua importância moderada (dada a permeabilidade moderada dos maciços) mas positiva
(porque favorece a alimentação dos aquíferos). A sua influência inicia-se de imediato com o enchimento da albufeira.
1.24 - IMPACTO: Alteração das Condições de Infiltração / Armazenagem de Águas Subterrâneas
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Conforme foi dito no capítulo dedicado à interacção entre águas subterrâneas e águas superficiais, normalmente os rios
com escoamento permanente são grandes eixos de drenagem longitudinais dos sistemas aquíferos adjacentes. O
escoamento subterrâneo dá-se em direcção ao rio e ao longo da faixa das aluviões modernas quando existe.
Além de drenantes, estes rios, em períodos de cheia, funcionam como infiltrantes quando o nível da água no rio sobe
acima do nível piezométrico do aquífero: a água passa, então, do rio para as margens, dando lugar a um armazenamento
nos terrenos marginais (bank storage). Logo que o nível da água desce no rio, este armazenamento é responsável pelo
aumento da contribuição subterrânea para o caudal do rio.
Aplicando estes conceitos ao enchimento da albufeira, resulta que à medida que o nível da água sobe, o movimento da
água passa a dar-se exclusivamente para os terrenos marginais com excepção dos aquíferos suspensos que tenham o
nível piezométrico acima da cota de água da albufeira. Como na situação de enchimento da albufeira não há períodos em
que o nível da albufeira seja inferior ao nível da água do aquífero “inundado” estabelece-se um regime que tende para o
escoamento permanente e centrífugo a partir da albufeira. Isto é, a albufeira passa a ser uma importante zona de recarga
das águas subterrâneas, em que o sentido do escoamento passa a ter sentido contrário ao que tinha em regime natural, e
vai dirigir-se para um novo nível de base que pode ser um rio afluente do Zambeze ou a zona a jusante da barragem.
Normalmente e neste caso também será isso que irá também acontecer, o escoamento directo para jusante por baixo da
fundação será contrariado por uma cortina de impermeabilização que não evita, no entanto, que o escoamento para
jusante não ocorra fora da zona que não prejudica a estabilidade da barragem.
Após o enchimento, o Rio Zambeze passa a ser o nível de base apenas para os escoamentos que tenham cota
piezométrica superior a 207 m na proximidade da albufeira, isto é, o rio Zambeze será apenas nível de base para os
escoamentos subterrâneos que se iniciam nas zonas montanhosas adjacentes.
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As alterações dos escoamentos ocorrem apenas nos aquíferos descontínuos do Complexo Granítico-gnaissicomigmatítico (pЄG) cuja condutividade hidráulica ou permeabilidade é muito baixa com excepção das zonas privilegiadas
de fluxo com maior densidade de fracturas abertas e com continuidade (zonas de falhas e outras estruturas que promovem
a fracturação).
Estas alterações dos escoamentos subterrâneos dão-se para além da Área de Influência Directa e não deve afectar o
funcionamento hidráulico dos aquíferos da base do manto de meteorização que ocorre nas zonas de planalto.
Qualidade da Água
1.25 - IMPACTO: Alteração da Qualidade das Águas – Potencial Contaminação das Águas
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Construção
DESCRIÇÃO:
As primeiras repercussões previsíveis, no que respeita à qualidade das águas superficiais, encontram-se associadas às
acções de movimentação de terra, realização de escavações e circulação de veículos pesados e maquinaria. Estas
actividades podem conduzir à contaminação dos cursos de água próximos, nomeadamente através do acréscimo
expressivo de sólidos em suspensão.
Durante esta fase, a deterioração da qualidade da água, poderá também dever-se à descarga de efluentes provenientes
das diversas instalações necessárias à construção da barragem, nomeadamente dos estaleiros, entre outras, impactos
estes que deverão ser convenientemente minimizados pela adopção de medidas preventivas.
1.26 - IMPACTO: Aumento da Turvação das Águas (Sólidos em Suspensão) na Zona da Albufeira
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira
DESCRIÇÃO:
A desmatação do solo e o uso eventual de áreas de empréstimo no interior da albufeira, assim como material "solto" nas
áreas de depósito a constituir no decurso de obra, poderá fomentar a erosão do solo e eventual assoreamento parcial dos
cursos de água na área afectada, aumentando a turvação das águas.
Ainda a existência de uma galeria ripícola com um grau de desenvolvimento apreciável no vale do Zambeze, assim como
de manchas florestais e matos nas zonas a inundar, caso não seja possível a total desmatação (estando esta prevista
embora possa ser condicionada às dificuldades de acessos e trabalho no terreno), poderão colocar problemas no que se
refere à qualidade da água armazenada.
Efectivamente, a experiência anterior acumulada em estudos de outros aproveitamentos hidráulicos, indica que a
inundação da vegetação pode conduzir à degradação da qualidade de água devido às grandes quantidades de compostos
orgânicos e de sais de azoto e fósforo, que são libertados durante a decomposição da vegetação.
A oxidação (química e biológica) destes compostos orgânicos conduz à diminuição do teor de oxigénio dissolvido, à
formação de substâncias tóxicas (ex.: amoníaco, gás sulfídrico), de substâncias corrosivas (ácido sulfídrico), de metano e
substâncias com odor desagradável.
Por outro lado, o enriquecimento da água em sais de azoto e fósforo pode desencadear o processo de eutrofização
acelerada e, consequentemente, a proliferação de algas, de macrófitas aquáticas, redução da diversidade de organismos
aquáticos, surgindo substâncias tóxicas e odores desagradáveis, entre outros.
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1.27 - IMPACTO: Fenómenos de Eutrofização na Albufeira – Degradação da Qualidade da Água
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A maior parte das grandes barragens tem tendência a transformar sistemas de rios em sistemas lacustres. A maior
característica desses sistemas é que a água é retida por um período maior do que o seria no rio (Vörösmarty & Moore,
1991) e isto traz mudanças associadas para a limnologia do sistema. Isto inclui um ciclo de estratificação térmica e do
oxigénio, o desenvolvimento de comunidades planctónicas e a substituição de peixes fluviais por peixes mais típicos de
águas estacionárias. Em alguns casos, comunidades de vegetação flutuante e/ou submersas, que geralmente não
conseguem sobreviver em água corrente, podem igualmente desenvolver-se.
Estas mudanças ecológicas ocorreram em ambas as albufeiras do rio Zambeze, nomeadamente, Lagos Kariba e Cahora
Bassa. O processo de envelhecimento da água foi mais evidente em Kariba, onde o período de retenção hidraúlica é de
cerca de três anos, comparado com o período de cerca de um ano em Cahora Bassa (Coche, 1974; Gliwicz, 1984). Em
ambos os lagos, existe uma divisão distinta entre uma zona litoral (águas pouco profundas) e uma zona limnética (águas
profundas).
Ambos os lagos demonstram um ciclo termal no qual estratificam durante o verão, desenvolvendo um hipolímnion (a
região mais profunda de um lago) deficiente de oxigénio a partir de cerca de 15-20 m de profundidade (Coche, 1974;
Gliwicz, 1984). Os nutrientes acumulam-se na hipolímnion e são libertados no princípio do inverno por forma a produzir
florescência de plâncton, a que corresponde um aumento nas capturas de kapenta pouco tempo depois. Este ciclo é
persistente e ocorre ao longo dos lagos, excepto nos seus segmentos ocidentais onde pode ser interrompido se o
Zambeze trouxer cheias durante o verão.
Um estudo realizado em 2004 (Dolores, 2006) classificou a albufeira de Cahora Bassa no estado meso-trófico, o que
mostra a tendência do ecossistema para o processo de eutroficação. O enriquecimento em fósforo, a predominância de
algas Cianobactérias constituem principais factores que retratam a albufeira como estando a caminhar para um processo
de eutroficação.
A albufeira de Mphanda Nkuwa irá diferenciar-se consideravelmente na maior parte dos aspectos dos albufeiras de Kariba
e Cahora Bassa. Para além de ser bastante mais pequena (c. 100 km2) é pouco provável que desenvolva muitas das
características tipicamente associadas a sistemas lacustres. Em primeiro lugar, não haverá envelhecimento significativo da
água, sendo o período de retenção hidraúlica de uma a duas semanas, por outro irá assumir as descargas de plena
potência de Cahora Bassa. Dai que na maior parte dos aspectos, a albufeira terá características transitórias entre um rio e
um lago como a bacia ocidental (Mlibizi) do Lago Kariba (Coche, 1974).
Se a porventura a estratificação ocorrer será provavelmente de curta-duração, ocorrendo somente nos meses secos e
quentes quando o influxo é menor, mas mesmo assim uma hipolímnion não oxigenada provavelmente não se irá
desenvolver. Isto significa igualmente que os nutrientes não serão encerrados no hipolímnion e a produtividade biológica
irá continuar durante o ano sem a diminuição sazonal causada pela estratificação que ocorre nos ecossistemas típicos de
lagos e sem o período de destratifição das massas de água que geralmente realimenta o sistema de nutrientes devido a
circulação das massas de água, evento este seguido de uma produtividade primária e secundária mais elevada. Embora
quantidades substânciais de nutrientes se irão perder através dos centros de descargas, pode-se esperar uma elevada
produtividade, especialmente na larga baía formada pelo vale seco do rio Sanangoe. Esta baía deve formar uma laguna
onde a água se pode manter por longos períodos antes de ser descarregada através das descargas de escoamento e
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podem-se esperar níveis elevados de productividade de plâncton, incluindo a possibilidade de florescência de algas (tal
como nas bacias ocidentais e entradas do Lago Cahora Bassa).
1.28 - IMPACTO: Alteração da Qualidade de Agua a Jusante
FASE DE OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Problemas de qualidade da água descarregada de barragens hidroeléctricas podem ser o resultado do aquecimento e
estratificação térmica sazonais das águas represadas pela barragem. A decomposição de matéria orgânica em condições
de redução química, devido à ausência de oxigénio dissolvido no hipolímnio, pode resultar no incremento de sulfito de
hidrogénio e amónia, tóxicos, e pode mobilizar dos sedimentos da albufeira ferro, manganês e alguns metais pesados. As
descargas de barragens hidroeléctricas com baixas concentrações de oxigénio dissolvido e elevados teores de
contaminantes podem afectar outros usos da água a jusante.
Contudo, nem todas as albufeiras estratificam ou desenvolvem problemas de qualidade da água. Estratificação e baixos
teores de oxigénio dissolvido são influenciados por factores tais como a área, profundidade e volume da albufeira, taxa de
renovação da água e grau de protecção contra o vento. A proposta albufeira de Mphanda Nkuwa terá uma superfície e
volume reduzidos, será relativamente pouco profunda e terá um curto período de renovação da água (medido em dias e
não em meses ou anos. O tempo de estadia média anual da água na albufeira é de 11 dias e no mês mais seco (Outubro)
será de 18 dias).
Portanto, para Mphanda Nkuwa, não são esperados os problemas de qualidade da água descritos acima e os impactos
sobre a qualidade da água a jusante, devidos à descarga das turbinas, não se esperam. Ainda assim, estes aspectos
deverão ser investigados com mais detalhe durante a realização do EIA.

7.1.4 Impactos no Ruído
Acções Susceptíveis de Causar Impacto
Durante a fase de construção, serão as actividades desenvolvidas e o funcionamento de vários equipamentos, os
responsáveis pela emissão de ruído e vibrações. De acordo com a natureza do empreendimento deverão laborar alguns
equipamentos de natureza particular, alguns dos quais de grande porte (britadeiras, centrais de betão, escavadoras, etc.).
Referência ainda para as operações de desmonte a fogo (emprego de explosivos), para a constante circulação de veículos
e maquinaria pesada, para além da geral movimentação de pessoas e veículos afectas à obra.
Na exploração do empreendimento o funcionamento da central (turbinas) e os descarregadores em operação serão as
principais fontes de ruído.
1.29 - IMPACTO: Aumento dos Níveis de Ruído e Vibrações durante a Obra
OCORRÊNCIA: Fase de Construção
DESCRIÇÃO:
Na fase de construção da barragem, dependendo quer do número como das características dos equipamentos a utilizar –
no total e de cada tipo – e dos obstáculos à propagação sonora entre a zona de obra e os receptores sensíveis a estes
impactos, são expectáveis aumentos expressivos, tanto pontuais, como constantes, dos níveis de ruído e de vibrações.
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Devido às características específicas da fase de construção, nomeadamente a existência de um grande número de fontes
de ruído, cuja localização no espaço e no tempo é difícil determinar com rigor, é usual efectuar uma abordagem
quantitativa dos níveis sonoros associados às potenciais actividades previstas para a obra.
Neste contexto, indicam-se, em seguida alguns exemplos, com as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros
Contínuos Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando:
 fontes sonoras pontuais;
 um meio de propagação homogéneo e quiescente.
Quadro 7.1.1 – Distâncias Correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) - Fase de Construção
P: potência instalada efectiva (kW);
Pel: potência eléctrica (kW);
Tipo de Equipamento
m: massa do aparelho (kg);
L: espessura transversal de corte (cm)
P≤8
Compactadores (cilindros vibrantes, placas vibradoras e
8<P≤70
apiloadores vibrantes)
P>70
Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com
P≤55
rasto contínuo
P>55
Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com
rodas; dumpers, niveladoras, compactadores tipo
carregadora, empilhadores em consola c/ motor de
combustão, gruas móveis, compactadores (cilindros não
vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de pressão
hidráulica
Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção,
motoenxadas
Martelos manuais, demolidores e perfuradores
Gruas-torres
Grupos electrogéneos de soldadura e potência
Compressores

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras

Distância à Fonte [m]
LAeq =65
40
45
>46
32
>32

LAeq =55
126
141
>146
100
>102

LAeq =45
398
447
>462
316
>322

P≤55
P>55

25
>26

79
>81

251
>255

P≤15
P>15
m≤15
15<m≤30
m>30
Pel≤2
2<Pel≤10
Pel>10
P≤15
P>15

10
>10
35
≤52
>65
≤12
≤13
>13
14
>15

32
>31
112
≤163
>205
≤37
≤41
>40
45
>47

100
>99
355
≤516
>649
≤116
≤130
>126
141
>147

L≤50
50<L≤70
70<L≤120
L>120

10
16
16
28

32
50
50
89

100
158
158
282

Os valores apresentados, podem aumentar ou diminuir significativamente. De qualquer forma é expectável nas imediações
da obra o nível sonoro contínuo Associado, ponderado A, seja superior a 65 dB(A).
Refira-se ainda as emissões de ruído e de vibrações decorrentes da utilização de explosivos, que poderão ser bastante
significativos, assim como na abertura e consequente circulação nos acessos e em toda a zona de estaleiro fabril e social
(principais locais e acessos a serem utilizados para a exploração e o transporte de materiais para a obra).
Ocorrerão ainda impactos acústicos alargados a toda a área a ser objecto de desmatação, admitindo-se contudo, neste
caso, um curto período de incidência e actividade apenas no período diurno, o que configura menor magnitude e
significância.

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório de EPDA

7-19

1.30 - IMPACTO: Aumento dos Actuais Níveis de Ruído Ambiente
OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Na fase de exploração os potenciais impactos no ambiente sonoro susceptíveis de ocorrerem deverão estar associados a:
1)

Modificação do tráfego na rede viária existente devido à criação de novos acessos e das novas zonas de
habitações;

2)

dinamização da circulação viária pela atractividade regional promovida pelo novo empreendimento (recreio e
turismo);

3)

exploração da central;

4)

alteração do regime natural do rio (sons da circulação hídrica);

5)

aumento da visitação ao local.

Em suma, durante a exploração, o actual ambiente sonoro calmo e sem fontes de ruído antropogénicas relevantes, poderá
ser perturbado pelo funcionamento das turbinas e pelo aumento presencial de pessoas e veículos tanto de trabalhadores
da hidroeléctrica, como atraídos pelas condições criadas.

7.1.5 Impactos na Paisagem
Acções Susceptíveis de Causar Impacto
A introdução da Barragem de Mphanda Nkuwa na paisagem planáltica do Rio Zambeze, irá introduzir alterações
significativas no património paisagístico local, em particular devido a alterações na escala dos cenários afectados e na sua
estrutura visual característica, acompanhada de um aumento do grau de homogeneização da paisagem.
De facto, a substituição dos usos com a criação da albufeira entre Cahora Bassa e Mphanda Nkuwa, induzirá uma perda
na noção da escala real da paisagem, sobretudo por redução da profundidade vertical ao longo do vale, em consequência
da elevação do nível da água. Por outro lado, esta alteração da morfologia do vale, provocada com o alargamento do
fundo visual, conduz ao desaparecimento de um conjunto de elementos visuais associados ao rio e que contribuem para a
sua estruturação, dos quais se referem os elementos vegetais , as superfícies pediplanadas e as formações graníticas de
erosão. Estas estruturas visuais perdidas serão recuperadas a um nível superior da bacia por outras, funcionalmente
equivalentes.
Repare-se que, este empreendimento que surgirá na continuidade visual da barragem de Cahora Bassa, enquadra-se de
forma natural no contexto paisagístico da zona, irá contribuir para uma perda de protagonismo da barragem de Cahora
Bassa, devido às referidas alterações de percepção de escala que serão registadas a jusante.
1.31 - IMPACTO: Interferência nas Percepções Humano-Sensoriais
OCORRÊNCIA: Fase de Construção
DESCRIÇÃO:
Resultante de uma desorganização espacial e funcional do espaço de intervenção e ainda dos espaços de algum modo
relacionados com a obra, como sejam, estaleiros e áreas de depósito e empréstimo, cujos impactos se farão sentir não só
no local directamente afectado, bem como na área envolvente, com particular incidência em potenciais receptores visuais
externos ao empreendimento.
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Este impacto irá ser originados pelas seguintes acções no meio:
 introdução de elementos estranhos ao ambiente tradicional como maquinaria pesada e materiais de construção;
 diminuição da visibilidade nos locais em construção, como resultado do aumento de concentração de poeiras no ar,
com consequente deposição no espaço envolvente;
 modificação da morfologia do terreno devido à movimentação de terras;
 construção de estruturas lineares, correspondentes às vias de acesso à barragem, que poderão produzir um efeito
perturbador na paisagem pelo traço contrastante deixado na paisagem, cuja intensidade é particularmente devida
incapacidade do meio absorver tais acções;
 distribuição espacial e temporal das acções construtivas.
1.32 - IMPACTO: Alteração Paisagística
OCORRÊNCIA: Fase de Construção, Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Originado durante o período de desmatação e limpeza da área que será inundada pela albufeira (actividade prevista
embora tenha que ser objecto de planeamento próprio condicionados às condições de acesso locais) e terminando com o
enchimento da albufeira. É nesta altura que ocorre a destruição das sub-unidades paisagísticas que caracterizam os níveis
mais baixos da bacia visual, ou seja os fundos de vale, inclusive dos subsidiários do rio Zambeze, e parte das vertentes de
encosta, que se vêem despojadas dos revestimentos de matos.
Assim, operacionar-se-ão transformações no carácter visual do local directamente afectado pela albufeira, decorrentes de
alterações na utilização e função dos espaços, com o desaparecimento de elementos característicos da paisagem, tais
como o rio e o esboço dos sistemas agrícolas implantados nos pediplanos aluvionares, alguns corredores de floresta de
galeria dos fundos dos vales e, ainda, as formas graníticas das encostas moldadas pela erosão. A morfologia do vale será
significativamente afectada, com a interrupção das linhas e formas naturais, adquirindo contornos menos vigorosos, em
virtude da redução relativa do encaixe dos vales, o que contribui para aproximar os planos visuais que compõem a
paisagem.
Impacto produzido pelo corpo da própria barragem, em consequência da estrutura em betão, com 90 m de altura, que
ficará encastrada entre duas encostas opostas. Na frente jusante este impacto far-se-á sentir com particular incidência, por
interferir na profundidade horizontal para montante, uma vez que será cortada pela barragem. Por outro lado, pela sua
dimensão e pela agressividade do material de construção, a estrutura será facilmente identificada localmente devido ao
contraste de formas, cores e texturas.
A paisagem tenderá para um novo equilíbrio, passando a ser descrita de acordo com a sua nova estrutura visual ou seja
uma massa de água de altitude contida pela barragem de Mphanda Nkuwa, atribuindo uma diferente escala ao espaço,
pela redução de nível entre os topos interflúviais e o fundo do Rio Zambeze, que vai alargando de montante para jusante,
acompanhando um amadurecimento das formas do relevo, transformado-se no seu percurso num amplo “lago”, retido
entre suaves planaltos de natureza granítica.
Por sua vez, o plano de água nesta paisagem de altitude pode constituir um factor de valorização paisagística e integrar
nos roteiros turísticos de Moçambique, associada à barragem de Cahora Bassa, alterando nas referências do cenário
visual promotor da referida barragem. Tal como aconteceu com a Barragem de Cahora Bassa serão criadas condições de
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acessibilidade ao local, em particular da barragem, que irão permitir a visitação e, deste modo, a divulgação do cenário
paisagístico deste trecho do Rio Zambeze, assim como da estrutura morfológica e paisagística associadas ao “Graben” do
Médio e Baixo Zambeze, ao longo dos corredores de acesso à barragem de Mphanda Nkuwa.

7.2 IMPACTOS NO MEIO BIÓTICO
Acções Susceptíveis de Causar Impacto
A identificação e análise de impactos fundamentou-se na avaliação dos seguintes aspectos principais inerentes à
realização do projecto ou por ele induzidos:
a) durante a fase de construção
 desmatação, limpeza e modelação do terreno na zona a intervencionar, nomeadamente na faixa de terrenos onde se
prevê a instalação da barragem e de todas as áreas afectas à obra, áreas de empréstimo ou de depósito dos
materiais inertes;
 ocupação temporária de áreas afectas a estaleiros e acessos provisórios à obra;
 movimentação de maquinaria, veículos pesados e pessoas nas zonas a intervencionar;
 utilização de explosivos.
b) durante a fase de exploração
 Transformação de um meio lêntico em lótico – criação da albufeira;
 Alteração dos caudais a jusante;
 prolongamento dos efeitos iniciados na fase de construção, nomeadamente a interposição de uma barreira para a
livre circulação da fauna terrestre.

7.2.1 Impactos nos Habitats e na Vegetação
2.1 - IMPACTO: Perda de Habitats devido à Construção de Infraestruturas Associadas ao Projecto
OCORRÊNCIA: Fase de Construção (e na fase de operação se os complexos residências são usados depois da
construção)
DESCRIÇÃO:
A construção da barragem irá requerer a construção de uma série de infraestruturas associadas com potencial de
interferência directa sobre os habitats, incluindo a construção das estradas novas, estaleiros fabris, áreas de
parqueamento de viaturas e maquinaria pesada, oficinas, residências, acampamentos para os trabalhadores e escritórios.
O efeito da construção destas infraestruturas sobre os habitats poderá verificar-se através da perda dos habitats e a
fragmentação dos mesmos, i.e. formação de áreas de descontinuidade nos habitats, deixando estes de constituir unidades
contínuas, para se transformarem em “ilhas” isoladas entre si. A consequência da perda de um habitat é a redução da sua
área e a uma redução na diversidade biótica local.
A extensão deste impacto irá variar conforme as infraestruturas se localizem na margem norte ou na margem sul do rio –
como princípio, considera-se razoável afirmar que o impacto da construção de infraestruturas sobre os habitats e a flora
será potencialmente maior no caso da sua concentração na margem norte do rio, visto ser esta menos perturbada pela
acção humana que a margem Sul. A avaliação deste impacto deverá ter em conta, entre outros, os seguintes aspectos: (i)
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a área ocupada pela infraestrutura em questão; (ii) a forma como esta se dispõe no terreno (p.e. em faixa, no caso de uma
estrada, ou concentrada, no caso de um estaleiro); (iii) os habitats a serem potencialmente afectados e as suas
características em termos de área ocupada, distribuição na área de estudo e composição específica.
2.2 - IMPACTO: Degradação de Habitats em Resultado da Exploração de Recursos de Flora pelos Trabalhadores
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
O projecto envolve obras de grande envergadura requerendo, para o efeito, um número considerável de trabalhadores que
residirão em áreas destinadas a trabalhadores das obras, que serão construídas na área do projecto. Prevê-se que na sua
expressão máxima, cerca de 4 000 trabalhadores directos residirão na área durante as obras, para além de trabalhadores
indirectos, o que comporta, potencialmente, a possibilidade de que estes venham a contribuir para a degradação dos
habitats a nível local, devido à exploração dos recursos de flora, especialmente para obtenção de combustível lenhoso ou
outros fins domésticos. Este impacto poderá ser significativo a médio e longo prazo, a não ser que medidas sejam
estabelecidas para a minimização da necessidade de tais recurso. O efeito atractivo de população a instalar-se na zona
(emprego indirecto) irá igualmente agravar estes impactos.
2.3 - IMPACTO: Perda de Vegetação como Efeito Secundário da Criação de Maiores Facilidades de Acesso às
Áreas de Floresta
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A construção de estradas de serviço durante a fase de construção e a existência de estradas de acesso durante a fase de
operação da barragem irão providenciar maior facilidade de acesso à área. Está previsto que a principal estrada de acesso
à proposta área da barragem irá localizar-se na margem norte do rio – ao longo desta margem, os habitats de flora e fauna
encontram relativamente preservados, se comparados aos da margem sul, que tem sido sujeita a uma influência
relativamente maior. Outras estradas, de menor dimensão, poderão vir a ser construídas na margem sul facilitando acesso
para os habitats nesta margem.
Assim, como impacto secundário da construção da barragem, o acesso facilitado a recursos antes mais difíceis de
alcançar poderá resultar na sua sobre-exploração para diversos fins (extracção de madeiras de valor comercial, corte de
estacas e caniço para construção, colheita de plantas de diversas espécies para fins comerciais). Áreas de vegetação
natural poderão ainda vir a ser convertidas em áreas agrícolas. Estas e outras intervenções humanas poderão resultar em
perdas de vegetação, caso o impacto não seja devidamente mitigado. De notar que este é um impacto comporta potencial
para manifestar-se de forma incrementada ao longo do tempo, e prevalecer a longo-prazo. É importante sublinhar que, de
uma forma geral, o impacto terá significância mais alta se o desenvolvimento de vias de acesso e outras infraestruturas
associadas ao projecto se concentrar ao longo da margem norte do rio.
2.4 - IMPACTO: Perda de Habitats em Resultado da Inundação
OCORRÊNCIA: Fase de Enchimento e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A construção da barragem irá resultar na inundação até ao contorno da cota 207. nos Rios Zambeze e Luía, cobrindo uma
extensão de aproximadamente 100 km2. Esta extensão abarca uma variedade de habitats terrestres e aquáticos, que
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serão definitivamente perdidos, incluindo mata mista de Combretum, mata de mopane, floresta, ilhas rochosas e arenosas,
terraços de aluvião com Zizipuhus mauritiana (maçanica), vegetação ribeirinha, margens de cursos de água, encostas
rochosas, terras húmidas, entre outros, que podem ser encontrados na área. Estes habitats não se restringem, contudo, à
proposta área de localização da albufeira, podendo ser encontrados em vários outros locais ao longo do Rio Zambeze e
dos seus afluentes; o mesmo se pode dizer das espécies vegetais que neles habitam devendo, no entanto, este
pressuposto ser validado através de estudos detalhados na fase de EIA.
2.5 - IMPACTO: Efeitos das Variações Diárias no Nível da Água do Rio Zambeze nos Habitats e Vegetação a
Jusante devido ao Regime de Exploração de Mphanda Nkhuwa
OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
No cenário de regime de exploração da barragem em mid merit, isto é, com variações diárias na quantidade de água a
turbinar (para produção de diferentes quantidades de energia) haverá variação nos caudais descarregados pela barragem
ao longo do dia, o que se traduzirá numa flutuação dos níveis da água a jusante; esta flutuação será maior junto à
barragem e tenderá a atenuar-se com o afastamento da mesma; note-se que para jusante o leito do rio se vai alargando, o
que terá um efeito atenuador sobre a amplitude da variação do nível das águas.
Como os caudais máximos são próximos dos descarregados actualmente por Cahora Bassa, não haverá inundação para
além da provocada por esta barragem, mas sim diminuição do nível quando Mphanda Nkuwa reduz a sua descarga. Isto
significa que algumas áreas actualmente inundadas ficarão temporariamente expostas e que o leito do rio ficará mais
estreito. Assim, não se espera que as flutuações periódicas tenham como consequências alterações significativas nos
habitats ao longo das margens do rio e ao longo do curso deste (i.e. nas ilhas).
Adicionalmente, a vegetação ribeirinha e das ilhas encontra-se adaptada à sobrevivência em solos saturados e suporta
períodos sazonais de caudal alto e caudal baixo – exemplos de espécies com essas características incluem Phragmites,
Urochloa mosambicensis, Digitaria sp., Panicum maximum, Bridelia cathartica, Ficus spp, e Cordyla africana, entre outras.

7.2.2 Impactos na Fauna
2.6 - IMPACTO: Impactos na Fauna em Resultado de Criação de Acessos de Obra
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A construção de estradas de serviço durante a fase de construção e a existência de estradas de acesso durante a fase de
operação da barragem irão resultar na criação de acesso a áreas anteriormente inacessíveis.
Neste momento está previsto que a principal estrada de acesso à proposta área da barragem irá localizar-se na margem
norte do rio. Nesta margem os habitats e fauna encontram-se menos perturbados, se comparados com os da margem sul,
que tem sido sujeita a uma influência humana relativamente maior. Estradas adicionais, de menor dimensão, poderão
também vir a ser construídas na margem sul facilitando acesso para os habitats nesta margem.
Em consequência o acesso facilitado a recursos antes mais difíceis de alcançar poderá resultar na exploração dos
recursos faunísticos através da caça legal e ilegal. Este impacto será provavelmente severo dado que, em primeiro lugar,
irá afectar uma área maior que a área inundada e, em segundo lugar, será incrementado e prevalecerá a longo prazo
devido à previsível atracção das populações para zonas próximas e ao longo das novas vias de acesso.
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2.7 - IMPACTO: Perda e Fragmentação de Habitats Devido à Construção de Infraestruturas Associadas ao Projecto
OCORRÊNCIA: Fase de Construção (e na Fase de Exploração se os complexos residenciais forem usados depois a
construção)
DESCRIÇÃO:
A implementação da barragem irá requerer a construção de uma série de infraestruturas associadas, como a construção
de novas estradas, estaleiros, áreas de parqueamento de viaturas e maquinaria pesada, oficinas, residências,
acampamentos para os trabalhadores e escritórios, com potencial de interferência directa sobre os habitats. Neste
momento está prevista a construção das infraestruturas na margem esquerda (Norte) do Rio Zambeze, menos perturbada
pela acção humana que a margem sul. A construção destas infraestruturas irá resultar numa perda adicional de habitats e
a fragmentação dos mesmos. A perda de habitats terá um impacto na fauna que depende destes habitats para protecção,
alimentação e nidificação (de avifauna e répteis).
A extensão deste impacto irá variar conforme as infraestruturas se localizem na margem norte ou na margem sul do rio –
como princípio, considera-se razoável afirmar que o impacto da construção de infraestruturas sobre os habitats e a flora
será potencialmente maior no caso de a sua concentração vir a ser na margem esquerda (norte) do Rio Zambeze. A
avaliação deste impacto deverá ter em conta, entre outros, os seguintes aspectos: (i) a área ocupada pelas infraestruturas
em questão; (ii) a forma como estas se dispõe no terreno (p.e. em faixa, no caso de uma estrada, ou concentrada, no caso
de um estaleiro); (iii) os habitats a serem potencialmente afectados e as suas características em termos de área ocupada,
distribuição na área de estudo e composição específica.
2.8 - IMPACTO: Impactos na Fauna, na Área Directa Inundada
OCORRÊNCIA: Fase de Construção, de Enchimento da Albufeira (perdurando para a Fase de Exploração)
DESCRIÇÃO:
Uma variedade de habitats terrestres e aquáticos abaixo da curva de nível de 207 m, descritos neste relatório, serão
perdidos, nomeadamente ilhas, praias arenosas, margens e cursos de rios, terraços de aluvião, praias rochosas,
pequenos cursos de água activos e leitos secos de cursos de água, fozes de riachos, florestas ribeirinhas, matas abertas e
fechadas, encostas rochosas e encostas com afloramentos rochosos, que caracterizaram os vales do Zambeze e do Rio
Luía.
Em alguns casos, animais que dependem destes habitats poderão ser afectados devido a danos nos mesmos. Embora as
margens rochosas tenham sido depauperadas de fauna, as praias arenosas e terraços de aluvião fornecem um habitat e
acesso aos rios a diversas espécies de vertebrados. Espécies adaptadas à vida na areia ou sobre esta poderão ter
dificuldades em sobreviver em habitats menos favoráveis (p.e. porco-formigueiro, Orycteropus afer).
Não será possível mitigar directamente os danos nos habitats, mas será possível providenciar a oportunidade a muitos
animais para escaparem ao aumento do nível da água assim que o muro da barragem tiver sido construído. Esta
oportunidade pode verificar-se através do enchimento lento da albufeira na época chuvosa quando os níveis de água
estiverem no seu pico, e a drenagem nos Rios Zambeze e Luía estiverem no seu máximo. Nesta altura os animais irão
dispersar-se por uma vasta área devido à disponibilidade generalizada de água de superfície. Animais que se deslocam
lentamente e os que vivem em tocas como cobras, tartarugas e diversos mamíferos de pequeno porte estarão, na sua
maioria, em risco devido ao aumento dos níveis de água no leito do rio.
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Muitas das espécies terrestres acima descritas são provavelmente capazes de se adaptar às novas condições que serão
criadas em volta da albufeira criada. Não se prevê que nenhuma das espécies descritas como dependentes de água seja
afectada pelas mudanças nas condições aquáticas causadas pela criação da albufeira, como por exemplo, hipopótamos,
lontras, manguço de água e aves aquáticas como as pernaltas.
Fauna terrestre, como por exemplo o porco-formigueiro e répteis, provavelmente não ficarão encurralados na área a ser
inundada e são suficientemente móveis para escapar ao aumento do nível da água. Para além disso, o vale do médio
Zambeze, entre o Lago Kariba e o Lago Cahora Bassa, gozou de uma longa história de protecção e apresenta populações
de vida selvagem muito saudáveis, incluindo todas as espécies mencionadas neste relatório.
Relativamente à diversidade de micro-habitats aqui descritos, muitos estão bem representados noutros locais do vale do
Rio Zambeze. A biota que todos os habitats suportam não é única e os danos permanentes num tipo particular de habitat,
por exemplo nas ilhas fluviais, é pouco provável que resulte em extinções locais de fauna.
Importa no entanto referir que se considera a realização de um plano de resgate faunístico para o período de enchimento
da albufeira.
2.9 - IMPACTO: Impactos na Fauna em Resultado da Exploração de Recursos Faunísticos pelos Trabalhadores
OCORRÊNCIA: Fase de Construção
DESCRIÇÃO:
Prevê-se que na fase de maior pico dos trabalhos cerca de 4 000 trabalhadores (emprego directo a que se acresce os
empregos indirectos) residirão temporariamente na área durante as obras, para além de trabalhadores afectos a emprego
indirecto. A presença de um número tão elevado de trabalhadores poderá resultar num impacto significativo na fauna
bravia devido à caça furtiva e caça de subsistência pelos trabalhadores em áreas anteriormente inacessíveis e
relativamente isoladas.
2.10 - IMPACTO: Impactos na Fauna em Resultado de Criação de Acessibilidades Rodoviárias e Fluviais
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A construção de estradas de serviço durante a fase de construção e a existência de estradas de acesso durante a fase de
operação da barragem irão resultar na criação de acesso a áreas anteriormente inacessíveis.
Neste momento está previsto que a principal estrada de acesso à proposta área da barragem irá localizar-se na margem
norte do rio. Nesta margem os habitats e fauna encontram-se menos perturbados, se comparados com os da margem sul,
que tem sido sujeita a uma influência humana relativamente maior. Estradas adicionais, de menor dimensão, poderão
também vir a ser construídas na margem sul facilitando acesso para os habitats nesta margem.
Em consequência o acesso facilitado a recursos antes mais difíceis de alcançar poderá resultar na exploração dos
recursos faunísticos através da caça legal e ilegal. Este impacto será provavelmente severo dado que, em primeiro lugar,
irá afectar uma área maior que a área inundada e, em segundo lugar, será incrementado e prevalecerá a longo prazo
devido à previsível atracção das populações para zonas próximas e ao longo das novas vias de acesso.
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Em termos fluviais, actualmente o Rio Zambeze não é navegável a partir de cerca de 3 km a montante do local da
proposta barragem, devido à presença de rápidos. A criação duma albufeira de natureza lacustre irá facilitar acesso a
áreas anteriormente inacessíveis, a montante de Mphanda Nkuwa, incluindo o Rio Luía.
Um aspecto preocupante é a exploração não controlada de recursos naturais, especialmente na margem esquerda do Rio
Zambeze, a partir do Rio Muanhahombe, e nas margens do Rio Luía e rios associados tais como os rios Cherisse e
Nhimbe. Estas zonas, anteriormente isoladas, poderão perder as suas características ecológicas se o seu acesso não for
devidamente controlado.
2.11 - IMPACTO: Efeitos das Possíveis Variações Diárias no Nível da Água do Rio Zambeze, nos Habitats e Fauna
a Jusante, devido ao regime de exploração de Mphanda Nkhuwa
OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
O regime de exploração da barragem, isto é, as diferentes quantidades de água a turbinar (para produção de diferentes
quantidades de energia) e os respectivos períodos ao longo do dia, poderão provocar variações dos caudais
descarregados pela barragem, ao longo do dia, o que se traduzirá numa flutuação dos níveis da água a jusante; esta
flutuação será maior junto à barragem e tenderá a atenuar-se com o afastamento da mesma, também porque para jusante
o leito do rio se vai alargando, o que terá um efeito atenuador sobre a amplitude da variação do nível das águas.
A fauna associado com o ambiente aquático, como hipopótamos e crocodilos, não será afectada pois facilmente se
adaptarão ao novo regime hidrológico. Pássaros (como bico-rasteiro, Rhyncops flavirostris) que usam os bancos de areia
para repouso e nidificação também não serão afectados. Contudo, a ictiofauna que usa as águas pouco profundas, juntos
às margens do rio, e as baías protegidas como abrigo e viveiro serão possivelmente afectadas. Igualmente, a avifauna
aquática que usa as águas pouco profundas para alimentação poderá se potencialmente afectada.

7.2.3 Impactos no Meio Aquático
2.12 - IMPACTO: Alterações dos Habitats da Fauna Ictiológica
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Exploração
DESCRIÇÃO:
É sabido que a construção de barragens fragmenta os rios, obstruindo a dispersão e migração natural de organismos, e
este e outros efeitos tem sido directamente implicados a perda de populações de diferentes espécies de peixes. Vários
estudos efectuados mostram que, desde o período que antecede a construção da barragem de Cahora Bassa até ao
momento, houve redução do número total de espécies (Cabanelas, 2005; Marshal, 1993; Cabanelas, 2005 e Jackson e
Rogers, 1976).
Certamente esta redução de espécies de peixes pode ser explicada com base na alteração das condições que permitem a
manutenção, crescimento e reprodução da fauna ictiológica, resultantes da tranformação de um sistema lótico (sistema de
água com muita corrente) para um sistema lêntico (sistema de água com corrente muito fraca). Sendo a localização de
Mphanda Nkuwa, à jusante de outras duas barragens existentes no Rio Zambeze, o efeito poderá ser cumulativo
esperando-se a ocorrência de algumas mudanças na fauna ictiológica, tal como aconteceu em Cahora Bassa, mas talvez
com magnitude diferente que poderá determinar uma composição diferente de espécies.
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Tal como ocorre em outras situações, a futura barragem de Mphanda Nkuwa certamente terá algum impacto sobre os
habitats piscatórios submergindo o actual sistema do rio e inundando as margens laterais dos desfiladeiros do Zambeze e
do Luía. Muitos dos rápidos rochosos que estão expostos em algumas alturas do ano estarão permanentemente
submersos e podem ser abafados por depósitos de lama quando os rios afluentes estiverem cheios. Os depósitos de
aluvião que se encontram actualmente ao longo do rio também serão submersos e as margens do lago serão geralmente
rochosas. A inundação de albufeiras e afluentes como o Sanagoe irão criar novos habitats que irão provavelmente
favorecer alguns peixes, como as espécies de pargos, que preferem águas paradas. Por outro lado, a inundação de
porções de pouca profundidade e íngremes de cursos de água afluente podem permitir aos peixes que migram para os
rios mais pequenos para a desova, deslocar-se para áreas que são actualmente inacessíveis. Isto deverá possivelmente
beneficiar mais as espécies mais pequenas do que as maiores e que economicamente são mais importantes.
Devido ao seu carácter semi-ribeirinho, é provável que algumas populações de peixes na represa se adaptem às novas
condições e se assim acontecer a fauna ictiológica poderá não ser significativamente diferentes da que se encontra
actualmente no sistema. Segundo Marshall (2001), ao contrário das grandes represas os peixes que necessitam de água
corrente não deverão diminuir significativamente. Supõe-se que as espécies que necessitam de fazer migrações para
reprodução ainda poderão deslocar-se para montante em direcção ao desfiladeiro de Cahora Bassa e para o sistema do
Luía. Consequentemente, as capturas comerciais poderão continuar a ser dominadas pelas espécies que são actualmente
capturadas nos rios.
As interações entre a construção de barragens, o seu modo operacional e a estrutura e função dos ecossistemas é
extremamente complexa, não apenas pela complexidade do ecossistema em si, mas também, pela acumulação de efeitos
ecológicos entre as barragens em cascata. E assim, para melhorar o grau da nossa compreensão sobre as mudanças
previstas, seria necessário um estudo mais profundo e ou o estabelecimento de um programa de monitoria antes e depois
da construção da barragem caso este projecto se concretize.
No entanto, segundo Marshall (2001), prevê-se que a barragem venha a aumentar o habitat disponível para os peixes que
preferem águas paradas e pode ser esperado um aumento da tilápia. As espécies que deverão beneficiar desta mudança
incluem o pargo, Oreochromis mossambicus, e o pargo de peito vermelho, Tilapia rendalli. O pargo do Nilo, Oreochromis
niloticus, é uma espécie exótica que foi introduzida no Lago Kariba e no Zambeze Intermédio. É uma espécie altamente
invasora e chegou provavelmente a Cahora Bassa e deverá alcançar o Zambeze Inferior, incluindo a área de Mphanda
Nkuwa, dentro dos próximos 5 a 10 anos. A tendência é que esta espécie venha a substituir o Pargo Moçambicano.
As populações ictiológicas na bacia do Luía não deverão sofrer quaisquer mudanças significativas, uma vez que muito
pouco do seu habitat será inundado. A barragem não irá obstruir as migrações para reprodução para, dentro do sistema do
Luía, e a composição geral das espécies não não será previsivelmente mudada.
De acordo com Marshall (2001), prevê-se também que algumas espécies presentes poderão diminuir. As mais prováveis
são as moreias, espécies Anguilla, uma vez que a barragem irá bloquear as suas migrações a partir do Oceano Índico.
Algumas serão provavelmente capazes de passar através do sistema de turbinas mas não deverá ser esperado um
aumento significativo do número de moreias. Contudo, isto não terá qualquer efeito na apanha dos Pescadores uma vez
que não é frequente pescarem moreias mas poderá representar um perigo sobre o ponto de vista de perda da diversidade
no ecossistema.
Uma outra espécie a ter em conta é a Varicorhinus nasutus. Esta espécie existe nos leitos rochosos de rios com correntes
fortes e pode estar presente na secção do Zambeze que vai ser inundada por Mphanda Nkuwa. Infelizmente, quase nada

7-28

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório EPDA

se sabe sobre a sua biologia e muitos poucos espécimes foram apanhados. Esta espécie irá diminuir se os leitos rochosos
onde habita forem abafados por lama, mas isto é somente conjectural e não é possível fazer qualquer previsão concreta
sobre este peixe, carecendo de estudos futuros mais detalhados.
2.13 - IMPACTO: Potenciais Impactos ecológicos decorrentes das alterações na Limnologia da Futura Albufeira
OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A maior parte das grandes barragens tem tendência a transformar sistemas de rios em sistemas lacustres. A maior
característica desses sistemas é que a água é retida por um período maior do que o seria no rio (Vörösmarty & Moore,
1991) e isto traz mudanças associadas para a limnologia do sistema. Isto inclui um ciclo de estratificação térmica e do
oxigénio, o desenvolvimento de comunidades planctónicas e a substituição de peixes fluviais por peixes mais típicos de
águas estacionárias. Em alguns casos, comunidades de vegetação flutuante e/ou submersas, que geralmente não
conseguem sobreviver em água corrente, podem igualmente desenvolver-se.
Estas mudanças ecológicas ocorreram em ambas as albufeiras do Rio Zambeze, nomeadamente, Lagos Kariba e Cahora
Bassa. O processo de envelhecimento da água foi mais evidente em Kariba, onde o período de retenção hidraúlica é de
cerca de três anos, comparado com o período de cerca de um ano em Cahora Bassa (Coche, 1974; Gliwicz, 1984). Em
ambos os lagos, existe uma divisão distinta entre uma zona litoral (águas pouco profundas) e uma zona limnética (águas
profundas).
Em ambos os lagos a zona limnética foi quase que imediatamente dominada por vegetação flutuante – Salvinia molesta
em Kariba e Eichhornia crassipes em Cahora Bassa - que rapidamente se transformaram no principal componente do
ecossistema de águas profundas (Bond & Roberts, 1978). Em ambos os lagos as matas flutuantes destas plantas
acabaram por desaparecer à medida que outras comunidades se foram desenvolvendo nas águas profundas, não
obstante o processo tenha sido mais lento em Kariba. A transformação das comunidades de águas profundas surgiu
através do kapenta, Limnothrissa miodon, o qual foi introduzido em Kariba em 1967-68 e invadiu Cahora Bassa desde a
sua criação.
Ambos os lagos demonstram um ciclo termal no qual estratificam durante o verão, desenvolvendo um hipolímnion (a
região mais profunda de um lago) deficiente de oxigénio a partir de cerca de 15-20 m de profundidade (Coche, 1974;
Gliwicz, 1984). Os nutrientes acumulam-se na hipolímnion e são libertados no princípio do inverno por forma a produzir
florescência de plâncton, a que corresponde um aumento nas capturas de kapenta pouco tempo depois. Este ciclo é
persistente e ocorre ao longo dos lagos, excepto nos seus segmentos ocidentais onde pode ser interrompido se o
Zambeze trouxer cheias durante o verão.
Extensas áreas de terra, principalmente nos locais de inclinação suave, tornaram-se secas em ambos os Lagos Kariba e
Cahora Bassa, o que resultou no crescimento de uma extensa zona litoral. Esta zona, que se estende por cerca de 15 m
de comprimento no Lago Kariba (provavelmente será menos em Cahora Bassa devido às suas águas turvas) é onde se
estabeleceu a vegetação submersa marginal, onde surge a maior parte dos organismos bentonicos, e onde a maioria do
peixe nativo do rio Zambeze vive e se reproduz (Coke, 1968; Donnelly, 1969; Machena & Kautsky, 1988). Este padrão é
de crucial importância para a produtividade do lago em geral, especialmente com relação à indústria de pesca de margem,
que sustenta as pessoas locais que vivem ao longo da margem.
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Resultados da monitoria ambiental realizada em Cahora Bassa por uma equipa técnica da Barragem de Cabora Bassa, no
período de 1997 a 2004, constatou que a qualidade de água (baseada em parâmetros tais como a temperatura, pH,
condutividade eléctrica, matéria orgânica e oxigénio dissolvido), mostrou apenas pequenas flutuações, desde a formação
da albufeira. Outro facto importante é a não evolução de macrófitas aquáticas para níveis elevados, assim como a
indicação de que a quantidade de sedimentos acumulados na albufeira ao longo dos 30 anos da sua existência não ser
expressiva.
Um estudo realizado em 2004 (Dolores, 2006) classificou a albufeira de Cahora Bassa no estado meso-trófico, o que
mostra a tendência do ecossitema para o processo de eutroficação. O enriquecimento em fósforo, a predominância de
algas Cianobactérias constituem principais factores que retratam a albufeira como estando a caminhar para um processo
de eutroficação.
Se porventura a estratificação ocorrer será provavelmente de curta-duração, ocorrendo somente nos meses secos e
quentes quando o influxo é menor, mas mesmo assim uma hipolímnion não oxigenada provavelmente não se irá
desenvolver. Isto significa igualmente que os nutrientes não serão encerrados no hipolímnion e a produtividade biológica
irá continuar durante o ano sem a diminuição sazonal causada pela estratificação que ocorre nos ecossistemas típicos de
lagos e sem o período de destratifição das massas de água que geralmente realimenta o sistema de nutrientes devido a
circulação das massas de água, evento este seguido de uma produtividade primária e secundária mais elevada. Embora
quantidades substanciais de nutrientes se irão perder através dos centros de descargas, pode-se esperar uma elevada
produtividade, especialmente na larga baía formada pelo vale seco do rio Sanangoe. Esta baía deve formar uma laguna
onde a água se pode manter por longos períodos antes de ser descarregada através das descargas de escoamento e
podem-se esperar níveis elevados de productividade de plâncton, incluindo a possibilidade de florescência de algas (tal
como nas bacias ocidentais e entradas do Lago Cahora Bassa).
Não dispondo, no momento, de dados sobre a qualidade de água na secção do rio em Mphanda Nkuwa dificilmente se
pode deduzir sobre as transformações e as tendências da qualidade de água na futura albufeira de Mphanda Nkuwa. No
entanto, se tomarmos em conta que o tempo médio de residência da água na albufeira de Mphanda Nkuwa será muito
curto (o tempo de estadia média anual da água na albufeira é de 11 dias e no mês mais seco (Outubro) será de 18 dias),
prevê-se que a qualidade da água desta futura albufeira reflicta a qualidade da água da albufeira de Cahora Bassa
misturada com a água do Rio Luía e seus alfuentes. Alternativamente esta poderá mostrar outras características
limnológicas diferentes dependendo de um conjunto de factores que irão determinar a ecologia deste novo sistema. Um
estudo limnológico mais detalhado, com enfoque na qualidade de água que sai de Cahora Bassa e entra em Mphanda
Nkuwa e na qualidade da água do Rio Luía e seus afluentes é recomendado para a fase de EIA. Este estudo poderá
melhorar o conhecimento sobre as características que se esperam da qualidade de água na futura albufeira de Mphanda
Nkuwa mas, certamente, sendo um sistema transitório entre rio e lago, esta não irá desenvolver uma comunidade de
fitoplâncton e zooplâncton semelhante à de Cabora Bassa e não terá influência em toda a estrutura trófica do novo
ecossistema.
As águas das cheias dos afluentes, especialmente do Luía, irão contribuir para um armazenamento fortemente
sedimentado durante a época das chuvas. Muito deste armazenamento consistirá em largas partículas que serão
depositadas no lago o qual irá ser coberto por um depósito de aluvião. Isto contrasta com a actual situação onde o aluvião
é depositado ao longo das margens do rio enquanto o centro tem tendência a ser relativamente livre de partículas finas,
consistindo em rochas polidas e areia.
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A maior parte das grandes barragens tem tendência a transformar sistemas de rios em sistemas lacustres. A maior
característica desses sistemas é que a água é retida por um período maior do que o seria no rio (Vörösmarty & Moore,
1991) e isto traz mudanças associadas para a limnologia do sistema. Isto inclui um ciclo de estratificação térmica e do
oxigénio, o desenvolvimento de comunidades planctónicas e a substituição de peixes fluviais por peixes mais típicos de
águas estacionárias. Em alguns casos, comunidades de vegetação flutuante e/ou submersas, que geralmente não
conseguem sobreviver em água corrente, podem igualmente desenvolver-se.
Estas mudanças ecológicas ocorreram em ambas as albufeiras do rio Zambeze, nomeadamente, Lagos Kariba e Cahora
Bassa. O processo de envelhecimento da água foi mais evidente em Kariba, onde o período de retenção hidraúlica é de
cerca de três anos, comparado com o período de cerca de um ano em Cahora Bassa (Coche, 1974; Gliwicz, 1984). Em
ambos os lagos, existe uma divisão distinta entre uma zona litoral (águas pouco profundas) e uma zona limnética (águas
profundas).
A albufeira de Mphanda Nkuwa irá diferenciar-se consideravelmente na maior parte dos aspectos dos albufeiras de Kariba
e Cahora Bassa. Para além de ser bastante mais pequena (c. 100 km2) é pouco provável que desenvolva muitas das
características tipicamente associadas a sistemas lacustres. Em primeiro lugar, não haverá envelhecimento significativo da
água em virtude do facto de que o caudal será excelente em relação ao volume da albufeira e o período de retenção
hidraúlica será de cerca de 11 dias (o tempo de estadia média anual da água na albufeira é de 11 dias e no mês mais seco
(Outubro) será de 18 dias), assumindo descargas de plena potência de Cahora Bassa, e muito menos durante os períodos
de cheias. Na maior parte dos aspectos, deste modo, a albufeira terá características transitórias entre um rio e um lago
como a bacia ocidental (Mlibizi) do Lago Kariba (Coche, 1974).
2.14 - IMPACTO: Potências Impactos Associados com o Desenvolvimento de Plantas Flutuantes
OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
Descrição:
As plantas flutuantes constituem um problema sério em muitas partes do mundo, quer pelo facto de muitas vezes
constituírem infestantes, quer pela criação de barreiras à entrada da luz solar na água, fomentando a anaerobiose, e
segundo Marshall (2001), algumas espécies de plantas flutuantes estão presentes no sistema do Zambeze. Enquanto que
Mphanda Nkwua pode não vir a ser um ambiente no qual macrófitas submersas possam florescer mas é possível que
algumas espécies flutuantes possam ocorrer. Algumas espécies de macrófitas aquáticas, das quais todas estão presentes
no Lago Cahora Bassa podem assim invadir Mphanda Nkuwa, incluindo:
 Salvinia molesta (Salvínia)
Esta planta ficou notória após a criação do Lago Kariba. Espalhou-se rapidamente entre 1958 e 1962, crescendo
a um ritmo de cerca de 1km2 dia-1 até cobrir cerca de 23% da superfície do lago (Mitchell & Rose, 1979).
Este período de crescimento explosivo acabou após uma grande queda no nível de água trazida por razões de
engenharia e que levou ao desaparecimento de extensas matas de planta e a uma perda de nutrientes. A mata de
erva estabilizou em cerca de 10-15% da superfície do lago até meados de 1970 quando colapsou e a Salvinia é
agora rara no lago e não possui qualquer significado ecológico. Existem diversas razões possíveis para este
colapso mas o controle biológico do gafanhoto Paulinia acuminata pode ter contribuido para isso (Mitchell & Rose,
1979).
Esta planta nunca chegou a ser um problema sério em Cahora Bassa (Bond & Roberts, 1978) e agora raramente
é vista no lago. Tem sido notado que algumas das plantas são danificadas pelo Paulinia, que parece ter invadido
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o lago a partir de Kariba (observações pessoais, não publicadas), e isto pode ter inibido o seu crescimento.
Salvinia provavelmente pode constituir um problema em Mphanda Nkuwa mas pode ser imediatamente controlado
de diferentes formas desde o controle mecânico, químico ou por agentes de controle biológico, nomeadamente o
Cyrtobagous salviniae (Insecto, besouro), que tem sido descoberta desde a invasão de Kariba (Thomas & Room,
1986).
 Eichhornia crassipes (Aguapé)
Esperava-se que a Eichhornia crassipes (o jacinto de água) fosse um grande problema no Lago Cahora Bassa
antes da sua criação (Davies et al., 1975) mas embora fosse a espécie de macrofita flutuante dominante (Bond &
Roberts, 1978) foi um problema menor do que o esperado. Áreas permanentes de jacintos de água
desenvolveram-se ao longo da costa sul do lago mas estes foram quebrados quando o nível do lago subiu em
1997. O controle biológico do jacinto de água, utilizando o Neochetina eichhornia (insecto - besouro), tem sido
particularmente bem sucedido no sistema do rio Manyame (Panhame) no Zimbabwe (Chikwenhere, 1994). Este
rio corre directamente para o Lago Cahora Bassa e plantas infectadas devem ter sido transportadas para o lago
por esta altura e é possível que o controle biológico possa estar a ter lugar. Caso o jacinto de água venha a
constituir um problema em Mphanda Nkuwa , formas de controle devem ser de imediato iniciadas.
 Pistia stratiotes (alface-d´agua)
Ao contrário das outras espécies, esta planta pode ser indígena em África mas pode ser uma infestante sob
determinadas circunstâncias. Tem havido algumas invasões menores no Lago Kariba (du Toit, 1985) mas nunca
foi significante em Cahora Bassa (Bond & Roberts, 1978). É pouco provável que isto constitua um problema em
Mphanda Nkuwa mas se isto acontecer pode ser controlado imediatamente com o Neohydronomus affinis (insecto
cujas larvas se alimentam de folhas), que tem sido utilizado com sucesso no Zimbabwe (Chikwenhere & Forno,
1991) ou aplicando outras formas de controle que se mostrarem pertinentes.
 Azolla filiculoides (Azzola)
Esta planta chegou ao Zimbabwe por volta de 1980 e imediatamente se espalhou para todos os sistemas de rios
do país, incluindo o Zambeze. Está presente tanto no Kariba como em Cahora Bassa onde é nociva em baías
pequenas mas não ocupa zonas extensas devido à acção do vento e das ondas. Pode constituir um problema
localizado em algumas partes de Mphanda Nkuwa como na bacia do Rio Sanangoe e pequenas entradas mas
não é tão sério quanto a Salvinia ou a Eichhornia. Investigações sobre o seu controle biológico estão a ser
levadas a cabo na África do Sul, com algum sucesso (Hill, 1999).

7.3 IMPACTOS NO MEIO SOCIOECONÓMICO
7.3.1 Impactos Socioeconómicos
Acções Susceptíveis de Causar Impacto
Do ponto de vista socioeconómico, os potenciais impactos associados ao desenvolvimento da Hidroeléctrica de Mphanda
Nkuwa serão, no que respeita à sua área de influência directa, estarão essencialmente relacionados com a ocupação de
terra (motivada pelo estabelecimento da albufeira e das infra-estruturas de apoio à barragem), a criação de postos de
trabalho e as potenciais variações do nível das águas do rio a jusante da barragem. Isto irá desencadear uma série de
impactos, conforme enumerados, agrupados d seguinte modo:
 Impactos da Ocupação de Terra e do Estabelecimento da Albufeira
 Impactos da variação de caudais e potencial redução de sedimentos a jusante da barragem
 Impactos Económicos
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 Impactos sobre a infra-estrutura
 Impactos sobre a Estabilidade Social, Saúde e Segurança
 Impactos Culturais
Impactos da Ocupação de Terra e do Estabelecimento da Albufeira
3.1 - IMPACTO: Perda de Habitação, Culturas, Árvores de Frutos e Terras Produtivas (terras agrícolas e de
pastagem), implicando necessidade de reassentamento de população
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira
DESCRIÇÃO:
A construção das infra-estruturas de apoio e o enchimento da albufeira da barragem de Mphanda Nkuwa poderão resultar
na perda e na inundação de áreas residenciais da população local, assim como das suas áreas de cultivo, afectando ainda
culturas em campo e árvores de frutos. Isto irá implicar a transferência da população afectada para zonas fora das áreas a
ocupar pelas infra-estruturas de apoio e pela futura albufeira, sendo necessário para o efeito a identificação de terras
residenciais e agrícolas de reposição.
Diferentes experiências no País e a nível internacional indicam que as acções de reassentamento também são
susceptíveis de criar impactos de ordem socioeconómica, particularmente num contexto em que a terra não é só investida
de um valor económico, mas também de identificação social e espiritual.
As perdas de culturas em campo e de árvores de frutos poderão conduzir a situações de maior vulnerabilidade e
insegurança alimentar para as famílias afectadas, particularmente num contexto em que estas constituem a principal base
de subsistência e rendimento. É importante ainda notar que as terras de reposição disponíveis poderão apresentar
condições diferentes das terras perdidas, conduzindo assim a uma modificação no tipo de culturas e métodos empregues
na actividade agrícola, o que poderá requerer um período longo de adaptação por parte das famílias afectadas. A
alteração das distâncias para aceder aos principais recursos produtivos (machambas, rio, florestas, etc) poderão também
constituir uma perturbação para os sistemas de sobrevivência, bem como na actual estrutura de divisão do trabalho ao
nível familiar.
A população local tem uma relação de identificação com os elementos que constituem a paisagem que integra o local
onde sempre viveram, que se estende também à sua relação com os seus antepassados. Neste contexto, o
reassentamento poderá conduzir à perda do sentido de espaço. Por outro lado, a transferência das famílias afectadas
poderá resultar na ruptura de sistemas locais de organização social e cultural, como os laços de ligação com vizinhos e
ainda as redes de solidariedade, podendo conduzir a situações de anomia social que podem ser traumáticas para as
famílias mais vulneráveis. Estas situações de anomia social poderão ainda ser agravadas pela necessidade de transferir
locais de culto (locais sagrados e cemitérios), que poderão conduzir ao desaparecimento de espíritos, circunstância que
faria com que as comunidades, sentindo-se privadas da intermediação desses espíritos, se considerem desprotegidas e
vulneráveis.
É ainda importante mencionar que o reassentamento poderá conduzir a situações de conflitos com potenciais
comunidades hospedeiras, particularmente no que concerne ao acesso a recursos, hierarquias sociais, bem como os
benefícios a que as famílias afectadas terão direito (p.e. novas habitações com materiais mais modernos, etc).
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Neste contexto, a magnitude e significância do impacto da perda de habitações, culturas, árvores de frutos e terras
produtivas estará directamente relacionada com a forma como for conduzido o processo de reassentamento, pelo que à
partida o EIA deverá recomendar a adopção de uma estratégia que esteja em conformidade com a legislação
moçambicana e as melhores práticas internacionais (p.e. as directivas do Banco Mundial e do IFC). Uma abordagem
participativa e inclusiva, orientada para a população afectada, será crucial.
3.2 - IMPACTO: Possíveis Situações de Conflito Induzidas pela Redução da Área Agrícola disponível e/ou
interferência com usos do solo prevalecentes na zona do projecto
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira
DESCRIÇÃO:
Com a construção da barragem, das estruturas de apoio e o enchimento da albufeira, as águas cobrirão terras até então
utilizadas para produção agrícola ou pastagem, diminuindo a quantidade de terra arável disponível nos Postos
Administrativos ribeirinhos. Esta situação poderá potenciar situações de conflito pela terra e alterar os modos de vida de
algumas das comunidades afectadas.
3.3 - IMPACTO: Perturbação nas Estratégias de Sobrevivência e Modo de Vida Tradicionais
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira
DESCRIÇÃO:
O reassentamento de famílias em outras áreas poderá resultar em distâncias maiores para serviços públicos (escolas,
unidades sanitárias, fontes de água e estradas de acesso). Adicionalmente, o rendimento das famílias poderá ficar
afectado pela interrupção temporária da sua actividade agrícola durante o processo de transferência, a perda de culturas
existentes nas áreas agrícolas anteriores e diferenças na adaptação dos solos nas terras de reposição. As obras da
barragem contêm o risco de algumas famílias locais abandonarem a actividade agrícola para participar nas equipas de
construção, podendo alterar a base dos sistemas de sobrevivência e a divisão do trabalho ao nível familiar.
3.4 - IMPACTO: Aumento das Oportunidades para a Pesca na Nova Albufeira
OCORRÊNCIA: Após o estabelecimento da albufeira e fase de operação
DESCRIÇÃO:
De acordo com previsões feitas por Marshall (2001), através do aumento da área superfícial de inundação, e do
comprimento da linha da margem, a albufeira irá provavelmente conduzir a aumentos nas oportunidades para a pesca e
aumentar as capturas de peixe, embora a albufeira de Mphanda Nkuwa seja relativamente pequena, comparada com a de
Cahora Bassa, deve poder suportar algumas indústrias de pesca importantes. Uma estimativa preliminar da captura anual,
elaborada pelo Marshall (1999), sugere que a albufeira poderá produzir cerca de 1 200 toneladas. A captura pode ser
maior se a kapenta, um peixe pequeno e com um ciclo de vida curta duração, for introduzida na albufeira.
As comunidades locais irão obviamente utilizar a albufeira de forma mais intensiva que o rio, porque será mais fácil a
captura do peixe do que o é presentemente no rio. A captura de peixe na margem será provavelmente diminuta, porque a
albufeira terá margens com rochas de grande inclinação, mas isto seria compensado pela captura de kapenta. O kapenta
foi recolhido durante a prospecção de campo de 2001 mesmo a jusante do local de Mphanda Nkuwa, tendo havido provas
conclusivas de que estes peixes podem viver no rio. Segundo Marshall (2001), assumindo uma captura comparável à
obtida em Cahora Bassa (~ 35 kg ha-1) seria de esperar uma captura total de 350 t a partir de Mphanda Nkuwa, podendo

7-34

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório EPDA

suportar cerca de cinco ou seis barcos de pesca de kapenta e fornecer emprego a 50-60 pessoas, o que teria um impacto
considerável no desenvolvimento económico da área, onde presentemente as pessoas são muito pobres.
Dado que a pesca artesanal não é praticada de forma intensa, estas barragens podem igualmente suportar uma pequena
mas lucrativa indústria de pesca desportiva. A pesca desportiva pode ser uma importante forma de adicionar valor à
captura de peixe.
3.5 - IMPACTO: Aumento das Dificuldades de Comunicação entre as Duas Margens a Montante da Barragem
OCORRÊNCIA: Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
O Rio Zambeze é também utilizado como via de comunicação entre as populações das suas margens, através do uso de
pequenas embarcações tradicionais (canoas). Com o enchimento da albufeira, a comunicação entre a margem Norte e a
margem Sul do Zambeze tornar-se-á mais difícil, dada a interposição de um novo corpo de água que, em certos locais,
terá alguns quilómetros de largura. Esta circunstância inviabilizará, ou tornará muito difíceis, os contactos diários e as
eventuais trocas de bens ou serviços entre as famílias de ambas as margens.
3.6 - IMPACTO: Aumento da Competição pela Terra e Recursos Naturais
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
O reassentamento de famílias em áreas hospedeiras (i.e. áreas já ocupadas por outras comunidades) poderá resultar
numa maior concorrência em relação a terras de cultivo e recursos naturais nos arredores (i.e. lenha, plantas medicinais,
frutos silvestres, água nos rios/riachos), estimulando desta forma potenciais conflitos entre a população reassentada e a
população hospedeira, pelo que estas questões deverão ser devidamente consideradas no Plano de Reassentamento, por
forma a estabelecer estratégias de mitigação.
3.7 - IMPACTO: Afectação das Condições de Habitabilidade e Afectação da Exploração das Terras de Cultivo a
Jusante devido às flutuações diárias de caudais - Redução da disponibilidade hídrica e dos
padrões de sedimentação
OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Existem, a jusante do local proposto para a construção da barragem, várias habitações e machambas situadas nas
margens e nas ilhas que se encontram ao longo do rio. As flutuações diárias dos caudais poderão, em muitos casos,
alterar as suas condições de habitabilidade, devido às oscilações dos níveis de água, no sentido em que a acessibilidade
directa ao rio será alterada. A redução dos caudais poderá afectar o modo da sua utilização por parte das populações
ribeirinhas, embora se considere que a adaptação às novas condições se efectuará progressivamente.
A eventual alteração dos padrões de sedimentação a jusante da barragem poderão igualmente induzir um
empobrecimento da qualidade das terras agrícolas, por diminuição dos depósitos aluviais.
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3.8 - IMPACTO: Alterações na Pescas a Jusante da Barragem
OCORRÊNCIA: Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Em 1975, Davies e Davies et al., chamaram a atenção para o facto de a barragem de Cahora Bassa poder provocar
grandes impactos a jusante. Infelizmente, estes impactos não têm sido inteiramente investigados e pouco se sabe sobre
os efeitos a jusante da barragem. As áreas de particular preocupação são as planícies aluviais que se iniciam abaixo da
confluência do Luenha com o Zambeze e se estendem até ao delta. As planícies aluviais são sistemas altamente
produtivos e cruciais para a reprodução e recrutamento de diversas espécies de peixes e, em muitas partes do mundo,
suportam a maior parte das indústrias de pesca. Não existem dados sobre indústrias de pesca nas planícies aluviais do
Zambeze em Moçambique, mas o Pântano dos Elefantes no Baixo Shire no Malawi capturam-se cerca de 8 000 t por ano,
ou cerca de 120 kgha-1 (Vanden Bossche e Bernacsek, 1990). As planícies aluviais e o delta do Zambeze são
provavelmente igualmente produtivos e constituem um importante recurso.
O maior impacto de Cahora Bassa surge através de mudanças no regime das cheias. Enquanto que o total das descargas
da barragem é muito similar ao total do influxo, os fluxos sazonais são muito diferentes. A barragem de Kariba e as
barragens a montante do rio Kafue já regulam o influxo mas Luangwa mantém-se não regulada com as cheias na época
chuvosa, atingindo o pico em Fevereiro-Março. O influxo depois diminui até atingir o seu nível mais baixo em OutubroNovembro mesmo antes de as chuvas se iniciarem de novo. A barragem regula as descargas por forma a que o pico das
cheias não ocorra a jusante e o caudal do rio não atinja o baixo nível que previamente atingira. Isto significa que muitas
das planícies aluviais podem secar, devido ao facto de terem barragens em outros locais mais abaixo (Welcomme, 1985),
incluindo o Zambezi abaixo de Kariba (Attwell, 1970). Isto restringe a reprodução de peixe nas planícies aluviais e diminui
a produtividade da indústria pesqueira.
Outro efeito das barragens é reduzir o fornecimento de nutrientes a áreas marinhas situadas para além da foz dos rios.
Segundo Gammelsrod (1992) existe um relacionamento directo entre esforço de captura de camarão por unidade no
Banco de Sofala e o caudal do rio Zambeze. Este autor apresentou dados indicando um declínio de quase 50% no esforço
de captura de camarão por unidade entre 1978 e 1998 e atribui este declínio à redução nas caudais anuais do rio
Zambeze. Contudo, a fiabilidade destes dados é questionável. Macia (2001) sugeriu que este declínio nos caudais dos rios
reflete as secas que ocorreram na região durante as décadas de oitenta. Dados recentes do Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira, indicam que não houve um declínio significativo na captura de camarão desde a construção de
Cahora Bassa em 1975. De todo o modo, estes impactos qualquer que seja a sua dimensão, derivam da existência das
barragens de Cahora Bassa e Kariba.
A eventual construção de uma barragem nova do tipo que está projetada para Mphanda Nkuwa (barragem de fio de água)
não vai ter impactos cumulativos no regime hidrológico a jusante. Deve ser notado que uma barragem de fio de água,
como é o caso da barragem de Mphanda Nkuwa, apenas controla os caudais diários. Por isso só haverá variações dos
caudais ao longo do dia e até uma certa distância da barragem. Os caudais que entram na albufeira não são
armazenados; por isso, este tipo de barragem não controla cheias, não controla caudais anuais e não controla caudais
mensais (os que entram são iguais aos que saem em cada ano, em cada mês e durante uma cheia).
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Impactos Económicos
3.9 - IMPACTO: Criação de Postos de Trabalho na Região
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
As obras de construção da barragem de Mphanda Nkuwa, assim como a sua fase posterior de operação, irão requerer
mão-de-obra qualificada e não-qualificada local e regional. Prevê-se que a construção da hidroeléctrica decorra durante
4,5 anos, empregando cerca de 4 000 trabalhadores directos no período de pico da obra, para além dos previstos
trabalhadores indirectos. Paralelamente, os impactos económicos do projecto, relativos à criação de um ambiente de
investimento mais favorável, poderão também criar condições para oportunidades indirecta de emprego. Estas
oportunidades reverterão favoravelmente nos rendimentos das famílias beneficiadas, melhorando os seus padrões de
vida.
No entanto, é importante mencionar que na fase de operação as necessidades de mão-de-obra serão bastante inferiores.
Prevê-se a criação de 100 postos de trabalho, na sua maioria orientados para mão-de-obra especializada.
3.10 - IMPACTO: Aumento do Contingente de Mão-de-Obra Qualificada ou Semi-Qualificada através de acções de
capacitação profissional a empreender pelo proponente
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A contratação de mão-de-obra não-qualificada local para o trabalho de construção da barragem irá implicar medidas de
formação e capacitação antes e durante as obras previstas. Isto irá contribuir para a melhoria das capacidades da mão-deobra local, abrindo maiores oportunidades de emprego para a população local em outras iniciativas de desenvolvimento.
3.11 - IMPACTO: Estímulo da Economia Nacional e Regional quer pelo contributo para o aumento de exportações,
quer por estimular a criação de pequenos e médios negócios associados ao projecto
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
O desenvolvimento previsto da área do projecto da barragem de Mphanda Nkuwa poderá constituir um estímulo para
outras actividades económicas na zona. As necessidades do projecto na sua fase de construção, assim como o esperado
aumento nos rendimentos locais, poderão impulsionar o surgimento de um pequeno e médio empreendedorismo na
região.
Impactos sobre a infra-estrutura
3.12 - IMPACTO: Possível Melhoria das Infra-Estruturas Sociais (escolas, postos de saúde) na região
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A implementação da construção da barragem de Mphanda Nkuwa irá implicar medidas de desenvolvimento nas áreas de
directa e indirecta influência do projecto, principalmente medidas de melhoramento, expansão e/ou construção de infraestruturas comunitárias sociais.
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Para além das medidas de minimização e compensação de impacto, numa óptica de Responsabilidade Social, a HMNK irá
criar um fundo de investimento para implantação de projectos sustentáveis que beneficiem as comunidades da área de
influência do empreendimento. A identificação dos projectos a implementar, durante a construção e operação da
hidroeléctrica será efectuada de forma participativa, envolvendo representantes das comunidades da área, para além de
autoridades governamentais e sociedade civil, incluindo ONG’s.
3.13 - IMPACTO: Ampliação e Melhoria da Rede Viária na Área de Influência do Projecto
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A zona da implantação do projecto da barragem de Mphanda Nkuwa é caracterizada por dificuldades de acesso
rodoviário, pelo que haverá necessidades significativas abrir novas vias de acesso e melhorar as poucas existentes. Isto
irá contribuir para a melhoria da acessibilidade da população local no que concerne a infra-estrutura e serviços sociais
(escolas, unidades sanitárias) e a mercados, particularmente se acompanhado de uma melhoria esperada na rede de
transportes públicos e semi-públicos.
3.14 - IMPACTO: Provável Aumento da Taxa de Urbanização da Área de influência do Projecto
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Para a construção da barragem será necessário edificar um conjunto de estruturas de apoio (acampamentos, escritórios,
oficinas, etc.). Essas estruturas tenderão, muito provavelmente (como sucedeu no caso da Vila do Songo), a transformarse em assentamentos permanentes, estimulando o impulso para a urbanização da área de influência do projecto.
Estes e outros possíveis impactos a verificar-se quer na área de influência directa quer na área de influência indirecta do
Projecto, bem como as respectivas medidas de mitigação, devem ser devidamente estudados na fase de elaboração de
EIA.
3.15 - IMPACTO: Provável Aumento da Pressão sobre as Infra-Estruturas Locais e Regionais
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
O aumento da população através da imigração de pessoas em busca de oportunidades de emprego poderá causar uma
pressão adicional sobre a disponibilidade de infra-estrutura habitacional, sobre os serviços sociais (educação, saúde,
segurança pública, transporte) e outras infra-estruturas. De notar que grande parte da infra-estrutura social é bastante
frágil em termos de equipamentos e recursos naturais. A escassez de infra-estrutura habitacional irá potenciar situações
de estabelecimento de assentamentos populacionais não planificados e do tipo ad hoc, criando dificuldades e pressão
sobre potenciais iniciativas de planeamento territorial e de desenvolvimento urbano, para além de criar conflitos com os
actuais padrões de uso e ocupação de terra.
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Impactos sobre a Estabilidade Social, Saúde e Segurança
3.16 - IMPACTO: Aumento das Patologias Sociais (crime, prostituição, etc.) devido ao afluxo de pessoas atraídas
pelas perspectivas de desenvolvimento da área
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
As actividades de construção da barragem de Mphanda Nkuwa irão resultar num afluxo de mão-de-obra oriunda do
exterior da área do projecto. Isto poderá atrair para a área do projecto elementos marginais que para aí se desloquem para
empreender actividades ilícitas, tais como trabalhadoras de sexo e criminosos.
3.17 - IMPACTO: Potencial Aumento da Incidência de Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis
OCORRÊNCIA: Fase de Construção, Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A presença do reservatório da barragem (albufeira) poderá resultar no aumento de vectores de doenças e como tal
aumentar os riscos para a saúde pública, particularmente no que concerne a doenças endémicas como a malária e a
doenças parasiticas (p.e. esquitosomosse, bilharziose, filaria, etc). É ainda de referir os riscos para a saúde pública
resultantes da contaminação da água, por via da poluição de toxinas biológicas e de efluentes industriais.
Os efeitos combinados da afluência de uma mão-de-obra masculina e exterior à região (portanto não acompanhada) e o
possível afluxo de prostitutas à área deixam prever um aumento da promiscuidade e, em consequência, dos
comportamentos de risco. Tal poderá resultar num aumento das infecções de transmissão sexual e, em particular, no
aumento de casos de HIV/SIDA.
É ainda relevante considerar as potenciais influências do projecto na perda de praticas e de recursos da medicina
tradicional, sobre os quais grande parte da população local depende, resultando assim numa maior vulnerabilidade no que
concerne ao combate a doenças típicas na área.
3.18 - IMPACTO: Perda de Postos de Trabalho com o Final das Obras e Aumento da Vulnerabilidade Social e
Económica
OCORRÊNCIA: Final da Fase de Construção
DESCRIÇÃO:
Grande parte da mão-de-obra recrutada para a construção será dispensada após a conclusão desta fase. A fase de
exploração prevê a criação de apenas 100 postos de trabalho, na sua maioria direccionados para mão-de-obra
especializada. A diminuição drástica das oportunidades de emprego irá conduzir a impactos directos na subsistência das
famílias beneficiadas pelas necessidades de mão-de-obra na fase de construção, sendo que a ausência dos rendimentos
que daí advinham se traduza na redução dos padrões de vida. Em particular, é necessário considerar que muitas dessas
famílias poderão alterar significativamente os seus sistemas de sobrevivência, ficando essencialmente dependentes no
rendimento auferido pelos postos assalariados contribuindo desta forma para o aumento da sua vulnerabilidade social e
económica.
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3.19 - IMPACTO: Potencial Perigosidade face à Rápida Variação dos Níveis da Água a Jusante, quando da abertura
das comportas
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira
DESCRIÇÃO:
As variações dos níveis de água a jusante, associadas às descargas da barragem poderão criar situações de inundações
repentinas aumentado o risco de acidentes junto ao corpo da barragem. Este risco poderá ser minimizado com a adopção
de um sistema de descargas progressivo. Contudo, mecanismos de aviso prévio, junto às autoridades competentes e às
comunidades ribeirinhas devem também ser implementados.
3.20 - IMPACTO: Maior Risco de Acidentes Função do Aumento da Circulação Viária Local
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Fase Exploração
DESCRIÇÃO:
As obras de construção, bem como a fase de exploração implicarão ao aumento do tráfego de veículos pesados e
equipamento ao nível local. Isto irá aumentar o risco de acidentes de atropelamento para a população local (especialmente
crianças) e seus animais, particularmente tendo conta que tráfego actual na zona é reduzido e a população local não está
sensibilizada para este tipo de riscos.
3.21 - IMPACTO: Potenciais Conflitos Homem/ Animal
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO
Segundo os Serviços de Florestas e Fauna Bravia de Tete, existem sinais de conflito Homem – Animal com registo de
ataques mortíferos a pessoas e animais domésticos, ataques estes causados principalmente por crocodilos embora, o
elefante e o hipopótamo causem na sua maioria destruição de machambas.
Estes conflitos são na sua maioria causados devido à expansão das populações ao longo das margens do Rio Zambeze e
seus afluentes e subsequente ocupação desordenada, estabelecendo assentamentos humanos em áreas selvagens
tradicionalmente ocupadas pela fauna bravia.
As alterações em termos de áreas habitadas e áreas de exploração agrícola e dos recursos naturais, potencialmente
promovidas pelo reassentamento, pela ocupação da albufeira e infra-estruturas do empreendimento, e ainda motivadas
pelo aumento da populaça local através da imigração (factor resultante do aumento das oportunidades de emprego)
poderão contribuir para o aumento de conflitos entre a população e a fauna bravia na região.
Impactos Culturais
3.22 - IMPACTO: Perturbação na Espiritualidade
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira
DESCRIÇÃO:
Conforme já referido, a implantação do empreendimento poderá interferir com locais sagrados e cemitérios onde residem
os espíritos venerados localmente. A possível transferência destes locais irá perturbar esses espíritos, podendo mesmo a
significar, do ponto de vista das crenças locais, o seu desaparecimento, o que conduzirá a situações de anomia social. Por
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outro lado, a implantação do empreendimento, particularmente no que concerne à presença de pessoas estranhas à
comunidade, equipamento pesado e maquinaria, bem como a sua operação, irá também perturbar os espíritos, o que
segundo as crenças locais, poderá manifestar-se em situações desfavoráveis na vida da comunidade (más colheitas,
doenças, etc) e no desenvolvimento do projecto.
Neste contexto, é crucial a condução de cerimónias tradicionais, orientadas para que os espíritos sejam informados sobre
o empreendimento e suas vantagens para a população e autorizem a sua implementação. Da mesma forma, devem ser
conduzidas as cerimónias necessárias para a potencial transferência dos locais onde habitam os espíritos.
3.23 - IMPACTO: Possível Interferência com Cemitérios e/ou Locais Sagrados Existentes
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
Cada comunidade tem vários locais sagrados (árvores, grutas, cemitérios) que poderão ser afectados pela construção da
barragem e pelo subsequente enchimento da albufeira. Estes locais deverão ser devidamente identificados e mapeados e
as medidas a serem tomadas em relação aos mesmos deverão ser acordadas com as comunidades.
3.24 - IMPACTO: Potenciais Conflitos Induzidos pelo Acréscimo de Diversidade Cultural
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A imigração de pessoas de outras regiões para a área do projecto implicará também um aumento na variedade de
costumes e hábitos na área, o que poderá resultar em conflitos, especialmente entre a população local e os trabalhadores
do projecto oriundos do exterior. Por outro lado, conforme já referido, o reassentamento poderá desencadear conflitos
entre a população reassentada e as potenciais comunidades hospedeiras, resultantes da competição por recursos naturais
(especialmente terra agrícola), dos benefícios de que as comunidades reassentadas serão alvo (infraestruturas
habitacionais melhoradas, apoios no âmbito da actividade agrícola, etc), e dos diferentes modos de vida associados a
aspectos culturais, que rapidamente se podem transformar em rivalidades étnicas, embora o perfil etno-cultural na região
seja muito semelhante entre as diversas comunidades que aí habitam.

7.3.2 Impactos no Património
Acções Susceptíveis de Causar Impacto
Os trabalhos de implementação da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, implicam algumas intervenções e obras
potencialmente geradoras de impactos no património, que correspondem essencialmente à fase de construção. O referido
conjunto de acções consiste na desmatação, na intrusão no subsolo associada à preparação do terreno para construção e
estabelecimento de áreas de circulação e acessos de obra (empréstimo, escavação, terraplanagem e movimentação de
solos), na construção de estaleiros e vila e no enchimento da albufeira.
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3.25 - IMPACTO: Afectação de Elementos Patrimoniais Desconhecidos
OCORRÊNCIA: Fase de Construção e Enchimento da Albufeira
DESCRIÇÃO:
A construção da Barragem de Mphanda Nkuwa configura uma dinâmica antrópica modificadora do contexto territorial na
sua configuração geográfica, relevo e paisagem.
Como anteriormente salientado, tendo em consideração todas as limitações referentes aos sítios arqueológicos
identificados até ao presente, considera-se toda a área a submergir, como sendo critica estando sujeita a impactos que
com o conhecimento actual não é possível individualizar.
Considera-se, portanto, toda a área de albufeira, do ponto de vista do património arqueológico como estando sujeita a um
impacto de natureza negativa, directa e de duração permanente, porque todos os sítios arqueológicos que se encontrem
na área em questão vão ficar submersos, sendo que todo o seu potencial cientifico e patrimonial ficará perdido. O impacto
terá a sua ocorrência espacial confinada à área a inundar, sendo por isso localizado. De uma forma abstracta poder-se-á
considerar a magnitude do impacto elevada e muito significativa.
Para que os impactos da barragem sejam realmente aferidos para o património arqueológico, em termos de relevância,
magnitude e significância, é imprescindível que seja realizada a prospecção arqueológica sistemática.
3.26 - IMPACTO: Afectação do Quadro Referencial Patrimonial/Histórico/Cultural da Região
OCORRÊNCIA: Fase de Construção, Enchimento da Albufeira e Fase de Exploração
DESCRIÇÃO:
A construção da Barragem vai interferir com o quadro referencial patrimonial/histórico/cultural da região. O seu estudo
integrado permitirá não só a preservação pela memória, como a organização do património que não será afectado
permitindo uma maior compreensão das particularidades da mesma, criando uma inter motivação que propicia a
valorização dos recursos da região, nomeadamente com a paisagem natural e o património arqueológico etnográfico. Este
estudo e compreensão permitirão também a criação de itinerários temáticos que permitirão a sua divulgação. Recomendase, assim, que seja realizada uma campanha de prospecção arqueológica antes do enchimento da albufeira.
A prospecção arqueológica tem por objectivo identificar elementos patrimoniais, fundamentalmente na vertente
arqueológica, existentes na área de implantação do projecto e sua envolvente directa, prever os possíveis impactos
negativos ou positivos exercidos pelo projecto em elementos ainda inéditos, e preconizar, e aplicar, as medidas ambientais
tidas por convenientes.
Para além da área a inundar, as áreas técnicas, nomeadamente localizações de estaleiros, áreas de depósito e
empréstimos de solos afectas à construção da barragem, caso fiquem no exterior da área anterior, tem que ser
prospectadas e cartografadas, estabelecendo-se o seu impacto a nível arqueológico.
Todo o trabalho arqueológico que tem que ser realizado no âmbito dos projectos de EIA e construção da Barragem permitirá
“Contribuir na criação de competência profissional em Moçambique na área de pesquisa arqueológica e gestão de
património cultural”, ao ser uma área de pesquisa intensiva.
Os resultados do trabalho de campo (prospecção arqueológica, sondagens arqueológicas de diagnóstico e escavações
arqueológicas em área) irão, certamente, ”Contribuir para o estabelecimento de uma plataforma de dados arqueológicos
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básicos a partir da qual se possa continuar e ampliar pesquisa” o manancial de informação que será recolhida contribuirá
para o conhecimento fundamentado sobre a tipologia e diacronia dos estabelecimentos de povoamento e dos processos
socioculturais associados, na área em questão, permitindo a prossecução do objectivo de “Contribuir para uma
compreensão mais ampla dos excelentes locais de arte rupestre presentes na área de pesquisa e associar as expressões
de arte a processos socioculturais passados pertinentes dentro de uma perspectiva local e regional”.
Todas as medidas minimizadoras ou potenciadoras deverão ser conceptualizadas e implementadas presididas pela
objectividade de “Contribuir para o desenvolvimento de uma estratégia de gestão de património cultural sustentável na
região “ que favoreça o desenvolvimento sustentável contribuindo para “(...) o desenvolvimento económico local por meio da
criação das bases para o turismo cultural”
Dado que o rio Zambeze “(...) parece ser uma “fronteira” que dividindo arte rupestre do estilo Twa da arte rupestre San a sul (...)
deverá ser criado, no âmbito dos estudos da barragem de Mphanda Nkuwa um grupo de trabalho que para além da
prospecção arqueológica especifica para a localização de novos locais de arte rupestre, se debruce sobre as
problemáticas dos limites e natureza dessa divisão, cuja importância já era ressaltada no referido projecto.
Todos os trabalhos arqueológicos a realizar no âmbito da barragem, para além dos resultados patrimoniais e científicos
expectáveis, poderão fornecer contribuições em termos de referentes que reforçarão a consciência histórica e identitária das
populações residentes na área, referentes esses que perdurarão no tempo.
Todo o trabalho a ser desenvolvido necessitará de recursos humanos, para além dos Arqueólogos, Antropólogos, outros
técnicos especializados, poderão obter competências profissionais em contexto de trabalho no âmbito das diversas valências,
como sejam a prospecção arqueológica, escavação arqueológica, topografia associada à arqueologia, desenho de campo,
levantamento de desenhos de pinturas rupestres, identificação e tratamento de materiais arqueológicos, incluindo desenho,
fotografia técnica, entre outros.
Os resultados patrimoniais materializar-se-ão, sem dúvida, no aumento significativo de sítios arqueológicos conhecidos na área
do projecto, o que significará um maior conhecimento dos processos sócio-culturais das comunidades pré-coloniais,
nomeadamente da pré e proto-história, ao nível do povoamento, estratégias de exploração do meio ambiente e recursos
naturais, evolução tecnologia entre outros.
A materialização financeira da responsabilidade social decorrente da construção da barragem de Mphanda Nkuwa poderá
(deverá) materializar-se, também, na implementação de um programa de conservação, salvaguarda, eco-musealização, e
dinamização que envolva as populações que poderá contemplar a criação de um centro interpretativo onde a informação e o
espólio arqueológico se transformem num pólo dinamizador dos estudos arqueológicos na região e que consubstancie um
retorno social visível para o público em geral do trabalho arqueológico realizado.
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8 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE QUESTÕES FATAIS DA ACTIVIDADE
Após se ter procedido à identificação global dos potenciais impactos considerados significativos associados à construção,
enchimento da albufeira e exploração do empreendimento, pretende-se neste capítulo analisar de forma justificada a
eventual consideração de “Questões Fatais” da actividade, entendido como um dos objectivos principais do presente
estudo de EPDA.
Pretende-se pois averiguar se a Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, tal como nesta fase se encontra projectada, poderá
induzir impactos considerados de tal forma negativos que sejam irreversíveis, não minimizáveis e com um grau de
significância que comprometa a viabilidade ambiental do empreendimento.
De acordo com a definição usualmente utilizada em Avaliação de Impactos, entende-se “Questão Fatal” como:
“Qualquer problema, lacuna ou conflito (real ou perceptível) que destrua ou inviabilize uma solução ou um processo.
Um efeito negativo que não possa ser substituído por qualquer benefícios de outros factores.”
(www.deenalarsen.net/guide/terms.).
Como entendimento para o presente estudo considerou-se como Questão Fatal, um impacto que pelas suas
características inviabilizaria, do ponto de vista ambiental, o empreendimento, ou seja, uma afectação prevista considerada
inaceitável, quer incida no meio físico, no meio biótico ou no meio socioeconómico.
Analisados os diversos impactos identificados e descritos no ponto anterior, atendendo à sua natureza, ao grau de
afectação previsto (magnitude), à capacidade de recepção e de regeneração do meio que o suporta
(reversibilidade / irreversibilidade), à sua incidência temporal e espacial e á possibilidades que poderão ser equacionadas
quanto à sua minimização, considera-se que a implementação da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa não induzirá
eventuais Questões Fatais, tal como se pode constatar do que se apresentou no capitulo anterior de identificação dos
potenciais impactos ambientais.
No entanto, tendo em consideração algumas das questões que têm sido levantadas durante o Processo de Consulta
Pública, processo este que tem decorrido em paralelo com os estudos em apreço, dos vários contactos estabelecidos com
as partes interessadas e afectadas: comunidades locais, entidades regionais e nacionais, grupos de interesse (ONG’s,
Imprensa), etc., e entendendo como fundamental a disponibilização de informação correcta e uma clara abordagem de
todos os aspectos associados ao empreendimento e ao meio em que se irá inserir, fundamentam-se de seguida os
argumentos relativos aos impactos que têm manifestado maiores dúvidas, a saber:
 alteração do regime hídrico com consequências a jusante;
 aumento de fenómenos associados à sismicidade;
 afectação da população local – reassentamentos.
Alteração do Regime Hídrico com Consequências a Jusante
Em primeiro lugar, importa analisar comparativamente a albufeira que será criada pela barragem de Mphanda Nkuwa.
Como é claramente visível na Figura 8.1.1, comparativamente com a albufeira da Cahora Bassa, a nova barragem de
Mphanda Nkuwa irá criar um reservatório muito menor. Enquanto que a albufeira de Cahora Bassa possui uma área de
2 700 Km2, a albufeira de Mphanda Nkuwa terá uma área de 100 Km2 (5% da área ocupada pela albufeira de Cahora
Bassa).
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Figura 8.1.1 - Dimensão Comparada das Albufeiras de Cahora Bassa (à direita) e Mphanda Nkuwa

Por outro lado, a barragem Mphanda Nkuwa é completamente ineficaz para alterar o regime de caudais sazonais e anuais,
bem como os caudais de cheia, pois estamos na presença de uma barragem chamada “de fio de água”, cujo objectivo não
é armazenar água mas fazer com que a água que chega ao paredão seja libertada logo a seguir.
Assim, esta nova barragem depende totalmente da água recebida de montante (Cahora Bassa) que aflui em caudal
praticamente constante, a que se junta a contribuição do caudal proveniente do Rio Luía. Este caudal será de novo
turbinado em Mphanda Nkuwa (por forma a produzir energia) ou descarregado para jusante, sendo reposto novamente no
rio, pois esta barragem não tem capacidade de regularizar os caudais (para além da possibilidade de uma distribuição dos
caudais ao longo do dia).
Para alem do curto período de tempo de enchimento da albufeira, inferior a um mês, em que será retida água de modo a
encher o reservatório para possibilitar a sua exploração, prevendo-se então uma redução dos caudais a jusante, com a
entrada em operação da hidroeléctrica os caudais passarão a manter-se muito semelhantes aos actuais, registando-se
apenas uma variação diária em resultado da concentração do período de turbinação (produção de energia), visando dar
resposta aos períodos diários de maior demanda.
Refere-se a propósito que o tempo de estadia média anual da água na albufeira é de apenas 11 dias, o que constitui
valores muito reduzidos em comparação com outras albufeiras que registam tempos de permanência da água de meses e
por vezes anos. Este indicador demostra também que a água pouco tempo ficará retida, sendo rapidamente restituída a
jusante.
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Atendendo a este cenário de operação, não são previsíveis afectações relevantes nos caudais a jusante e
consequentemente nos seus usos, estando garantidas, face aos caudais em causa, as actuais e futuras demandas.
Quanto à capacidade de retenção de sedimentos, e como já referido, importa destacar os seguintes aspectos:
 O caudal sólido em suspensão no Rio Luía, principal contributo em sedimentos a montante da barragem de Mphanda
Nkuwa, foi avaliado em 2 Mm3/ano. Este valor corresponde a cerca de 10% da totalidade do caudal sólido gerado a
jusante de Cahora Bassa e será maioritariamente retido na albufeira de Mphanda Nkuwa.
 A barragem provocará assim um impacto negativo e cumulativo relativamente a Cahora Bassa, que irá ocorrer de
modo permanente e durante toda a vida da obra.
Considera-se pois que os impactos associados à retenção de sedimentos pela barragem, que deverão ser avaliados com
maior detalhe nos estudos seguintes (designadamente no EIA), não representarão quer em termos quantitativos, como em
termos qualitativos, uma preocupação que possa por em causa os usos e o suporte ecológico a jusante, dado que em
relação à situação actual (com Cahora Bassa), não são previsiveis alterações significativas.
Aumento de Fenómenos Associados à Sismicidade
A questão da sismicidade tem sido levantada e comentada como sendo um problema crítico para a segurança da
barragem que se prevê construir e de um modo geral para a população que vive na região. Importa clarificar esta questão
à luz não só dos dados da geologia e da sismicidade de Moçambique, mas também da prática corrente de projecto,
construção e observação deste tipo de obras.
A sismicidade induzida é uma das questões abordadas no contexto do EPDA. Designa-se por sismicidade induzida a
actividade sísmica susceptível de ser relacionada com albufeira da barragem, sobretudo durante o primeiro enchimento ou
até se atingir o nível de pleno armazenamento.
Sendo um fenómeno que decorre da alteração das condições naturais, devido à criação da albufeira, a sismicidade
induzida entra na categoria dos impactos ambientais que devem ser estudados no domínio quer do EPDA, quer do EIA.
Pode a sismicidade induzida pelo enchimento de uma albufeira tornar inviável o empreendimento? No que se refere à
sismicidade, esta é a questão central que se deve levantar ao nível do EPDA.
De acordo com a experiência de observação do comportamento das grandes barragens em todo mundo, a possibilidade
de ocorrência de sismos induzidos deve ser analisada sempre que a obra tenha mais de 1000 hm3 de armazenamento ou
mais de 100 m de altura.
A barragem de Mphanda Nkuwa tem uma altura de 90 m e um volume de armazenamento da ordem de 2500 hm3.
Consequentemente, considerou-se pertinente considerar a possibilidade de ocorrência de sismicidade induzida no âmbito
do EPDA.
De acordo com os estudos e observações sismológicas realizados nos últimos 50 anos, a sismicidade induzida pode ser
devida, quer à carga ou peso próprio da água armazenada, quer ao acréscimo de pressão intersticial da água infiltrada ao
longo de fracturas e fissuras a grande profundidade (da ordem da dezena de quilómetros).
Suponhamos que na área em que se prevê a localização da albufeira de Mphanda Nkuwa existe uma falha sismogénica
submetida a um estado de tensão vizinho da rotura. Suponhamos que não se constrói nenhuma barragem. Neste caso, a
falha virá inexoravelmente, cedo ou tarde, a gerar um sismo natural, quando as tensões tectónicas (devidas à divergência
das placas) ultrapassarem a sua resistência à rotura.
HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório de EPDA

8-3

Com a construção da barragem, o que pode acontecer de diferente? Neste caso, pode acontecer (ou não) que o aumento
da pressão intersticial, devido à infiltração da água na zona de falha a grande profundidade, diminua a resistência da falha
e precipite a rotura, causando um sismo induzido.
Ocorreria assim um sismo que sem a contribuição do armazenamento só viria a ocorrer anos ou décadas mais tarde. Este
sismo induzido não é maior do que qualquer outro devido à sismicidade natural da região. Pelo contrário, só pode ser
menor. A redução da resistência da falha e a consequente antecipação da rotura impedem a continuação da acumulação
de energia de deformação, de cuja libertação final depende a magnitude do sismo. Por outras palavras, o efeito induzido
pela albufeira, reduzindo a resistência à rotura da falha, interrompe o processo de geração sísmica antes deste atingir o
estado de tensão máxima possível. O sismo resultante é necessariamente de menor magnitude.
As barragens são projectadas com base em normas de projecto e regulamentos de segurança, com força de lei, que
resultam de uma experiência internacional centenária de construção de barragens e observação do comportamento destas
obras, em todo o mundo, incluindo as regiões de actividade sísmica mais severa.
De acordo com esta prática, as barragens são projectadas adoptando um Sismo Máximo de Projecto (SMP) que decorre
obrigatoriamente do estudo sismológico da região. O SMP é definido com base na estimação da grandeza do sismo
máximo que é fisicamente possível na região onde se localiza a barragem. A exigência mínima é a de que a barragem
sujeita à acção sísmica correspondente à ocorrência do SMP conserve a sua capacidade de armazenamento, permitindo,
se necessário, o esvaziamento controlado após o sismo.
Uma vez que a sismicidade induzida não gera sismos de magnitude superior ao SMP, pode concluir-se que, uma vez
verificada a segurança da barragem para o SPM, fica igualmente garantida a sua segurança face à eventual ocorrência de
um sismo induzido pelo enchimento da albufeira (ver: ICOLD, International Congresso of Large Dams (2008), “Reservoirs
and Seismicity”, Bulletim n. 137).
A sismicidade de Moçambique é amplamente controlada pela actividade tectónica do Grande Rift da África Oriental. O
local da barragem situa-se a cerca de 200 km a oeste da fossa tectónica do Shire, que continua para Sul o rift do Lago
Niassa, e representa o segmento meridional do Grande Rift. A 200 km de distância nenhum sismo gerado na fossa do
Shire teria qualquer efeito significativo sobre uma grande barragem, devido à atenuação do movimento sísmico com a
distância. A região em que se insere o local da barragem de Mphanda Nkuwa é uma região de sismicidade baixa (em
termos da frequência e da grandeza dos sismos que aí ocorrem). De acordo com estudos recentes integrados no quadro
do GSHP (Global Seismic Hazard Assessment Program) os níveis da acção sísmica em termos de movimento sísmico –
PGA ou aceleração máxima do movimento sísmico do solo – a considerar em Moçambique na região do empreendimento,
são da ordem de 120 a 150 gals, valores estes modestos e correntes (vêr, p. e., Vunganai Midzi e tal. (1999) “Seismic
hazard assessment in Eastern Africa”, Annali di Geofísica, vol. 42, n. 6, Dezembro 1999);
Como conclusão, enfatizam-se os seguintes aspectos:
 Mesmo em regiões de sismicidade elevada, a sismicidade natural não representa qualquer condicionalismo que iniba
o projecto e a construção de uma barragem de forma a garantir a sua segurança;
 A sismicidade induzida não gera sismos de magnitude superior ao da sismicidade natural da região;
 Por conseguinte, a sismicidade induzida não aumenta o risco sísmico de uma barragem;
 Uma barragem projectada para o sismo máximo de projecto fica igualmente protegida relativamente â sismicidade
induzida;
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 Nem a sismicidade induzida, nem a sismicidade natural são de molde a poder constituir uma questão fatal,
susceptível de inviabilizar a construção da barragem.
 A consideração dos sismos de projecto a adoptar na barragem de Mphanda Nkuwa é matéria dos estudos do
projecto e não do EPDA. O projecto de barragens, incluindo o dimensionamento para as acções sísmicas, obedece a
procedimentos de boa prática internacionalmente consagrados, vertidos em normas e regulamentos bem
conhecidos. Não existem condicionalismos ao dimensionamento e verificação da segurança aos sismos, mesmo nas
regiões de elevada actividade sísmica. Contam-se por várias dezenas de milhar o número de grandes barragens
construídas, muitas delas em regiões de elevadíssima sismicidade, como a Califórnia, o Oeste do Canadá, toda a
região circum-pacífica (incluindo a América Central e do Sul, o Japão, as Filipinas, a Indonésia, a Nova Zelândia,
etc.) a região mediterrânica, o Irão, a China, o Paquistão, etc. Apesar disso, nunca ocorreu em tempo algum e em
parte alguma o colapso de uma barragem devido à propagação das ondas sísmicas geradas por um tremor
de terra, qualquer que tenha sido a sua magnitude e a distância da barragem ao epicentro.
Afectação da População Local - Reassentamentos
Do ponto de vista socioeconómico, os impactos mais importantes do projecto de Aproveitamento Hidroeléctrico de
Mphanda Nkuwa serão resultantes da inundação de terras na área determinada para estabelecimento do reservatório da
barragem. A área de inundação incluirá partes dos Distritos de Changara, Cahora Bassa, Chiúta e Marávia.

Figura 8.1.2 - Área de Inundação após a Construção da Barragem.

Assim, a construção das infra-estruturas de apoio e o enchimento da albufeira associada à barragem de Mphanda Nkuwa
poderão resultar na perda e na inundação de áreas residenciais da população local, assim como das suas áreas de
cultivo. Isto irá implicar a transferência da população afectada para zonas fora das áreas a ocupar pelas infra-estruturas de
apoio e pela futura albufeira, sendo necessário para o efeito a identificação de terras residenciais e agrícolas de reposição.
Em 2001 foi efectuado um inventário das famílias existentes na área que identificou 260 famílias (cerca de 1 400
pessoas). Este inventário está a ser actualizado. As famílias que tiverem de ser deslocadas serão reassentadas, segundo
os critérios que vierem a ser acordados com o Governo, de acordo com a legislação em vigor, tendo em vista a melhoria
das suas condições de vida. Para tal será previamente elaborado um Plano de Reassentamento, que passará também por
um processo participativo, nomeadamente para a selecção da área onde a população será reassentada.
Para além das medidas de minimização e compensação de impacto, numa óptica de Responsabilidade Social, a HMNK irá
criar um fundo de investimento para implantação de projectos sustentáveis que beneficiem as comunidades da área de
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influência do empreendimento. A identificação dos projectos a implementar, durante a construção e operação da
hidroeléctrica será efectuada de forma participativa, envolvendo representantes das comunidades da área, para além das
autoridades locais e provinciais e da sociedade civil, incluindo ONG’s.
Por outro lado, para a construção da barragem será necessário edificar um conjunto de estruturas de apoio
(acampamentos, escritórios, oficinas, etc.) Essas estruturas tenderão, muito provavelmente (como sucedeu no caso da
Vila do Songo) a transformar-se em assentamentos permanentes, estimulando o impulso para a urbanização da área de
influência do projecto.
Reassentamento
Sendo que a construção da barragem de Mphanda Nkuwa acarretará inevitavelmente, a necessidade de reassentamento
involuntário de populações e a perda de habitações, terras agrícolas e outros bens, será realizado em posteriores fases de
estudo um Plano de Reassentamento e Compensação (PRC), de acordo com os imperativos da Lei Moçambicana e
com as melhores práticas internacionais.
O Plano de Reassentamento e Compensação deverá ser norteado pelos seguintes pressupostos:
 As comunidades deverão ser envolvidas no processo de selecção dos locais onde deverão ser reassentadas,
devendo os respectivos líderes comunitários integrar a equipa encarregada de definir esta questão.
 Todas as famílias afectadas deverão ser compensadas de modo a assegurar, pelo menos, a reposição do seu nível
socioeconómico antes do projecto ser implementado.
 Serão definidos procedimentos para a resolução transparente e eficaz de reclamações.
Estes e outros possíveis impactos a verificar-se quer na área de influência directa quer na área de influência indirecta do
Projecto, bem como as respectivas medidas de mitigação, devem ser devidamente estudados na fase de elaboração de
EIA.
Neste contexto, importa enfatizar relativamente às condições de reassentamento que serão estabelecidas às famílias
afectadas (atendendo igualmente às terras de que dependem), que terão em consideração os pressupostos estabelecidos
para o reassentamento destas populações e a minimização dos impactos associados, de modo a assegurar em absoluto
condições melhores que as actuais (como forma de compensação), de acordo com as melhores práticas internacionais e
com os mecanismos de participação e fiscalização contemplados. Só assim se considera que poderão estar reunidas
condições para que sejam efectivamente reduzidos e compensados parcialmente os efeitos mais graves decorrentes do
reassentamento forçado.
Importa igualmente referir que actualmente a população local já se encontra informada sobre o empreendimento e suas
consequências tendo, no geral, acolhido favoravelmente o empreendimento.
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9 PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
9.1 INTRODUÇÃO
O Processo de Participação Pública - PPP constitui parte integrante do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental,
conforme definido no Regulamento sobre o Processo de AIA (Decreto 45/2004). Tem como principal objectivo assegurar
que as partes interessadas e afectadas (PIAs) sejam informadas sobre o projecto e tenham oportunidade de expor as suas
preocupações e expectativas durante o processo de avaliação de impacto ambiental, desde a fase inicial.
A Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa (HMNK) reconhece a importância da condução de um processo de participação
pública transparente e abrangente desde a fase inicial do desenho do projecto e de elaboração do Estudo de PréViabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA). O envolvimento das partes interessadas e afectadas possibilita à
partida que as suas contribuições sejam desde logo consideradas e reflectidas nos Termos de Referência do Estudo de
Impacto Ambiental.
Assim constituíram objectivos do processo de participação pública desenvolvido:
 Informar as Partes Interessadas e Afectadas (PIAs) sobre o projecto da HMNK;
 Dar a conhecer o processo a ser seguido no Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA);
 Iniciar um processo participativo e manter um canal de comunicação com as PIAs, incluindo instituições
potencialmente relacionadas com o projecto e o público em geral, auscultando a sua sensibilidade sobre questões
chave relacionadas com o projecto, visando a sua incorporação no Processo de AIA.
 Envolver associações cívicas, organizações não governamentais, instituições de pesquisa e outras que mantenham
com o projecto uma relação mais profissional e técnica e cientificamente mais avisada de modo a incorporar
percepções de quem conhece a área geográfica ou temática do projecto.
Foi intenção do investidor seguir não só o estipulado nos requisitos legais de Moçambique como também seguir directrizes
internacionais de boas práticas para a Participação Pública. Como se verá adiante, mecanismos diversos e encontros a
diferentes níveis foram colocados em prática de forma a iniciar um processo abrangente, aberto e transparente.

9.2 REQUISITOS LEGAIS E DIRECTRIZES INTERNACIONAIS
9.2.1 Legislação Ambiental Moçambicana sobre Participação Pública
Ao abrigo do Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto nº 45/2004, de 29 de Setembro)
o projecto Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa foi classificado como de Categoria A pelo Ministério para a Coordenação
da Acção Ambiental (MICOA), estando, por isso, sujeito a um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), e obrigatoriamente a
um Processo de Participação Pública.
O Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) estabelece que o Processo de Participação
Pública compreende consulta pública, implicando o fornecimento de informação e a auscultação de todas as partes
interessadas e afectadas, directa ou indirectamente. Tal deve ser realizado em conformidade com a Directiva Geral para o
Processo de Participação Pública no Processo de AIA (Diploma Ministerial nº130/2006, de 19 de Julho).
A Directiva Geral estabelece os princípios básicos e metodologia que devem reger o processo de participação pública. Os
princípios básicos compreendem:
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 Princípio da disponibilidade e acessibilidade de informação adequada e possibilidade de aprendizagem durante
o processo, incluindo suporte técnico;
 Princípio da ampla participação dos cidadãos, o que implica maior abrangência, equidade e respeito pelas formas
de organização legítimas existentes;
 Princípio da representatividade, incluindo todos os segmentos específicos da sociedade civil e outros interessados
e afectados;
 Princípio da independência, o processo deve criar condições para que possa reflectir as preocupações reais dos
afectados e interessados.
 Princípio da funcionalidade, processo deve ter estrutura simples, transparente, eficiente e sustentável para facilitar
o seu funcionamento e flexibilidade de resposta;
 Princípio da negociação, mecanismo de aproximação de interesses divergentes e estabelecimento de uma base de
confiança;
 Princípio da responsabilidade, processo deve representar de forma fiel e responsável as preocupações de todos
os intervenientes.
Como metodologia, visando uma participação pública eficaz, são identificados procedimentos que compreendem cinco
passos:
1. Identificação das partes interessadas ou afectadas
2. Disseminação da informação
3. Diálogo
4. Assimilação
5. Retroalimentação

9.2.2 Padrões Internacionais sobre Participação Pública
No caso presente, como já foi referido, pretendeu-se ir além das práticas de rotina estabelecidas em Moçambique para a
Consulta Pública na fase de EPDA, adoptando-se processos mais globais e mais envolventes da Participação Pública de
acordo com o padrão internacional de boas práticas neste domínio.
Assim, para além das rotinas estabelecidas implementaram-se processos mais globais e mais envolventes, respeitando-se
as directivas internacionais que definem as boas práticas para a participação pública, a saber:
 Aarhus Convention on Public Participation
 IFC Operational Directive 4.01– Environmental Assessment
 IFC Disclosure Policy (1998); Stakeholder Engagement (2007).
 Princípios da Comissão Mundial de Barragens
 Princípios de Equador
Em particular, a Política do Grupo de Avaliação Ambiental do Banco Mundial (OP 4.01, Janeiro de 1999) recomenda
que todos os grupos de pessoas afectadas por um projecto e ONG’s locais devem ser consultadas durante o processo de
avaliação de impacto relativamente aos potenciais impactos ambientais e sociais do projecto. O objectivo dessa consulta é
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de recolher os pontos de vista e tomá-los em consideração na elaboração dos planos de gestão ambiental e social bem
como na elaboração/desenho do projecto. Para projectos complexos, onde os impactos ambientais e os riscos são
elevados, a política recomenda duas consultas públicas no mínimo; a primeira, depois da definição de âmbito ambiental e
a segunda, quando o relatório de avaliação de impactos está a ser elaborado. É recomendada também consulta pública
durante a execução do projecto.
O manual do IFC ‘Faça melhor negócio através de Consulta Pública e Divulgação Eficazes: Um Bom Manual Prático?’
providencia directrizes orientadas e focalizadas em fornecer consulta efectiva, útil e acessível a todas as partes
potencialmente afectadas, a nível nacional e local. O proponente do projecto deve garantir que: todas as partes
interessadas e afectadas tenham acesso à informação sobre o projecto; os locais de consulta sejam acessíveis a todos
que pretendam efectuar consultas; e medidas sejam tomadas para garantir que os grupos mais vulneráveis ou em minoria
são consultados.
As prioridades sugeridas pela Comissão Mundial de Barragens (CMB) foram tomadas em consideração no desenho
deste Processo de Participação Pública. De acordo com a CMB uma das sete prioridades estratégicas para o
desenvolvimento equitativo e sustentável dos recursos hídricos e energéticos é a “conquista da aceitação pública” - “Todas
as partes envolvidas devem ter livre acesso a informações para que possam ter uma participação esclarecida nos
processos decisórios”.
Os Princípios de Equador, adoptados em Junho de 2003 por bancos privados responsáveis pelo financiamento
internacional de projectos, são critérios mínimos para a concessão de crédito, que asseguram que os projectos financiados
sejam desenvolvidos de forma social e ambientalmente responsável.
O objetivo é garantir a sustentabilidade, o equilíbrio ambiental, o mínimo impacto social e a prevenção de acidentes de
percurso que possam causar embaraços no desenvolvimento dos projectos, reduzindo também o risco do não
cumprimento dos compromissos financeiros.
Um dos Princípios de Equador, o Princípio 5 – Consulta e Divulgação, recomenda que para projectos de risco, o
proponente da actividade deve consultar as partes interessadas e providenciar-lhes informação sobre os riscos do
projecto. Deve também consultar as comunidades afectadas de forma estruturada e culturalmente correcta, assegurandolhes consultas gratuitas antes do início do projecto.

9.3 PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA ADOPTADO
9.3.1 Metodologia
O Processo de Participação Pública deste projecto decorreu ao mesmo tempo que os estudos técnicos do EPDA e foram
realizados encontros para consulta a vários níveis:
i)

Encontros com responsáveis provinciais

ii)

Encontros dirigidos com grupos seleccionados

iii)

Encontros com comunidades locais

iv)

Reuniões nos Distritos abrangidos pelo projecto

v)

Reuniões públicas abertas (nas Cidades de Maputo e Tete)
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Para além das reuniões públicas já definidas pelo Regulamento, optou-se pela estratégia de encontros com grupos
seleccionados para uma melhor discussão de aspectos técnicos do projecto e por se tratarem de grupos que têm interesse
no mesmo há já algum tempo.
A divisão dos grupos foi feita por forma a que a informação fosse captada a diferentes níveis de assimilação, desde
técnicos ao mais simples possível.
O contacto directo com as comunidades foi feito apenas na primeira ronda para melhor recolha das percepções das
comunidades directamente afectadas pelo projecto e para garantir que todos os interessados tivessem oportunidade de
exprimir directamente a sua opinião. Na segunda ronda optou-se por trabalhar através dos Conselhos Consultivos porque
a informação era parcialmente mais técnica e acreditou-se que fosse levada às restantes partes interessadas e afectadas
de forma mais clara.
Para tornar o processo mais abrangente o programa de Consulta Pública foi efectuado e dividido em duas rondas de
reuniões, a saber:
Primeira Ronda: com o objectivo de prestar informação sobre o projecto e recolher preocupações e expectativas para
fornecer subsídios ao relatório de EPDA e TdR.
Foram levados a cabo encontros seleccionados a nível central, provincial, distrital e comunitário.
Segunda Ronda: teve como intenção fornecer informação actualizada do projecto e dos estudos, apresentar os possíveis
impactos do projecto que foram identificados nessa fase do estudo e, igualmente recolher sugestões, preocupações e
comentários. Nela foi apresentado o rascunho do Relatório do EPDA e TdR propostos para o EIA.
Foram realizados encontros com os Conselhos Consultivos das sedes distritais e em finais de Julho serão realizadas em
Tete e Maputo as reuniões públicas abertas.
Em todo o momento as questões que iam sendo levantadas nas sessões eram conduzidas à equipe técnica de modo a
que fossem devidamente consideradas no EPDA.
Por forma a abranger uma vasta representatividade de pessoas, instituições e escalões diversos de decisão, o Processo
de Participação Pública centrou-se em níveis diversos de modo que foram envolvidas PIAs representativas de nível
central, provincial, distrital e local, incluindo representantes de órgãos governamentais central e provincial, organizações
não governamentais, associações e grupos ambientais, instituições de investigação, órgãos de comunicação social e
representantes das comunidades locais.
O envolvimento das PIAs foi efectuado através de diversos mecanismos, compreendendo encontros personalizados,
encontros com grupos seleccionados de PIAs e reuniões públicas abertas.
Nos encontros realizados a informação existente sobre o projecto e o processo de AIA foi apresentada, de forma
transparente, recorrendo-se para tal a diferentes materiais de comunicação especificamente preparados para cada
encontro, de forma a facilitar a compreensão por parte da audiência. Refira-se que nos encontros de nível local e em
alguns de nível distrital recorreu-se à tradução para a língua local.
Em todos os encontros o consultor realçou o seu estatuto de independência face ao proponente e ao Governo.
Todos os comentários, sugestões, críticas e pedidos de esclarecimentos foram devidamente registados em Actas e
integradas no presente relatório.

9-4

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
Relatório de EPDA

9.3.2 Identificação das Partes Interessadas e Afectadas (PIAs)
De forma a garantir uma abrangência maior no Processo de Participação Pública, constituem nesta fase Partes
Interessadas e Afectadas a nível central, provincial, distrital e local, as seguintes:
 Instituições do Governo Central
 Instituições Provinciais de Tete
 Administrações Distritais
 Comunidades afectadas pelo projecto
 Associações de Tete
 Organizações Não Governamentais e Grupos ambientais com interesse no projecto
 Instituições de pesquisa na área ambiental
 Instituições de ensino superior
 Órgãos de Informação
 Partidos políticos
 Agentes económicos
 Líderes religiosos e tradicionais
 Proprietários de campos de cultivo nas margens do rio Zambeze e perto da área do projecto
 Sociedade civil
A lista completa das PIAs deste projecto faz parte de um dos anexos deste relatório.

9.3.3 Disseminação de Informação
Foram preparados materiais específicos para cada reunião, tendo em consideração o tipo de audiência, com excepção
das entrevistas directas e a reunião com ONG’s e instituições de pesquisa.
Para o encontro com as comunidades abrangidas pelo projecto foram elaborados guiões para as equipas sociais com
informação clara e simples do projecto. Foram igualmente elaborados mapas ilustrativos da região da barragem, desenho
da proposta barragem e os distritos abrangidos e povoações afectadas.
A reunião com os jornalistas foi efectuada por forma a integrá-los no processo de participação pública e fornecer
informação actualizada e disponível sobre o projecto e criar canais de acesso a informação. Nela foram distribuídos três
documentos explicativos e sumarizados: o primeiro com informação do projecto da HMNK, o segundo com as fases do
processo de AIA e o ponto de situação em relação à participação pública, e o terceiro acerca da construção de barragens
em áreas com sismicidade alta. Todos esses documentos foram igualmente apresentados em PowerPoint na reunião.
Foi distribuído nas reuniões com os conselhos consultivos distritais um Documento de Discussão contendo de forma clara
e objectiva a descrição do projecto, os proponentes do projecto, os consultores responsáveis pelo EPDA, o processo de
AIA, as reuniões realizadas, a equipe de estudo e os potenciais impactos (biofísicos e sociais) a estudar na fase de EIA. A
apresentação em PowerPoint foi bastante clara e ilustrativa, por meio de fotografias e mapas das áreas de estudo e de um
filme com as fases de construção da proposta barragem.
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Para as reuniões públicas foi também distribuído um documento – um resumo não técnico do EPDA, em que também se
baseou a apresentação em PowerPoint.
O rascunho do relatório do EPDA e TdR para consulta estará disponível na Internet, no portal: www.impacto.co.mz, e
algumas cópias estarão também disponíveis nos escritórios da Impacto e da HMNK e durante as reuniões públicas em
Tete e Maputo.

9.3.4 Envolvimento das Partes Interessadas e Afectadas
Foram utilizados os seguintes meios para convidar à participação aos encontros:
 Numa primeira fase foram efectuados contactos personalizados às ONG’s, grupos ambientais, organizações de
pesquisa, associações de Tete e alguns directores provinciais.
 Para os encontros a nível das sedes dos distritos foram enviadas cartas-convite endereçadas aos administradores e
os conselhos consultivos foram convocados através das próprias administrações.
 Nas comunidades abrangidas pelo projecto, em princípio o grupo alvo eram os líderes comunitários e tradicionais
mas as reuniões foram mais abrangentes e participou também a população local de cada comunidade. Os líderes
foram informados das visitas das equipas sociais através de convocatórias usando os meios de divulgação
igualmente das próprias administrações distritais.
 Para as reuniões públicas serão publicados anúncios nos Jornais (Notícias e Diário de Moçambique) e na Rádio
(Rádio Moçambique, Emissor Provincial de Tete) de maior abrangência com informação (com quinze dias de
antecedência) sobre o dia, hora e local da reunião e indicação para consulta do EPDA. Serão também enviadas
cartas-convite às entidades identificadas como partes interessadas e afectadas do projecto a nível central, provincial
e distrital, anexando o resumo não técnico do EPDA.

9.3.5 Consultas Realizadas
Foram realizados encontros para consulta a vários níveis, distribuídos pelas duas rondas acima referidas:
Primeira ronda
A nível central - Organizações Não Governamentais e associações que trabalham na área do meio ambiente, através de
encontros dirigidos e realizados a nível individual e colectivo.
 A nível provincial - Responsáveis provinciais através de entrevistas directas.
 A nível distrital - Comunidades, aldeias, povoações e pessoas directamente afectadas pelo projecto, em particular
representantes das comunidades das zonas que, em princípio, ficarão submersas. Estas pessoas foram
directamente contactadas e seus representantes foram convidados para sessões alargadas dos Conselhos
Consultivos Distritais decorridas na segunda ronda.
Segunda ronda
Foram realizadas reuniões com os Conselhos Consultivos nas sedes dos distritos abrangidos pelo projecto.
Serão realizadas também reuniões públicas abertas e encontros com o grupo de ONG’s ambientalistas, também
realizados na primeira ronda, para discussão de aspectos mais técnicos do Estudo.
O grupo alvo das reuniões públicas abertas são elementos do Governo central e provincial, representantes dos distritos e
comunidades abrangidos pelo projecto, ONG’s e grupos ambientais, instituições de pesquisa, associações e instituições
de ensino superior baseadas em Tete, órgãos de informação e sociedade civil em geral.
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Passamos a retratar com mais detalhe cada um dos encontros realizados:
Encontros com autoridades a nível provincial – durante a primeira ronda
Durante os meses de Março e Maio foram realizados encontros com:
 Governador de Tete (30 de Março);
 Directores Provinciais da Coordenação da Acção Ambiental e Recursos Minerais e Energia (de 4 a 10 de Maio);
 Associações Provinciais – Associação Vozes do Zambeze e Fórum das ONG’s de Tete (9 e 10 de Maio).
Todos estes encontros serviram para disseminação de informação e neles se procedeu a uma apresentação sumária do
projecto e dos estudos ambientais a serem realizados.
Encontros dirigidos com grupos seleccionados – durante a primeira ronda
Durante os meses de Maio e Junho do corrente decorreram encontros formais com as seguintes organizações não
governamentais e instituições de pesquisa na área ambiental:
 IUCN (21 de Março);
 Justiça Ambiental (22 de Abril);
 WWF (24 de Abril);
 Grupo de ONGs ambientais (28 de Abril);
 Museu de História Natural (5 de Maio);
 Grupo de Geólogos - representantes da UEM,

Associação Nacional de Geólogos e Direcção Nacional
de Geologia. (28 de Maio);

 Órgãos de Informação (29 de Maio).

Reunião com Órgãos de Informação

Encontros a nível das comunidades – durante a primeira ronda
A tabela (com a indicação da comunidade, da data da reunião e do número de participantes) e as fotos seguintes ilustram
os encontros realizados nas comunidades abrangidas pelo projecto.
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Comunidade
Kagogoda 1
Fingoé 2
Nhandoa
Cachembe
Msambira 3
Chirodzi-Sanangué
Chacocoma

Data da Reunião
4 de Maio de 2009
6 de Maio de 2009
7 de Maio de 2009
8 de Maio de 2009
8 de Maio de 2009
9 de Maio de 2009
9 de Maio de 2009

Nº de Participantes
101
29
58
13
136
135
91

Reuniões com Comunidades em Cachembe

Reunião de Chacocoma

Reunião da Chiuta- Msambira

1

Por impossibilidade de acesso a Mwanawangombe.
Por impossibilidade de acesso a Chipera.
3
Por impossibilidade de acesso a Chidima.
2
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Reunião em Chiuta – Sede

Reunião em Kagogoda

Reunião em Fingoé

Reunião em Chacocoma

Reuniões com Conselhos Consultivos Distritais – durante a Segunda Ronda
Entre 17 e 19 de Junho realizaram-se encontros com os Conselhos Consultivos, como ilustram a tabela e as fotos
seguintes.

Distrito
Changara – Luenha
Cahora Bassa – Chitima
Chiúta 4 – Manje

4

Data da Reunião
17 de Junho de 2009
18 de Junho de 2009
19 de Junho de 2009

Nº de Participantes
56
49
52

Alargada a representantes de Marávia que se fez representar por 5 participantes.
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Reunião em Changara

Reunião em Cahora

Reunião em Chiuta

Reuniões públicas abertas – durante a Segunda Ronda
De forma a garantir a abrangência do processo de participação pública e dar cumprimento ao estipulado no Regulamento
sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental, serão efectuadas reuniões públicas abertas para apresentação do
presente documento - a versão rascunho do Estudo de Prá-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito e os Termos de
Referência para o EIA. Será realizada uma reunião de nível central na cidade de Maputo e outra de nível provincial na
cidade de Tete.
Estes encontros serão realizados até ao final do mês de Julho e a respectiva convocatória, como se define no
Regulamento de AIA, deverá ser anunciada com quinze dias de antecedência.
O conteúdo dessas reuniões será ainda anexado à versão final do relatório do EPDA.

9.4 PRINCIPAIS QUESTÕES LEVANTADAS NAS REUNIÕES
Primeira Ronda
Questões sociais
 Reassentamento, compensação, oferta de trabalho, melhoria das condições de vida, no que diz respeito ao acesso a
energia, água, saúde, educação e expectativa da melhoria da rede viária.
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Questões culturais
 Respeito e protecção dos locais sagrados, transferência dos espíritos protectores para locais seguros.
Questões de ordem técnica
 A proximidade da planeada barragem de Mphanda Nkuwa em relação a Cahora-Bassa.
 Sincronização das barragens de modo a que todas elas concorram para que se respeite o fluxo ecológico do rio.
Questões de segurança
 Possível aumento de cheias a jusante, no caso de descargas excessivas de todas as barragens ao longo do rio.
 A segurança e estabilidade da barragem devido a alta incidência de sismos na região.
Questões de consulta pública
 Envolvimento contínuo das comunidades afectadas.
Questões ambientais
 O transporte de sedimentos a jusante da barragem de Mphanda Nkuwa.
 O impacto das mudanças climáticas sobre o projecto.
 Impactos da inundação da barragem de Mphanda Nkuwa sobre o Delta do Zambeze.
 Diminuição da fauna a jusante da barragem de Mphanda Nkuwa.
 O impacto cumulativo de todas as barragens sobre o rio Zambeze.
 Redução de afluentes para o rio Zambeze.
Segunda Ronda
Questões técnicas
 Possibilidade de aproveitamento múltiplo da albufeira e das margens da albufeira (projectos de irrigação, por
exemplo).
 Necessidade de repensar a localização da área de estruturas de apoio e da nova Vila transferindo o desenho actual
para a margem Sul.
 Sugestão de aproveitar a barragem como via rodoviária ligando as duas margens.
Questões ambientais
 Enchimento da albufeira conduzir a que se desperdice a possibilidade de explorar recursos minerais que venham a
ficar submersos.
 Preocupação com poeiras.
Preocupação com possível aumento do conflito Homem-Animal.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os trabalhos realizados no presente o Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA),
envolveram uma equipa de técnicos especialistas nas várias áreas ambientais que reuniram um conjunto significativo de
informações, através da busca bibliográfica, de trabalhos e estudos realizados, de levantamentos de campo e do contacto
directo com organismos regionais e nacionais, por forma a definir a zona em estudo, analisar as condições ambientais
existentes, identificar e avaliar os potenciais impactos considerados de maior significância, assim como recomendar e
propor estudos adicionais capazes de detalhar os aspectos considerados de maior relevo.
A metodologia seguida ao longo dos trabalhos, foi direccionada no sentido de tornar possível o equacionar das questões
fundamentais, que se destacam da análise integrada dos diversos descritores ambientais estudados, visando o
cumprimento dos objectivos preconizados.
Assim, como principais conclusões que se poderão extrair do trabalho realizado, importa valorizar, pelo seu especial
significado, os seguintes aspectos positivos:
1.

A Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa insere-se numa estratégica política e económica de produção energética a
partir de recursos renováveis, dando resposta à crescente procura que o sector de energia tem manifestado quer
internamente, quer para exportação para a África Austral. Daí que em termos económicos e financeiros o
empreendimento se traduza em reais benefícios para o país.
A produção energética (1 500 MW de potência instalada), para consumo interno e maioritariamente para
exportação, terá também tradução e implicações directas e indirectas no desenvolvimento desta região,
reflectindo-se claramente numa maior dinâmica socioeconómica, que importa fomentar, face ao relevante
desenvolvimento que a província de Tete tem vindo a manifestar em termos nacionais, com o crescimento
económico evidenciado nos últimos anos.
Estes aspectos constituem impactos positivos de elevado significado que justificam o empreendimento.

2.

A este respeito importa sublinhar que a hidroelectricidade surge como uma forma de produção de energia limpa,
renovável, de rápida resposta e flexível regulação (garantida pela barragem criada), situação que reforça os seus
benefícios, sobretudo quando comparados com os sistemas baseados em energias fósseis (tanto em termos de
consumo de combustíveis fósseis como de consequentes emissões de GEE’s).

3.

A criação de empregos directos e indirectos, associados principalmente à fase de construção (com menor
expressão durante a exploração, apesar de se tratarem de empregos mais especializados e mais prolongados), a
criação de uma área social capaz de albergar os cerca de 4 000 trabalhadores previstos para o pico da obra, e
todas as infraestruturas associadas (alojamento, acessos, infraestruturas básicas, saúde, etc.), representarão, a
par de um conjunto de projectos sustentados de Responsabilidade Social, que a empresa responsável pela
construção e exploração do empreendimento se propõe realizar, benefícios muito positivos para uma zona
rural carenciada.

Os impactos resultantes do empreendimento assumirão diferentes características face às actividades previstas para as
fases de construção, enchimento da albufeira e exploração da hidroeléctrica, sendo porém importante atender aos
seguintes pressupostos:
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Fase de Construção
As actividades geradoras de impactos serão decorrentes da instalação de estaleiros, criação de acessos (que
viabilizam a circulação viária entre Tete e o local de obra), áreas de empréstimo (escombreiras) e depósito de
materiais, intervenções no rio (desvio provisório, fundações, etc.), instalação da central e demais áreas afectas à
obra, sendo que em parte estas actividades são temporárias embora os efeitos de muitas perdurem pela fase de
exploração.
Enchimento da Albufeira
Durante o enchimento da albufeira (previsto para um período de menos de 1 mês) serão inundados os terrenos
adjacentes ao leito do rio até uma cota de 207, o que representa a imersão de cerca de 100 km2. Nesta fase irá
também verificar-se uma redução do caudal descarregado a jusante, devendo-se porém garantir um caudal
ecológico e de reserva, que garanta os usos a jusante.
Fase de Exploração
O principal aspecto a ter em consideração quanto à fase de operação da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa
prende-se com o facto de que esta barragem irá aproveitar os caudais turbinados (e regularizados) por Cahora
Bassa, para de novo produzir energia:
- está em causa uma exploração hidroeléctrica que permite que todos os caudais afluentes passem para jusante,
com uma reduzida capacidade de regularização, pelo que o aproveitamento não irá alterar significativamente o
regime do rio, uma vez que a barragem, em regime de fio-de-água, irá libertar os caudais recebidos de Cahora
Bassa e da restante bacia tributária, designadamente do Rio Luía;
- as condições de exploração não vão criar uma zona interníveis agravada, nem na albufeira, nem a jusante,
apenas poderão verificar variações dos níveis de caudais diários caso se opte por um cenário que considere
uma variação diária de produção de energia (operação mid merit), não se prevendo que o rio saia do seu leito
normal, podendo apenas reduzir numa parte do dia o seu caudal, para voltar a um regime perto do actual
(oscilação diária a fazer-se sentir até Lupata, a jusante de Tete).
Face a este enquadramento, destacam-se como principais impactos negativos associados a este empreendimento
aqueles que resultam da alteração do regime hídrico, da ocupação das áreas de obra e do enchimento da albufeira,
implicando alterações nos meios físico, biótico e socioeconómico, a saber:
Meio Físico
 Em termos microclimáticos a criação de um plano de água favorece o aumento da humidade relativa local,
atenuando as amplitudes térmicas. Por outro lado, a opção pela produção hidroeléctrica em comparação com outros
modos de produção de energia a partir de combustíveis fosseis, traduzem-se em impactos positivos relevantes,
como já mencionado, relativos ao controlo do aquecimento global.
 Relativamente as aspectos de sismicidade sublinha-se uma vez mais que quanto à sismicidade natural, esta não
representa qualquer condicionalismo que iniba o projecto e a construção da barragem, ao nível de garantia da sua
segurança; por outro lado, a sismicidade induzida (decorrente da pressão exercida no enchimento da albufeira) não
irá gerar sismos de magnitude superior ao da sismicidade natural da região (considerada relativamente baixa), por
conseguinte, a sismicidade induzida não irá aumentar o risco sísmico local, devendo no entanto ser devidamente
seguido e monitorado.
 As alterações previstas para o regime hídrico do rio é sobretudo função da passagem de um regime lêntico de águas
correntes para um regime lótico, de águas mais paradas, com consequências em termos de qualidade das águas
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(potenciação de fenómenos de eutrofização), caso não sejam tomadas medidas adequadas. Durante a exploração e
como referido apenas estão previstas variações a jusante dos caudais diários, função da operação da central
hidroeléctrica.
 No que se refere ao caudal sólido, o principal contributo em sedimentos a montante da barragem de Mphanda
Nkuwa é proveniente do Rio Luía e foi avaliado em 2 Mm3/ano (dado que Cabora Bassa já retém o restante). Este
valor corresponde a cerca de 10% da totalidade do caudal sólido gerado a jusante de Cahora Bassa e será
maioritariamente retido na albufeira de Mphanda Nkuwa, embora parte dos sedimentos finos afluentes à barragem
possam ser lançados para jusante em situação de cheia.
 Para além dos impactos negativos referidos que se estendem a toda a fase de exploração, admitem-se também
impactos, contudo potencialmente menos significativos, associados às obras, essencialmente devido a acréscimos
de ruído, poeiras e perturbação das condições de circulação e acessibilidade, seja na zona do aproveitamento, seja
ao longo de percursos mais ou mesmos extensos para obtenção de inertes para a execução do betão.
 Referencia ainda às modificações impostas na paisagem, por um lado pelo aspecto geralmente degradado na fase
de obra e por outro pela criação do plano de água, alterando-se a sua estrutura e composição visual.
Meio Biótico
 A construção da barragem irá resultar na inundação e consequente perda permanente de uma variedade de habitats
de vegetação e fauna terrestres e aquáticos (matas, floresta, vegetação ribeirinha, ilhas rochosas, etc.), numa
extensão de aproximadamente 100 km2. Estes habitats não se restringem, contudo, à proposta área de localização
da albufeira, podendo ser encontrados em várias outros locais ao longo do Rio Zambeze e dos seus afluentes; o
mesmo se pode dizer das espécies vegetais de plantas e animais que neles habitam.
 As alterações dos caudais restituídos a jusante (de acordo com o cenário de operação que vier a ser considerado),
poderá ter também ter tradução em afectações nas comunidades bióticas ribeirinhas.
 O incremento do conflito homem-animal em resultado da ocupação humana de áreas anteriormente ocupadas por
fauna bravia está relacionado com a facilitação do acesso à área, que poderá atrair um maior número de pessoas
para a mesma, e poderá ocorrer nas áreas de influência indirecta e directa do projecto.
 Por outro lado, a criação da albufeira irá criar um novo habitat lacustre que irá potenciar tanto a instalação de novas
espécies, como a alteração da actual distribuição populacional das espécies existentes.
Meio Socioeonómico
 Partes dos distritos de Changara, Cahora Bassa, Chiúta e Marávia serão afectados resultante da inundação de terras
na área determinada para estabelecimento do reservatório da barragem. Destacam-se as áreas vizinhas da
confluência dos Rios Zambeze e Sanangwe, a 4 km a montante do local proposto para a construção da barragem. A
margem sul do Zambeze, que é a mais povoada, engloba as povoações de Chirodzi-Sanagwe, as quais serão
cobertas pelas águas da albufeira, assim como a povoação de Chacocoma, que poderá perder algumas terras de
cultivo. A margem norte do Zambeze (que abrange o Distrito de Chiuta) é menos povoada.
 Os principais impactos decorrentes serão a afectação directa de habitações e de terrenos agrícolas, tendo sido
contabilizados, nos estudos anteriormente realizados, a necessidade de reassentamento de 210 famílias (cerca de
1 400 pessoas). Existem igualmente famílias que habitam as zonas ribeirinhas a jusante do local de barragem, bem
como terras de cultivo nas margens e em muitas das ilhas situadas ao longo do rio, que poderão ver alteradas as
condições de relacionamento com o rio, função das alterações de caudais resultantes da operação da hidroeléctrica.
 Na zona da albufeira é também expectável um aumento das dificuldades de comunicação entre as duas margens a
montante da barragem.
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 Apontam-se ainda impactos decorrentes da atracção de um número de trabalhadores directos e indirectos, pelos
potenciais conflitos associados à perturbação nas estratégias de sobrevivência e modo de vida tradicionais, ao
aumento da competição pela terra e recursos naturais, ao aumento das patologias sociais (crime, prostituição, etc.),
ao aumento de doenças sexualmente transmissíveis e/ou disseminação do HIV/SIDA, à possível interferência com
cemitérios e/ou locais sagrados e aos potenciais conflitos induzidos pelo acréscimo de diversidade cultural na área.
Enfatiza-se que o presente EPDA constitui uma primeira fase de um processo de avaliação ambiental que se pretende
dinâmico, cujos objectivos visam essencialmente identificar as questões consideradas de maior importância associadas ao
empreendimento, para que estas sejam estudadas com detalhe na seguinte fase de Estudo de Impacto Ambiental (EIA),
estabelecendo-se no presente documento um conjunto de recomendações que constituirão os Termos de Referência
para o EIA.
No EIA as questões identificadas nos Termos de Referência serão alvo de estudos detalhados que irão permitir avaliar os
impactos e recomendar medidas e acções no sentido de optimizar o empreendimento, possibilitando, por um lado, a
colmatação ou a atenuação dos impactos negativos identificados, e por outro, a valorização dos seus benefícios.
Em paralelo decorre o Processo de Participação Pública que acompanha esta fase dos estudos (EPDA), que está a ser
conduzido de acordo com o Regulamento 45/2004, estabelecido pelo MICOA, tendo sido promovidos encontros a
diferentes níveis de forma transmitir informação correcta sobre o projecto e a receber contributos de opiniões,
preocupações ou esclarecimentos, visando um processo transparente e aberto, de acordo com as boas praticas
adoptadas internacionalmente para a Participação Pública.
Finalmente, da análise global efectuada, a qual se desenvolve ao longo do presente relatório, poder-se-á concluir que o
empreendimento estudado, apesar de colidir pontualmente com áreas sociais e naturais, não revela potenciar nenhuma
questão considerada eventualmente fatal, ou seja, o empreendimento não irá gerar impactos que pelas suas
características inviabilizariam o projecto, do ponto de vista ambiental, afectações previstas entendidas como inaceitáveis,
quer incidam no meio físico, no meio biótico ou no meio socioeconómico.
Considera-se pois que o projecto da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa é ambientalmente viável, sendo os benefícios
que lhe estão associados maiores aos prejuízos causados (se devidamente minimizados) devendo no entanto prosseguir
os estudos ambientais de modo a avaliar detalhadamente todos os impactos identificados.
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ANEXO II.1 - VEGETAÇÃO

LISTAGEM DE ESPÉCIES VEGETAIS PARA HABITATS SELECCIONADOS NA ÁREA DE
INUNDAÇÃO

Vegetação de mata mista

Espécie
Acacia nilotica

Observação
Comum

Acacia sp.
Cardiogine africana
Combretum africana
Combretum apiculatum

Comum

Combretum imberbe

Muito comum

Combretum zeyheri
Commiphora marlothii

Comum

Cordia sp.
Cradiogyne africana
Deinbollia oblongifolia

Comum

Dichrostachys cinerea
Diospyros lycioide

Muito comum

Diospyros sp.
Ficus sp.
Ficus sycomorus
Grewia monticola
Lannea edulis

Comum

Lannea schweinfuthii
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Espécie

Observação

Lannea strummania
Lonchocarpus capassa
Markhamia zanzibarica

Muito comum

Maytenus heterophylus
Maytenus sp.
Phyllanthus delagoensis
Pteleopsis myrtifolia
Rhus natalensis
Sclerocarya birrea
Senna abbreavita
Sterculia quinqueloba

Espécie ameaçada*

Sterculia quinquiloba
Strychnos madagascariensis
Terminalia zambesiaca
Vitex bruchananii
Xylotheca tettensis
Ziziphus mauritiana

Vegetação de florestas ribeirinhas em franja

ESPÉCIE

OBSERVAÇÃO

Afzelia quanzensis

Baixo risco*

Brachystegia sp.
Combretum apiculatum
Combretum zeyheri
Commiphora marlothii
Deinbollia oblongifolia
Deinbollia oblongifolia
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Gardenia resiniflua
Grewia monticola
Manilkara discolor
Margaritaria discolor
Markhamia zanzibarica
Rhus guenzii
Senna abbreviata
Senna abbreviata
Sterculia quinqueloba

Espécie ameaçada*

Strychnos madagascriensis
Tamarindus indica
Terminalia sericea
Vegetação das ilhas ribeirinhas

Espécie

Observação

Acacia nilotica
Bridelia cathartica
Catunaregam spinosa
Colospermum mopane
Combretum apiculatum
Combretum imberbe

Comum

Combretum zeyheri
Commiphora marlethon
Dalbergia meloxylon
Deinbolia oblongifolia

Comum

Dichrostachys cinerea
Dichrostachys cinerea
Diospyros lycioides

Muito comum

Garcinia livingstonei
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Espécie

Observação

Grewia caffra
Grewia monticola
Lannea edulis

Comum

Margaritaria discolor

Comum

Markhamia zanzibarica

Comum

Maytenus heterophylla
Maytenus reticulathus
Olax dissitiflora

Muito comum

Phyllanthus reticulathus
Senna abbreviata
Vitex sp.
Xylotheca tettense

Muito comum

Ziziphus mauritiana

Vegetação dos terraços de aluvião

Espécie

Observação

Acacia nilotica
Acacia sp.
Artabotrys brachypetalus
Combretum apiculatum
Combretum imberbe
Deinbolia oblongifolia
Dichrostachys cinerea
Diospyros lycioides
Ficus glumosa
Grewia monticola
Lannea edulis
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Espécie

Observação

Lannea schweinfurthii
Lonchocarpus capassa
Manilkara discolor
Markhamia zanzibarica
Phyllathus reticulatus
Sclerocarya birrea
Senna abbreviata
Terminalia sericea

Comum

Vitex harveana
Vitex sp.
Xylotheca tettensis

Comum

Ziziphus mauritiana

Comum

Vegetação de floresta sobre afloramentos rochosos

Espécie

Observação

Acacia abreviata
Cladostemon kirkii
Combretum apiculatum
Combretum imberbe
Combretum zeyheri
Commiphora marlothii
Deinbollia oblongifolia
Deinbollia oblongifolia
Dichrostachys cinerea
Lannea schwinfurthii
Lannea shwinfurthii
Lonchocarpus capassa
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Espécie

Observação

Markhamia zanzibarica
Markhamia zanzibarica
Piliostigma thonningii
Sterculia quinquiloba

Espécie ameaçada*

Vitex sp.
Xylotheca tettensis

Vegetação de floresta
Espécie

Observação

Albizia gummifera
Cladostemon kirkii
Combretum apiculatum
Combretum imberbe
Commiphora marlothii
Deinbolia oblongifolia
Diospyros lycioides
Garcinia livingstonei
Hippocratea sp
Maerua triphylla
Markhamia zanzibarica
Rhus gueinzii
Stropanthus petersianus
Tamaindus indica
Terminalia zambeziaca
Vitex sp.
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ANEXO II.1.1
LISTAGEM DE ESPÉCIES VEGETAIS POR FAMÍLIA
FAMILIA

NOME LATINO
Lannea schweinfurthii

NOME COMUM OU VERNACULAR

LÍNGUA

Mughamicomo

Shangana

Rhus natalensis

Munhanhani

Ronga

Sclerocarya birrea

Kanhi

Ronga

Artabotrys monteiroae

Okonjowati

Shangana

Uvaria lucida

Osotu maura

Macua

Heteromorpha trifoliata

Jdju-mbuzi

Nyungwe

Holarrhena pubescens

Mucacho

Chissena

Phoenix reclinata

Kindzo

Ronga

Hyphaene crinita

Nala

Ronga

Kigelia africana

Hpfungura

Ronga

Markhamia zanzibarica

Kulamassua

Chissena

BOMBACACEAE

Adansonia digitata

Chimua

Shangana

BURSERACEAE

Commiphora marlothii

Mupumbua

Shona

FABACEAE

Acacia burkei

Micaia

Ronga

Caia

Ronga

Acacia kraussiana

Khawla

Ronga

Acacia tortilis

Caçana

Shangana

Acacia nilotica

Shinghaze

Shangana

Albizia gummifera

Tangatanga

Shona

Albizia harveyi

Chissio

Shona

Dichrostachys cinerea

Dzinga

Shangana

Cissane

Ronga

ANACARDIACEAE

ANNONACEAE
APIACEAE

APOCYNACEAE

Rhus gueinzii

Strophanthus speciosus
Holarrhena zanzibarica

ARECACEAE
BIGNONIACEAE

Acacia caffra
Acacia nigrescens
Acacia brevispica

Abrus pusalorius
Abrus precatorius

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA)
Relatório de EPPA.

7

FAMILIA

NOME LATINO
Indigofera sp.

NOME COMUM OU VERNACULAR

LÍNGUA

Lhenyenyani

Ronga

Nembenembe

Ronga

Indigofera sp.

Hlenyinyane

Ronga

Rhynchosia minima

Nhachuope

Sena

Indigofera errecta
Senna petersiana
Senna mimosoides

Rhynchosia sp.

Ronga

Tephrosia purpurea

Lukalali

Macua

Vigna unguiculata

Nhemba

Shangana

Vigna sp.

Chingonyawane

Shangana

Burkea africana

Cimbe

Shona

Peltophorum africanum

Chachano

Ronga

Pterocarpus angolensis

Wild teak

Ronga

Pterocarpus rotundifolius

Round-leaved teak

Shona

Lonchocarpus capassa

Apple-leaf

Shangana

Bauhinia petersiana

Chingurando

Nyungue

Bauhinia tomentosa

Mucorra

Shona

Colophospermum mopane

Chamatse

Shangana

Cordyla africana

Tomo

Ronga

Afzelia quanzensis

Lhanfuta

Ronga

Piliostigma thonningii

Muçangueça

Sena

Tamarindus indica

Mussica

Sena

Guibourtia conjugata

Tsotso

Shangana

Hibiscus schinzii

Hitambilo

Shangana

Crotolaria pallida

Hibiscus calyphyllus

CAPPARACEAE
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Ronga

Hibiscus surratensis

Coaça coaça

Dalbergia melanoxylon

Chipaladzi

Changana

Lonchocarpus capassa

Banzu

Shangana

Pterocarpus angolensis

Mbila

Ronga

Pterocarpus rotundifolius

Mumbungo

Shona

Cladostemon kirkii

Mahuco

Ronga
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FAMILIA

NOME LATINO
Cleome monophylla

NOME COMUM OU VERNACULAR
Xitsatsaka

LÍNGUA
Português

Cleome sp.

CELASTRACEAE
CLUSIACEAE

Cleome gynandra

Bangala

Cleome monophylla

Xitsatsaka

Ronga

Maerua triphylla

Chimwamaruca

Shangana

Maytenus heterophylla

Chichangua

Ronga

Bimbe

Ronga

Combretum apiculatum

Chivanzoana

ronga

Combretum hereroense

Fiti

Ronga

Combretum imberbe

Monzo

Ronga

Combretum zeyheri

Mucome

Shona

Combretum kirkii

Cangasse

Ronga

Pteleopsis myrtifolia

Muíadí

Ronga

Terminalia sambesiaca

Kurungo

Shona

Terminalia sericea

Komola

Ronga

Diospyros lycioides

Chitomatomana

Shona

Diospyros mespiliformis

Thoma

Shangana

Antidesma venosum

Chongue

Shangana

Bridelia cathartica

Munuangate

Ronga

Hymenocardia ulmoides

Tsatsalatana

Ronga

Margaritaria discoidea

Mutitukanga

Sena

Phyllanthus discoideus

Mutitukanga

Sena

Phyllanthus reticulatus

Thethinha

Changana

Acalyphya ornata

Nthakwasili

Acalypha sp.

Nammanene

Macua

Euphorbia sp.

Malonhe

Shona

Dalbergia melanoxylon

Chipaladzi

Changana

Gymnosporia buxifolia
Garcinia livingstonei
Combretum adenogonium

COMBRETACEAE

EBENACEAE

Diospyros quiloensis
Euphorbia cooperi
Acalypha glabrata

EUPHORBIACEAE
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FAMILIA
FLACOURTIACEAE

LOGANIACEAE

MELIACEAE

OLACACEAE
RHAMNACEAE

RUBIACEAE

NOME LATINO
Flacourtia indica

NOME COMUM OU VERNACULAR

LÍNGUA

Hlhongoma

Shangana

Strychnos decussata

Chicwacwane

Shangana

Strychnos madagascariensis

Cugwa

Shangana

Strychnos spinosa

Nsala

Shangana

Trichilia dregeana

Muchiauiri

Shona

Turraea floribunda

Mulangazua

Shona

Ekebergia capensis

Nhamarre

Ronha

Olax dissitiflora

Lijamuti

Ronga

Ziziphus abyssinica

M`sau

Shona

Ziziphus mucronata

Kobonga

Catunaregam spinosa

Chirole

Ronga

Crossopteryx febrifuga

Comleme

Bitonga

Gardenia resiniflua

Murengawa

Sena

Gardenia ternifolia

Chitsalala

Ronga

Lagynias lasiantha

Chiphiluana

Xylotheca tettensis

Rothmannia globosa
Tricalysia sonderiana

Chissimilalhanfi

SAPINDACEAE

Deinbollia oblongifolia

Chitiyssamassimo

SAPOTACEAE

Manilkara discolor

Nheva

Ronga

Dombeya rotundifolia

Chitogue

Shona

Sterculia quinqueloba

Metonha

Macua

STERCULIACEAE

Melhania prostrata
Melhania acuminata
Hermannia boraginiflora

Lalipiri

Hermannia kirkii

TILIACEAE

Ronga

Shangana

Grewia caffra

Madandamulato

Shona

Corchorus junodii

Chimbiata

Corchorus olitorius

Guche

Shangana

Tádza

Shona

Corchorus tridens
Grewia monticola
VERBENACEAE
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Vitex harveyana
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FAMILIA

NOME LATINO

NOME COMUM OU VERNACULAR

LÍNGUA

Lippia javanica

Nipê

Macua

Tristachya sp.

Nhamungane

Xitswa

Digitaria sp.

Lihingamwari

Shangana

Digitaria ceriantha

Chipidzo

Ronga

Digitaria longiflora

Chikolowa

Xitswa

Digitaria melangiana

Nyankwililsho

Alysicarpus vaginalis
Digitaria sp.
Eragrostis sp.
Eragrostis superba

Dondodzé

Nhungue

Hyparrhenia dissoluta

Lhongwe

Shangana

Heteropogon contortus

Chilenge

Xitswa

Sorghum versicolor

Fanva

Ronga

Melinis repens

Khulane

Sporobolus sp.

Chikwiti

Shangana

Tristachya sp.

Nhamungane

Xitswa

Panicum maximum

Chihundze

Shangana

Urochloa sp.

Xivava

Ronga

Urochloa mosambicensis

Mbavane

Ronga

Cynodon dactylon

Lithangue

Shangana

Panicum maximum

Chihundze

Shangana

Aristida congestum

Xilungwa

Shangana

Dactyloctenium gigantium

Chimbwe

Ronga

Dactyloctenium aegyptium

Capim estrela

Nhungue

Perotis patens

POACEAE

Cymbopogon excavatum
Eragrotis horizontalis
Ischaemum arcuatum
Rhynchelytrum repens
Aristida sp.

Alysicarpus vaginalis
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FAMILIA
ASTERACEAE

LAMIACEAE

NOME LATINO

NOME COMUM OU VERNACULAR

LÍNGUA

Ageratum conyzoides

Chitunu

Yao

Hemizygia bracteosa

Mangananaie

Ronga

Ocinum canum

Chipunganhunho

Nhungue

Leonotis mepetifolia

Shangana

Zaleya pentandra
AIZOACEAE

Gisekia pharnacioides
Gisekia africana

PAPAVERACEAE

CAPPARACEAE

Argemone mexicana

Sovasova

Cleome monophylla

Xitsatsaka

Shangana

Cleome gynangra
Cleome sp

ACANTHACEAE
LILIACEAE

Asistacia gangetica

Ronga

Blepharis diversispina

Ronga

Sansevieria longiflora

Khandelagomu

Sanseviera sp.

Xikuenga

Asparagus aethiopicus

Kwangulatilo

Asparagus sp.

TILIACEAE

Shisengue

Shangana

Ornithogalum virens

Nhala ya nova

Shangana

Triumfetta pentandra

Dzunza

Shangana

Corchorus junodii

Chimbiata

Corchorus olitorius

Guche

Shangana

Corchorus tridens

COMMELINACEAE

Commelina benghalensis

Khonfanhe

Commelina africana

Khovani

Commelina sp.
AMARANTHACEAE
MALVACEAE

Shona

Celosiatrigyna sp.

Nhamudjakara

Pupalia lappacea

Chinamana

Shona

Hibiscus vitifolius

Xitsotsonho

Ronga

Hibiscus schinzii

Hitambilo

Shangana

Hibiscus calyphyllus

12

Shangana

Ronga

Hibiscus surratensis

Coaça coaça

Hibiscus cannabinus

Tswimbane

Ronga
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FAMILIA

NOME LATINO

NOME COMUM OU VERNACULAR

LÍNGUA

Abutilon grandiflorum
Sida cordifolia
NYCTAGINACEAE

Boerhavia diffusa

Mugunda

Ceratotheca triloba
PEDALIACEAE

CYPERACEAE
OLEACEAE
MENISPERMACEAE
CONVOLVULACEAE

Shangana
Macua

Ceratotheca sesamoides

Thove

Sesamum alatum

Chinhonhowane

Shona

Cyperus sp.

Tekile

Shangana

Jasminum fluminense

Aimbahu

Macua

Fimbristylis sp.

Ndivazabako

Shangana

Cocculus hirsutus

Gwelani

Macua

Convolvus farinosus

Shangana

Merremia tridentata

Ikondahasa

Ronga

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris

Xihllhwani

Shangana

APOCYNACEAE

Catharanthus roseus

SOLANACEAE

Solanum sp.

POLYGALACEAE

Polygala producta

SCROPHULARIACEAE

Striga sp.

Dalbergia melanoxylon

Chipaladzi

Changana

Lonchocarpus capassa

Banzu

Shangana

Pterocarpus angolensis

Mbila

Ronga

Pterocarpus rotundifolius

Mumbungo

Shona

Flacourtia indica

Hlhongoma

Shangana

Strychnos decussata

Chicwacwane

Shangana

Strychnos madagascariensis

Cugwa

Shangana

Strychnos spinosa

Nsala

Shangana

Trichilia dregeana

Muchiauiri

Shona

Turraea floribunda

Mulangazua

Shona

Ekebergia capensis

Nhamarre

Ronha

CUCURBITACEAE

Flacourtiaceae

Coccina rehmannii
Coccina adoensis

Xylotheca tettensis
Loganiaceae

Meliaceae
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FAMILIA

NOME LATINO

Acacia burkei

NOME COMUM OU VERNACULAR

LÍNGUA

Micaia

Ronga

Caia

Ronga

Acacia kraussiana

Khawla

Ronga

Acacia tortilis

Caçana

Shangana

Acacia nilotica

Shinghaze

Shangana

Albizia gummifera

Tangatanga

Shona

Albizia harveyi

Chissio

Shona

Dichrostachys cinerea

Dzinga

Shangana

Olax dissitiflora

Lijamuti

Ronga

Ziziphus abyssinica

M`sau

Shona

Ziziphus mucronata

Kobonga

Ronga

Catunaregam spinosa

Chirole

Ronga

Crossopteryx febrifuga

Comleme

Bitonga

Gardenia resiniflua

Murengawa

Sena

Gardenia ternifolia

Chitsalala

Ronga

Lagynias lasiantha

Chiphiluana

Acacia caffra
Acacia nigrescens
Acacia brevispica
Fabaceae

Olacaceae
Rhamnaceae

Rubiaceae

Rothmannia globosa
Tricalysia sonderiana

Chissimilalhanfi

Sapindaceae

Deinbollia oblongifolia

Chitiyssamassimo

Sapotaceae

Manilkara discolor

Nheva

Ronga

Sterculiaceae

Dombeya rotundifolia

Chitogue

Shona

Sterculia quinqueloba

Metonha

Macua

Grewia caffra

Madandamulato

Shona

Grewia monticola

Tádza

Shona

Tiliaceae

Ronga

Verbenaceae

Vitex harveyana

Poaceae

Tristachya sp.

Nhamungane

Xitswa

Digitaria sp.

Lihingamwari

Shangana

Digitaria ?Eriantha

Chipidzo

Ronga
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FAMILIA

NOME LATINO

NOME COMUM OU VERNACULAR

Digitaria longiflora

Chikolowa

Digitaria melangiana

Nyankwililsho

LÍNGUA

Xitswa

Digitaria sp.
Eragrostis sp.
Eragrostis superba

Dondodzé

Nhungue

Hyparrhenia dissoluta

Lhongwe

Shangana

Heteropogon contortus

Chilenge

Xitswa

Sorghum versicolor

Fanva

Ronga

Ageratum conyzoides

Chitunu

Yao

Cynodon dactylon

Lithangue

Shangana

Urochloa sp.

Xivava

Ronga

Urochloa mosambicensis

Mbavane

Ronga

Hemizygia bracteosa

Mangananaie

Ronga

Perotis patens

Asteraceae

Lamiaceae
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ANEXO II.2 – FAUNA
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ANEXO II.2
CATEGORIAS DE CONSERVAÇÃO USADAS PARA A DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO DA FAUNA REGISTADA NA ÁREA DA ALBUFEIRA

O estado de conservação dos mamíferos, pássaros e répteis foi determinada através da publicação das Listas Vermelhas
da IUCN (Hilton-Taylor, 2000, Baillie & Groombridge, 1996), Mundy (2000) e Collar et al (1994) – os ultimo’s dois apenas
para pássaros.
As categorias de conservação são definidas de acordo com a Lista Vermelha da IUCN para as Espécies em Perigo (HiltonTaylor, 2000)
Perigo Crítico (Critically Endagered-CR)
Uma taxon está em Perigo Crítico quando se encontra perante um elevado risco de extinção no ambiente selvagem num
futuro imediato.
Perigo (Endangered-EN)
Uma taxon está em Perigo quando não está em Perigo Crítico, mas enfrenta um elevado risco de extinção no ambiente
selvagem num futuro próximo.
Vulnerável (VU)
Uma taxon é Vulnerável quando não está em Perigo Crítico nem em Perigo mas enfrenta uma elevado risco de extinção
no ambiente selvagem num futuro a médio-prazo, como definido por qualquer um dos critérios (A a E)…
Baixo Risco (Lower Risk - LR) - com duas sub-categorias
Uma taxon em risco mas que não é considerada em Perigo Crítico ou em Perigo
Dependente da Conservação (cd)
Taxon que requer medidas de conservação
Quase Ameaçados (Near Threatened - NT)
A taxon que não se qualifica para a categoria Dependentes da Conservação, mas que estão perto de se qualificar para
Vulneráveis.
Este sistema de classificação para o estado de conservação é usado nas listas de verificação dos mamíferos, pássaros e
répteis (Anexos 1 - 2).
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ANEXO II.2.1: MAMÍFEROS
Lista de espécies de mamíferos registados como ocorrendo na área de estudo, baseado no estudo conduzido em 2001.
Os animais foram identificados através de observação directa, rastos ou excremento animal e agrupados em família. A
nomenclatura usada é de Taylor (2000) e Apps (2000). Estão também listadas as espécies que possivelmente ocorram na
área de estudo (*). A categoria de conservação das mesmas é indicada como Extinto (EX), Extinto na Natureza (EW),
Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase Ameaçado (NT), Pouco Preocupante (LC),
Informação Insuficiente (DD), Não Avaliado (NE), não listada (em branco), apêndice I do CITES (CI), apêndice II do CITES
(CII). N.c = Nome em Português não conhecido
Nome Comum - Inglês

Nome Comum – Português

Nome cientifico

Estado

CHIROPTERA
Peter’s Epauletted Fruit Bat*

N.c

Epomophorus cryturus

Straw Coloured Fruit Bat*

Morcego-frugívoro-gigante

Eidolon helvum

Gambian Epauletted Fruit Bat*

Morcego-frugívoro de Peters

Epomophorus gambianus

Egyptian Fruit Bat*

Morcego-frugívoro de Egipto

Rousettus aegyptiacus

Wahlberg´s Epauletted Fruit
N.c
Bat*

Epomophorus wahlvergi

Sheath-tailed Bat*

Morcego-meridional-de-cauda
embainhada

Coleura afra

Mauritian Tomb Bat*

Morcego-das-sepulturas-sulafricanas

Taphozous mauritianus

Spotted Free-tailed Bat*

N.c

Chaerephon bivittatus

Commerson´s Leaf-nosed Bat*

Morcego-de-nariz-enfolhado
Commerson

de

Sundevall´s Leaf-nosed Bat*

Morcego-de-nariz-enfolhado
Cafraria

da

Persian Leaf-nosed Bat*

Morcego-Persa-de-nariz-enfolhado

Triaenops persicus

Large Slit-faced Bat*

Morcego-grande-orelhudo

Nycteris grandis

Hairy Slit-faced Bat*

Morcego-orelhudo-piloso

Nycteris hispida

Greater Slit-faced Bat*

N.c

Nycteris macrotus

Hipposideros commersoni
Hipposideros caffer

Egyptian (Common) Slit-faced
Morcego-orelhudo de Egipto
bat*

Nycteris thebaica

Darling’s Horseshoe Bat*

Rhinolophus darlingii

2

N.c

LC
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Nome Comum - Inglês

Nome Comum – Português

Nome cientifico

Estado

Ruppell’s Horseshoe Bat*

Morcego-ferradura de Damaralândia

Rhinolophus fumigatus

Hildebrandt´s Horseshoe Bat*

Morcego-ferradura de Hildebarandt

Rhinolophus hildebrandtii

Geoffrey’s Horseshoe Bat*

Morcego-ferradura-gigante

Rhinolophus clivosus

Lander´s Horseshoe Bat*

Morcego-ferradura de Lander

Rhinolophus landeri

Swinny’s Horseshoe Bat*

Morcego-ferradura de Swinny

Rhinolophus swinnyi

Scriber´s Long-fingered Bat*

Morcego de Schreiber

Miniopterus schreibersii

NT

Long-tailed Seratine Bat*

Morcego-caseiro Hottentot

Eptesicus hottentotus

LC

Cape Seratine Bat*

Morcego-caseiro do Cabo

Eptesicus capensis

LC

Temminck´s Hairy Bat*

Morcego-lanudo do Cabo

Myotis tricolor

Kuhl´s Pipistrelle Bat*

Morcego-de-anão de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Banana Bat*

Morcego-de-bananeiras

Pipistrellus nanus

Ruppell’s Bat*

Morcego de Rüppell

Pipistrellus rueppellii

Cape Seratine Bat*

N.c

Pipistrellus capensis

Rendall’s Seratine Bat*

N.c

Pipistrellus rendalli

Butterfly Bat*

Morcego-borboleta

Chalinolobus variegatus

Schlieffen´s Bat*

Morcego de Schlieffens

Nycticeius schlieffenii

Yellow House Bat*

N.c

Scotophilus dingaanii

Lesser Yellow House Bat*

N.c

Scotophilus viridis

Damara Woolly Bat*

Morcego-lanoso de Damaralândia

Kerivoula argentata

Egyptian Free-tailed Bat*

Morcego-de-cauda-livre do Egipto

Tadarida aegyptiaca

Little Free-tailed Bat*

N.c

Tadarida pomila

Angolan Free-tailed Bat*

N.c

Mops condylurus

Flat-headed Free-tailed Bat*

Morcego-de-cabeça-achatada
Roberts

Giant African Free-tailed Bat*

N.c

de

LC

LC

Mormopterus petrophilus
Tadarida ventralis

DD

INSECTIVORA
Greater Musk Shrew

Musaranho-almiscardo-gigante

Crocidura flavescens

LC

Tiny Musk Shrew

Musaranho-almiscardo-anão

Crocidura fuscomurina

LC
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Nome Comum - Inglês

Nome Comum – Português

Nome cientifico

Climbing Shrew

N.c

Sylvisorex magalura

Lesser Red Musk Shrew

Musaranho-almiscardo-vermelho

Crocidura hirta

Estado

LC

MACROSCELIDEA
Four-toed Elephant Shrew

Musaranho-elefante-de-quatro-dedos

Petrodromus tetradactylus

Short-snouted Elephant Shrew

Musaranho-elefante-de-focinhocurto

Elephantulus
brachyrhynchus

Rock Elephant Shrew

Musaranho-elefante-das-rochas

Elephantulus myurus

LC

RODENTIA
Woodland Dormouse

Arganáz-arbóreo

Graphiurus murinus

Greater Cane-rat

Rato-grande-das-canas

Thryonomys swinderianus

Pouched Mouse

Rato-bochechudo

Saccostomus campestris

Fat Mouse

Rato-gorducho

Steatomys pratensis

Bushveld Gerbil

Gerboa de Peters

Tatera leucogaster

Giant Rat

Rato-gigante

Cricetomys gambianus

Spiny Mouse

Rato-espinhoso

Acomys spinosissimus

Namaqua Rock Mouse

Rato-da-Namaqua-das-rochas

Aethomys namaquensis

Red Veld Rat

Rato-vermelho-da-savana

Aethomys chrysophilus*

Water Rat

Rato-d’água

Dasymys incomtus

Single-striped Mouse

N.c

Lemmiscomys rosalia*

Striped Mouse

Rato-multilistrado

Rhabdomys pumilio

Pygmy Mouse

Rato-pigmeu

Mus minutoides

Tree Mouse

Rato-arbóreo-da-savana

Thallomys paedulcus

Woodland Mouse

Rato-comum-da-floresta

Grammomys dolichurus

Grooved tooth Rat or Mouse

Rato-de-dentes-canelados

Pelomys fallax

Natal Multimammate Mouse

Rato-multimamilado de Natal

Mastomys natalensis

Tree Squirrel

N.c

Paraxerus capapi

Porcupine

Porco-espinho do Cabo

Hystrix africaeaustralis

Springhare

Pedetes capensis

Pedetes capensis
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LC

LC

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório de EPDA.

Nome Comum - Inglês

Nome Comum – Português

Nome cientifico

Estado

LAGOMORPHA
Scrub Hare

N.c

Lepus saxatillis

HYRACOIDEA
Yellow Spot Dassie

Hirax-de-malha-amarela

Heterohyrax brucei
PROBOSCIDAE

African Elephant

Elefante-africano

Loxodonta africana

NT

PERISSODACTYLA
Burchell’s or Plain’s Zebra

Zebra de Burchell

Equus burchelli*
ARTIODACTYLA

Hippopotamus

Hipopótamo

Hippopotamus amphibius

Bush Pig

facocerro

Potamochoerus larvatus

Common Warthog

Facocero africano

Phacochoerus africanus

African Buffalo

Búfalo

Syncerus caffer

Bushbuck

Imbabala

Tragelaphus scriptus

Nyala

Inhala, Bawala

Tragelaphus angasi

Kudu

Cudo

Tragelaphus strepsiceros

Eland

Elande

Taurotragus oryx*

Bush (Common/Grey) Duiker

Cabrito-cinzento

Sylvicapra grimmia

Klipspringer

Cabrito-das-pedras, Cabrito-saltador

Oreotragus oreotragus

Blue Duiker

Cabrito-azul

Cephalophus monticola

LC

Natal (Red) Duiker

Mangul, Cabrito-vermelho

Cephalophus natalensis

LC

Suni

Changane

Neotragus moschatus

Sharpe’s Grysbok

N.c

Raphicerus sharpei

Reedbuck

Chango

Redunca arundinum

Waterbuck

Piva, Inhacoso, Namedouro

Kobus ellipsiprymnus

Impala

Impala

Aepyceros melampus

Roan

Palapala-cinzenta, Matagaíça

Hippotragus equinus*
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Nome Comum - Inglês
Sable

Nome Comum – Português
Palapala-negra

Nome cientifico
Hippotragus niger*

Estado
LC

CARNIVORA
Spotted Hyaena

Hiena-malhada

Crocuta crocuta

LC

Wild dog

Mabeco, Cão-do-mato

Lycaon pictus*

E C2a(i)

Side-striped Jackal

Chacal-listrado, Chacal-raiado

Canis adustus

Striped (White-naped) Weasel

Doninha-de-nuca-branca

Poecilogale albinucha*

Ratel (Honey Badger)

Ratel, Texugo-de-mel

Mellivora capensis

Cape Clawless Otter

Lontra do Cabo, Falsa-lontra

Aonyx capensis

LC CII

Spotted-necked Otter

Lontra-de-pescoço-malhado

Lutra maculicollis

LC, CII

Striped Polecat

Maritacaca, Doninha-de-cheiro

Ictonyx striatus

Tree Civet

Civeta-arbórea

Nandinia binotata

Manguço-gigante-cinzento

Herpestes ichneumon

Slender Mongoose

N.c

Herpestes ochracea

Dwarf Mongoose

Manguo-anão

Helogale parvula

Banded Mongoose

Manguço-listrado

Mungos mungo

Marsh (Water) Mongoose

Manguço-d’água

Atilax paludinosus

White-tailed Mongoose

Manguço-de-cauda-branca

Ichneumia albicauda

Meller’s Mongoose

Manguço de Melleri

Rhynchogale melleri

LC

Bushy-tailed Mongoose

Manguço-de-cauda-tufada

Bdeogale crassicauda

LC

Selous’ Mongoose

Manguço de Selous

Paracynictis selousi

LC

Large Spotted Genet

Geneta-de-malhas-grandes

Genetta tigrina

Miombo Genet

Geneta de Angola

Genetta angolensis

LC

African Civet

Civeta-africana

Civettictis civetta

LC

Wild Cat

N.c

Felis sylvestris

LC

Serval Cat

Serval, Gato-serval

Leptailurus serval

Caracal

N.c

Felis caracal

African Wild Cat

N.c

Felis silvestris lybica

Ichneumon
Mongoose

6

(Egyptian)

LC

LC, CII

LC, CII
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Nome Comum - Inglês

Nome Comum – Português

Nome cientifico

Leopard

Leopardo

Panthera pardus

Lion

Leão

Panthera leo

Cheetah

Chita

Acinonyx jubatus*

Estado
NT, CI
V, A2 abcd
V, A2 acd, C1
CI

PRIMATES
Chacma Baboon

N.c

Papio ursinus

Vervet Monkey

N.c

Sercopithecus aethiops

Thick-tailed Bush Baby

Jagra-grande, Jagra-gigante

Otolemur crassicaudatus

LC CII

Lesser Bush Baby

N.c

Galago moholi

LC CII

Grant’s Lesser Bush Baby

N.c

Galagoides granti

LC CII

TUBILIDENTATA
Aardvark

Urso-formigueiro

Orycteropus afer

LC, CII

PHOLIDOTA
Pangolin

Pangolim, Alacavuma
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ANEXO II.2.2: AVIFAUNA
Lista de espécies de aves registadas como ocorrendo na área de estudo, baseado no estudo conduzido em 2001. As
eves estão listadas de segundo o número de Roberts’. A nomenclatura usada é posterior a Sinclair e Hockey (1996). A
categoria de conservação das mesmas é indicada como Extinto (EX), Extinto na Natureza (EW), Criticamente em Perigo
(CR), Em Perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase Ameaçado (NT), Pouco Preocupante (LC), Informação Insuficiente (DD),
Não Avaliado (NE),não listada (em branco), . N.c = Nome em Português não conhecido.
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Nome Comum - Inglês

Nome Comum – Português

Nome cientifico

Reed Cormorant

Corvo de caniço -africano

Phalacrocorax africanus

Grey Heron

Garça-real

Ardea cinerea

Little Egret

Garça-branca-pequena

Egretta garzetta

Cattle Egret

Carraceira

Bubulcus ibis

Greenbacked Heron

N.c

Butorides striatus

Little Bittern

Garcenho-pequeno

Ixobrychus minutus

Hamerkop

Pássaro-martelo

Scopus umbretta

Black Stork

Cegonha-preta

Ciconia nigra

Whitefaced Duck

Pato-assobiador-de-faces-brancas

Dendrocygna viduata

Egyptian Goose

Ganso do Egipto

Alopochen aegyptiacus

Knobbilled Duck

Pato-de-carúncula

Sarkidiornis melanotos

Lappetfaced Vulture

N.c

Torgos tracheliotus

Verreaux’s (Black) Eagle

Águia-preta

Aquila verreauxii

Wahlberg's Eagle

N.c

Awuila wahlbergi

Longcrested Eagle

Águia-de-penacho

Lophaetus occipitalis

Bateleur

N.c

Terathopius ecaudatus

Fish Eagle

N.c

Haliaetus vocifer

Little Banded Goshawk

Gaivão-shikra

Accipiter badius

Gabar Goshawk

Açor-palrador

Micronisus gabar

Osprey

Águia-pesqueira

Pandion haliaetus

Crested Francolin

Perdiz-de-crista

Francolinus sephaena

Shelley’s Francolin

Perdiz de Shelley

Francolinus shelleyi

Estado

V C2a(ii)

LC
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Nome Comum - Inglês

Nome Comum – Português

Nome cientifico

Natal Francolin

Perdiz do Natal

Francolinus natalensis

Swainson’s Francolin

N.c

Francolinus swainsonii

Helmeted Guineafowl

N.c

Numida meleagris

Black Crake

Frango-de-água-preta

Amaurornis flavirostris

African Jacana

Jacana

Actophilornis africanus

Threebanded Plover

Borrelho-de-três-golas

Charadrius tricollaris

Whitecrowned Plover

N.c

Vanellus albiceps

Common Sandpiper

N.c

Tringa hypoleucos

Greenshank

Perna-verde-comum

Tringa nebularia

Water Dikkop

Alcaravão-de-água

Burhinus vermiculatus

African Skimmer

Talha-mar-africana

Rynchops flavirostris

Doublebanded Sandgrouse

Cortiçol-de-duas-golas

Pterocles bicinctus

Redeyed Dove

Rola-de-olhos-vermelhos

Streptopelia semitorquata

African Mourning Dove

Rola-gemedora

Streptopelia decipiens

Cape Turtle Dove

Rola do Cabo

Streptopelia capicola

Laughing Dove

Rola do Senegal

Streptopelia senegalensis

Greenspotted Dove

Rola-esmeraldina

Turtur chalcospilos

Brownheaded Parrot

Papagaio-de-cabeça-castanha

Poicephalus cryptoxanthus

Meyer's Parrot

Papagaio-castanho

Poicephalus meyeri

Grey Lourie

Touraco-cinzento

Corythaixoides concolor

Jacobin Cuckoo

Clamator jacobinus

Clamator jacobinus

Klaas's Cuckoo

Cuco-bonzeado-menor

Chrysococcyx klaas

Burchell's Coucal

Cucal de Burchell

Centropus burchelli

Barn Owl

Coruja-das-torres

Tyto alba

Wood Owl

Coruja-da-floresta

Strix woodfordii

Pearlspotted Owl

Mocho-perlado

Glaucidium perlatum

Giant Eagle Owl

Corujão-leitoso

Bubo lacteus

Fierynecked Nightjar

Noitibó-de-pescoço-dourado

Caprimulgus pectoralis
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Nome Comum - Inglês

Nome Comum – Português

Nome cientifico

Mozambique Nightjar

Noitibó de Moçambique

Caprimulgus fossii

European Swift

Andorinhão-preto-europeu

Apus apus

Whiterumped Swift

Andorinhão-cafre

Apus caffer

Little Swift

Andorinhão-pequeno

Apus affinis

Redfaced Mousebird

Rabo-de-junco-de-facesvermelhas

Urocolius indicus

Pied Kingfisher

Pica-peixe-malhado

Ceryle rudis

Giant Kingfisher

Pica-peixe-gigante

Ceryle maxima

Malachite Kingfisher

Pica-peixe-de-poupa

Alcedo cristata

Brownhooded Kingfisher

Pica-peixe-de-barrete-castanho

Halcyon albiventris

European Bee-eater

Abelharuco-europeu

Merops apiaster

Böhm’s Bee-eater

N.c

Merops boehmi

Whitefronted Bee-eater

Abelharuco-de-fronte-branca

Merops bullockoides

Little Bee-eater

Abelharuco-dourado

Merops pusillus

Lilacbreasted roller

Rolieiro-de-peito-lilás

Coracias caudata

Broadbilled Roller

Rolieiro-de-bico-grosso

Eurystomus glaucurus

Hoopoe

Poupa

Upupa epops

Redbilled Woodhoopoe

Zombeteiro-de-bico-vermelho

Phoeniculus purpureus

Scimitarbilled Woodhoopoe

N.c

Phoeniculus cyanomelas

Pale-billed Hornbill

N.c

Tockus pallidirostris

Trumpeter Hornbill

Calau-trombeteiro

Bycanistes bucinator

Grey Hornbill

Garça-real

Ardea cinerea

Redbilled Hornbill

Calau-de-bico-vermelho

Tockus erythrorhynchus

Southern Yellowbilled Hornbill

Calau-de-bico-amarelo

Tockus leucomelas

Crowned Hornbill

Calau-coroado

Tockus alboterminatus

Blackcollared Barbet

Barbaças-de-colar-preto

Lybius torquatus

Yellowfronted Tinker Barbet

Barbadinho-de-fronte-amarela

Pogoniulus chrysoconus

Crested Barbet

Barbaças-de-crista

Trachyphonus vaillantii

Estado

LC

LC
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Nome Comum - Inglês

Nome Comum – Português

Nome cientifico

Goldentailed Woodpecker

Pica-pau-de-cauda-dourada

Campethera abingoni

Bearded Woodpecker

N.c

Thripias namaquus

European Swallow

Andorinha-das-chaminés

Hirundo rustica

Whitethroated Swallow

Andorinha-da-garganta-branca

Hirundo albigularis

Wiretailed Swallow

Andorinha-cauda-de-arame

Hirundo smithii

Rock Martin

N.c

Hirumdo fuligula

House Martin

Andorinha-dos-beiras

Delichon urbica

Forktailed Drongo

Drongo-de-cauda-forcada

Dicrurus adsimilis

African Golden Oriole

Papa-figos-africano

Oriolus auratus

Blackheaded Oriole

Papa-figos-de-cabeça-preta

Oriolus larvatus

Arrowmarked Babbler

Zaragateiro-castanho

Turdoides jardineii

Blackeyed Bulbul

Toutinegra

Pycnonotus barbatus

Yellowbellied Bulbul

Tuta-amarela

Chlorocichla flaviventris

Heughlin's Robin

Pisco de Heuglin

Cossypha heuglini

Cape Robin

N.c

Cossypha caffra

Collared Palm thrush

Tordo-das-palmeiras-de-colar

Cichladusa arquata

European Marsh Warbler

Felosa-palustre

Acrocephalus palustris

Willow Warbler

Felosa-musical

Phylloscopus trochilus

Longbilled Crombec

Toutinegra-de-bico-comprido

Sylvietta rufescens

Burntnecked Eremomela

Eremomela-de-garganta-castanha

Eremomela usticollis

Greybacked Bleating Warbler

Felosa de-dorso-cinzento

Camaroptera brevicaudata

Rattling Cisticola

Fuinha-chocalheira

Cisticola chiniana

Neddicky

Fuinha-de-cabeça-ruiva

Cisticola fulvicapilla

Tawnyflanked Prinia

Prínia-de-flancos-castanhos

Prinia subflava

Chinspot Batis

Batis-comum

Batis molitor

Paradise Flycatcher

Papa-moscas do Paraíso

Terpsiphone viridis

African Pied Wagtail

Alvéola-preta-e-branca

Motacilla aguimp

Tropical Boubou

Picanço-tropical

Laniarius aethiopicus
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Nome Comum - Inglês

Nome Comum – Português

Nome cientifico

Puffback

Picanço-de-almofadinha

Dryoscopus cubla

Brubru

Brubru

Nilaus afer

Threestreaked Tchagra

Picanço-assobiador

Tchagra australis

Blackcrowned Tchagra

Picanço-assobiador-de-coroapreta

Tchagra senegala

Greyheaded Bush Shrike

Picanço-de-cabeça-cinzenta

Malaconotus blanchoti

White Helmetshrike

Atacador-de-poupa-branca

Prionops plumatus

Plumcoloured Starling

Estorninho-de-dorso-violeta

Cinnyricinclus leucogaster

Longtailed Starling

Estorninho-metálico-rabilongo

Lamprotornis mevesii

Redwinged Starling

Estorninho-de-asa-castanha

Onychognathus morio

Scarletchested Sunbird

Beija-flor-de-peito-escarlate

Nectarinia senegalensis

African Black Sunbird

Beija-flor-preto

Nectarinia amethystina

Collared Sunbird

Beija-flor-de-colar

Anthreptes collaris

Whitebrowed Sparrowweaver

Tecelão-de-sobrancelha-branca

Plocepasser mahali

Greyheaded Sparrow

Pardal-de-cabeça-cinzenta

Passer diffusus

Masked Weaver

Tecelão-de-máscara

Ploceus velatus

Red Bishop

Cardeal-tecelão-vermelho

Euplectes orix

Melba Finch

Aurora-melba

Pytilia melba

Blue Waxbill

Peito-celeste

Uraeginthus angolensis

Common Waxbill

Bico-de-lacre-comum

Estrilda astrild

Black Widowfinch

Viúva-negra

Vidua funerea

Steelblue Widowfinch

Viúva-azul

Vidua chalybeata

Yelloweyed Canary

Xerico

Serinus mozambicus

N.c

Emberiza tahapisi

Cinnamonbreasted
Bunting

12

Rock

Estado
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ANEXO II.2.3: REPTÉIS

Lista de espécies de répteis registados como ocorrendo na área de estudo, baseado no estudo conduzido em 2001. A
nomenclatura utilizada é segundo Branch (1998). A categoria de conservação das mesmas é indicada como não listada
(em branco), Globalmente ameaçada (T, IUCN 2001), quase ameaçada (NT), vulnerável (V), localmente ameaçada (LT),
apêndice II do CITES (CII) segundo Branch (1998).

Nome Comum - Inglês

Nome Comum – Português

Nome cientifico

Estado

Leopard Tortoise

Cágado-leopardo

Geochelone pardalis

Blind Snake

Cobras-cegas

1

P?

Thread Snake or Worm Lizard

Cobras-cegas ou Anfisbenios

Species 1

P?

Southern African Python

Piton Africana

Python natalensis

V

Brown House Snake

Cobra-das-casas-castanha

Lamprophis fuliginosus

Stripe-bellied Sand Snake

Cobra-de-três-listas

Psammophis subtaeniatus orientalis

Vine Snake

Cobra-trepadeira de Moçambique

Thelotornis capensis mossambicanus

Mozambique Spitting Cobra

Cobra-cuspideira

Naja mossambica

Black Mamba

Mamba-negra

Dendroaspis polylepis

Common Puff Adder

Víbora-asso-pradora, Víbora-comum

Bitis arietans arietans

Common Egg Eater

Come-ovos

Dasypeltis scabra

Rainbow Skink

Lagartixa-arcos-iris

Mabuya quinquetaeniata

Striped Skink

Lagartixa-com-listras

Mabuya striata

Rock or White-throated Monitor

Varano-das-rochas

Varanus albigularis

CII

Nile Monitor

Varano do Nilo

Varanus niloticus

CII

Nile Crocodile

Crocodilo do Nilo

Crocodylus niloticus

V
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ANEXO II.3 – MEIO AQUÁTICO

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA)
Relatório de EPPA.

Espécies de peixe do Lago Cahora Bassa e a jusante do Rio Zambeze a na área projectada para a construção da Barragem de
Mphanda Nkuwa. Aqueles que estão assinalados com um asterisco (*) foram recolhidos ou vistos em capturas de pescadores
na área de Mphanda Nkuwa pelo Marshall (2001).

Nome científico

Nome português

Nome comum

Comentários

Longfin Eel

Katadromous

Anguilla bengalensis

Peixe-marinheiro;
Xaréu da Cornualha*
Focinho-de-garrafa
Peixe Papagaio do Zambeze
Peixe-cão
Enguia-moçambicana; Moreia de
barbatana
longa
Enguia-africana; Moreia Malhada

African Mottled Eel

Limnothrissa miodon

Kapenta*

Kapenta

Katadromous
Recolhidos no rio
Zambeze

Opsaridium zambezense
Barbus lineomaculatus
Barbus unitaeniatus
Barbus fasciolatus
Barbus radiatus
Barbus trimaculatus
Barbus paludinosus
Barbus marequensis

Bairão do Norte
Barbo-sarapintado
Barbo-de-bigode-grande
Barbo Encarnado
Barbo da Beira*
Barbo Três Pintas*
Barbo de barbatana estreita
Barbo

Barred Minnow*
Barbo Line-spotted*
Longbeard Barb

Varicorhinus nasutus

Short-snouted Chiselmouth

Labeo altivelis
Labeo congoro
Labeo cylindricus
Distichodus mossambicus
Distichodus schenga
Brycinus imberi
Brycinus lateralis

Boca-de-faca de Manyame
Labeo Violeta*
Labeo de Olhos Vermelhos
Truta Nkupe
Chessa*
Imberi

Mormyrus anguilloides
Mormyrus longirostris
Hippopotamyrus discorhynchus
Marcusenius macrolepidotus
Anguilla mossambica

Cornish Jack
Bottlenose*
Zambezi Parrotfish
Bulldog

Beira Barb
Threespot Barb
Largescale Yellowfish
Distribuição
desconhecia,
Provável ocorrência
em secções rochosas

Hydrocynus vittatus

Peixe-tigre*

Leptoglanis rotundiceps

Peixe-gato-da-areia

Schilbe intermedius
Clarias gariepinus
Heterobranchus longifilis

Barbo Prateado
Peixe-gato Africano*
Peixe-gato; Vundu*

Labeo Manyame *
Purple Labeo
Redeye Labeo
Nkupe
Chessa
Imberi
Striped Robber*
Sharptooth Tetra;
Silver Robber*
Tiger Fish
Spotted Sand
Catlet
Silver Catfish
Sharptooth Catfish
Vundu

Malapterurus electricus

Peixe-choque

Electric Catfish

Micralestes acutidens

Chiloglanis neumanni

Sugador de Neumann

Synodontis zambezensis
Synodontis nebulosus

Guinchador/ Borracho Castanho*
Borracho Manchado/ enuviado

Aplocheilichthys johnstoni

Varião-fino

Pseudocrenilabrus philander
Pharyngochromis acuticeps
Sargochromis codringtonii

Peixe-chocador; Pargo Pigmeu*
Pargo Anão*
Pargo Verde
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Conhecido dos
pescadores

Neumann's
Rock
Catlet, Neumann’s
Suckermouth
Brown Squeaker
Cloudy Squeaker
Slender Topminnow;
Johnston's Topminnow*
Southern Mouthbrooder;

1

Nome científico

Nome português

Serranochromis macrocephalus

Tilapia sparrmanii
Tilapia rendalli
Oreochromis mossambicus

Oreochromis niloticus

2

Tilápia-pintada;
Sargo-safia (Tilapia)
Tilápia-do-peito-vermelho;
Pargo de peito vermelho (Tilapia)*
Pargo Moçambicano (Tilapia)*
Pargo do Nilo (Tilapia);
Tilápia do Nilo

Nome comum

Comentários

Purple-faced Largemouth

Não registado mas a
invadir o meio do
Zambeze – provável
que tenha
alcançado Cahora
Bassa

Banded Tilapia;
Pende
Redbreast Tilapia; Pende
Mozambique Tilapia, Pende

Nile Tilapia

Ainda não registado
mas rapidamente a
invadir – provável
que já tenha
alcançado
Cahora Bassa
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ANEXO III.1 – MINAS ANTI-PESSOAIS
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ANEXO III.1 - MINAS ANTI-PESSOAIS

A Província de Tete foi severamente afectada pelo conflito civil que grassou em Moçambique durante cerca de dezasseis
anos, após a independência nacional. Fruto desse conflito, e apesar do intenso trabalho de desminagem que tem vindo a
ser empreendido, persistem na Província vários campos de minas anti-pessoais (Quadro III.1).

Quadro III.1 - Campos de Minas identificados na Província de Tete. As áreas relevantes em termos do projecto
estão assinaladas a amarelo
Distrito

Posto Administrativo

Localidade

Área (m2)

Referência

Cahora Bassa

Chitholo

Chintholo

16.798

IMSMA MF-69

Cahora Bassa

Songo

Nhamtchenje

440.000

IMSMA MF-71

Changara

Chioco

Chipembere

47.154

IMSMA MF-25

Changara

Chioco

Malewankane

20.336

IMSMA MF-78

Chifunde

Nsadzo

Thequesse

289

IMSMA MF-95

Marávia

Chipera

Kalumdzi

2.885

Novo

Marávia

Fingoé

Cachombo

6.471

IMSMA MF-125

Moatize

Cambulatsitsi

Cambulatsitsi

1.160

IMSMA MF-131

Moarize

Cambulatsitsi

Cambulatsitsi

6.284

IMSMA MF-366

Moatize

Moatize

Mbondza

246

IMSMA MF-132

Mutarara

Chare

Vila Nova da Fronteira

76.581

IMSMA MF-124

Mutarara

Chare

Vila Nova da Fronteira

10.637

IMSMA MF-245

Mutarara

Doa

Choweza

212.439

IMSMA MF-247

Mutarara

Doa

Choweza

11.430

IMSMA MF-247

Zumbo

Muze

Mazamba

3.733

IMSMA MF-242

Zumbo

Muze

Muze

258

Novo

Zumbo

Zambué

Ntsumbadzi

1.408

IMSMA MF-127

Zumbo

Zumbo

Zumbo Sede

47.093

IMSMA MF-120

Zumbo

Zumbo

Lusaka

13.387

IMSMA MF-241

TOTAL

918.589

(Fonte: http://.ind.gov.mz/AREAS2007TETE.htm)
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Localização de Campos Minados na Província de Tete
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SITIOS DE ARTE RUPESTRE
Sítios Arqueológicos
Nome da
Estação
Província

Chifumbázi

Chicolone 1

Calanari

Chicolone 2

Cachombo

Tete

Tete

Tete

Tete

Tete

Estação com arte
rupestre

Estação com arte
rupestre

Abrigo com
pinturas

Arte Rupestre

Arte Rupestre

Localização
aproximada

Situada na serra de
Chifumbázi, na
proximidade da
fronteira com a
Zambézia

A cerca de 40km a
Noroeste de
Chifumbázi
Serra de Chicolone

A escassa
distância de
Chicolone 1

Margem Norte do
Zambeze
Zona fronteira à
Serra do Songo

Localização
face ao Rio

Zona de Planaltos

Zona dos grandes
Planaltos

Ambiente

Formações
eruptivas e
metamórficas.
Presença de Ouro

Formações pré
Cambicas

Coordenadas
Altitude
Natureza Física
da Estação
Tipo de
Vestígios

Geologia
Solos

Floresta aberta e
Savana/bosque

Coberto
vegetal

cerâmica

quartzo

3 fragmentos da
Idade do Ferro
Matéria Prima

Industria microlítica
(inclui raspadores e
lamelas)

Tipo de
industria

Idade do Ferro

Late Stone Age

Cronologia/Fas
e

Escavação por
Wiese
Estudo (?) por
Santos Júnior

Escavações
realizadas por
Wiese e Spring

Trabalhos
Realizados
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SÍTIOS DE ESTAÇÕES ABERTAS
Sítios Arqueológicos
Nome da
Estação
Província

D. Ana

Tete

Cataxa

Pachizomba

Tete

Tete

Tete

Tete

16º 15' 00'' S
Coordenadas
Altitude
Natureza Física
da Estação

33º 60' 00'' O
Estação Aberta

Estação Aberta

Estação Aberta

Estação Aberta

Tipo de
Vestígios

Dispersão de
materiais

Dispersão de
materiais

Dispersão de
materiais

Dispersão de
materiais

Localização
aproximada

Proximidades da
povoação de D.
Ana, possivelmente
perto da estrada
que a cruza.

Junto do antigo
quartel da 7ª
Companhia
Indígena de Tete

Próximo da
localidade de
Cataxa.
Junto ao rio M'efize
e seu afluente
Cataxa.

Localização
face ao Rio

Junto ao rio
M' efize e seu
afluente Cartaxa

Muito perto do Rio

Ambiente

Planícies costeiras

Geologia

Formações
quaternárias
recentes

Transição entre a
planície costeira e
os planaltos
médiosFormações do
Karroo

Sanandala ou M'
Sanandala
Tete
15º 41' 48'' S1 /
15 º 68' 33''2
32º 34' 15'' E /
32º 65' 00''O
Estação Aberta
Concentração de
materiais/oficina de
talhe(?)
A 28 km antes de
Chicoa, na estrada
para Tete, em ambos
os lados da estrada.
É uma em crista com
3,5 km de extensão.

Proximidade do
rio

Planaltos médios
Formações do
Karroo

Planaltos médios
Formações do
Karroo

Leito de Cascalheira
Planaltos médios
Formações do Karroo
mas também
apresenta formações
do Sdistema de
Fíngoè, do Pré
Cambrico e graniticas
de Zumbo-Chipera

Solos
Coberto
vegetal

1
2

2

savana/bosque

Floresta aberta,
savana/bosque e
manchas de
savana arbórea

Floresta aberta,
savana/bosque e
savana arbórea

Segundo Santos , Nuno Carvalho, 1990. Com base nas descrições e com a utilização de curvímetro
Segundo Roque, Ana Cristina , 2002.
HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório de EPDA.

SITIOS DE FORTES PORTUGUESES
Nome da Estação
Provincia
Coordenadas
Altitude
Natureza Física da
Estação
Tipo de sitio

Sítios Arqueológicos
Forte do Zumbo
Tete
15º 36' 56´

Forte de Cachomba
Tete
15º 38'' 35''

30º 26' 40''

31º 54' 35''

Forte

Forte

Recinto militar de planta sub-rectangular com 2
torres

Recinto militar de planta sub quadrangular com4
torres

Localização
aproximada
Localização face ao
Rio
Ambiente
Geologia
Solos
Coberto vegetal

Ficou submerso com Cahora Bassa

Matéria Prima
Tipo de industria
Cronologia/Fase
Trabalhos
realizados
Bibliografia

Levantamento da planta e alçados
observação das técnicas construtivas
registo fotográfico
Fonseca Ramos, 1092

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório de EPPA.
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SITIOS DE RECINTOS AMURALHADOS
Sítios Arqueológicos
Nome da
Estação
Província

Povoado fortificado do Songo

Recinto Amuralhado de Mololela

(sem designação/toponimo

Tete
15º 36' 52'' S

Tete

Tete

Recinto Amuralhado
Nas próximidades do planalto de
Mepali, junto da fronteira com a
Zambia

Recinto Amuralhado

Coordenadas

32º 46' 29'' E

Altitude
Natureza Física
da Estação
Tipo de sitio

Recinto Amuralhado

Localização
aproximada

Situa-se num pequeno planalto
com encostas íngremes

Localização
face ao Rio
Ambiente
Geologia
Solos

Próximo da povoação de Chibango

Muito próximo do Zambeze, na
zona que o seu curso deixa de
ser navegável
Planaltos Médios
Formações graníticas do
Zambeze recortadas pelo
Sistema Fingoè
Solos fersiálicos crómicos3 ou
Luvissolos férricos4

Coberto
vegetal

Matéria Prima
Tipo de
industria

3
4

4

Segundo classificação de Godinho Gouveia e Melo Marques.
Segundo a classificação da FAO
HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório de EPDA.

ANEXO III.3 – PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

HIDROELÉCTRICA DE MPHANDA NKUWA
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito
Relatório de EPPA.

PROJECTO DA HIDROELÉCTRICA DE
MPHANDA NKUWA

ANEXOS
DO RELATÓRIO DO PROCESSO DE
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

CONSÓRCIO COBA / IMPACTO

ANEXO A
Modelos de Cartas-convite para as reuniões
de Consulta Pública

A.1 Cartas-convite enviadas às Instituições de Pesquisa

A.2 Carta-convite enviada aos Órgãos de Informação

A.3 Cartas-convite enviadas às Sedes Distritais

ANEXO B
Documentos distribuídos nas reuniões de
Consulta Pública

B.1 Documentos distribuídos na Reunião com os Órgãos
de Informação
B.1.1 Documento da Impacto
PROJECTO DE APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO
DE MPHANDA NKUWA
Documento Informativo
1. Objectivos da Reunião e Contexto


Integrar os órgãos de informação no processo de consulta pública sobre o projecto
de Mphanda Nkuwa;
Fornecer informação actualmente disponível sobre o projecto e os estudos;
Criar canais de acesso para canalização de futura informação;
Recolher sugestões, preocupações e comentários.





2. O Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)
De acordo com o Regulamento sobre o processo de Avaliação do Impacto Ambiental
(Decreto 45/2004 de 29 de Setembro), este compõe-se de três etapas distintas (Figura 1), a
saber:
i)

Instrução do Processo, em resultado do qual o projecto é categorizado de A,
B ou C;

ii)

Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA), que
determina se existem questões fatais à implementação da actividade e
estabelece os Termos de Referência (TdR) do Estudo de Impacto Ambiental
(EIA); e

iii)

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA), consistindo em estudos
especializados, nos quais se procede à avaliação detalhada dos impactos
ambientais do projecto proposto; da aprovação do EIA resulta a atribuição de
uma Licença Ambiental por parte do MICOA.

Fase de Instrução do Processo
Esta é a primeira fase em que o projecto é registado no Ministério para a Coordenação da
Acção Ambiental (MICOA) para a sua categorização em A, B ou C.

Fase de Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA)
Esta etapa dos estudos ambientais tem por objectivo a identificação de áreas e aspectos
ambientais críticos, que merecerão maior atenção nas fases seguintes dos trabalhos, bem
como a selecção prévia de alguns impactos que deverão ser objecto de estudos mais
cuidados e que permita a elaboração de termos de referência a serem aprovados pelo
MICOA. Será produzido o Relatório Final do EPDA e os TdR, incorporando as recomendações,
sugestões e comentários resultantes das discussões públicas e da apreciação do relatório
preliminar e entregues ao MICOA visando a sua análise e aprovação.

Fase de EIA
Realizam-se estudos de especialistas para investigar as preocupações identificadas no EPDA.
Os potenciais impactos positivos e negativos do projecto proposto são investigados. O Plano
de Gestão Ambiental (PGA) inclui recomendações para maximizar os efeitos positivos e
minimizar ou eliminar os impactos negativos.
As descobertas dos estudos dos especialistas são integradas num Relatório de Estudo de
Impacto Ambiental (REIA) que é distribuído às partes interessadas para análise e comentário.
Após a sua análise, o REIA e o PGA são entregues ao MICOA para aprovação.

Figura 1: Fases do processo de Estudo do Impacto Ambiental (EIA).

De acordo com a Legislação Ambiental em vigor em Moçambique o projecto da
Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa foi classificado pelo MICOA como sendo de Categoria A,
estando sujeito à realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA).
A Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa designou o consórcio COBA / Impacto para a realização
do Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA) do projecto. Para a
realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) a Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa irá
seleccionar uma outra empresa.
3. Estudos Ambientais
Os estudos ambientais (biofísicos e socioeconómicos) irão decorrer em paralelo com os
estudos de engenharia, permitindo que as preocupações e recomendações de natureza
ambiental e socioeconómica sejam integradas no projecto de engenharia e
consequentemente a reformulação do projecto. Em simultâneo decorre também o Processo
de Participação Publica.
3.1 O Processo de Participação Pública
A Consulta Pública tem como objectivo auscultar a sensibilidade pública e das instituições
sobre os assuntos chave que afectam ou poderão afectar o projecto em causa e permite

também que durante o período em que estiver decorrendo o Estudo, exista um canal de
comunicação entre o público, os consultores e o Proponente do Projecto, de forma directa,
aberta e transparente.
Fases do Processo de Participação Pública
O programa de Participação Pública decorre em paralelo à elaboração do EPDA e TdR e
contempla as seguintes fases e objectivos:
Primeira ronda - contactos para prestar informação sobre o projecto e recolher
preocupações e expectativas (subsídios ao relatório de EPDA e TdR);
Segunda ronda - apresentar o relatório draft do EPDA e recolher comentários.
Estratégia adoptada para o Processo de Participação Pública
I. Reuniões públicas abertas (nas Cidades de Maputo e Tete),
II. Reuniões nos Distritos abrangidos pelo projecto e
III. Encontros dirigidos com grupos seleccionados, nomeadamente:
(i)
Encontros com grupos seleccionados;
(ii)
Encontros com autoridades locais e representantes das comunidades; e
(iii)
Encontros informais directos com comunidades (aldeias e povoações
abrangidas pelo projecto).
Ponto de Situação do Processo de Participação Pública
Foram já realizados encontros com grupos seleccionados a quatro níveis, nomeadamente:
A nível central
° IUCN (21 de Março)
° Justiça Ambiental (22 de Abril)
° Museu de História Natural (5 de Maio)
° WWF (24 de Abril)
° Pesquisadores na área de Geologia (28 de Maio)
° Órgãos de Informação (a presente reunião) (29 de Maio)
A nível Provincial
° Governador de Tete (30 de Março)
° Directores Provinciais do Ambiente, Recursos Minerais e Geografia e Cadastro (de 4 a 10
de Maio)
° Associações provinciais - Associação Vozes do Zambeze e Fórum das ONG’s de Tete) (9 e
10 de Maio)
A nível Distrital (nos distritos abrangidos pelo projecto) (de 4 a 9 de Maio)
° Changara
° Cahora Bassa
° Chiúta
° Marávia
A nível das comunidades (encontros com as povoações abrangidas pelo projecto) (de 4 a 9
de Maio)

°
°
°
°
°
°

N’figo (4 de Maio)
Fingoé (6 de Maio)
Nhandoa (7 de Maio)
Cachembe (8 de Maio)
Chirodzi-Sanangué (9 de Maio)
Chacocoma (9 de Maio)

Fase seguinte
Na fase seguinte serão apresentados os documentos preliminares do EPDA e os TdR,
visando não só a sua divulgação mas também a recolha de comentários e sugestões que
contribuam para a sua optimização. Todas as questões de natureza ambiental ou
socioeconómica levantadas durante o processo de Participação Pública serão incorporadas
no Relatório Final de EPDA e tidas em conta na elaboração dos TdR, a serem submetidos à
aprovação do MICOA.

B.2 Documento da HMNK
Estudos Ambientais da Hidroeléctrica Mphanda Nkuwa em
desenvolvimento
O potencial hidroeléctrico do rio Zambeze em Moçambique tem sido alvo de
diversos estudos. Nos anos 60, o Plano Geral de Desenvolvimento da Bacia do
Zambeze havia identificado possíveis locais para a implantação de unidades
hidroelétcricas no rio Zambeze, dentre os quais se encontrava Mphanda Nkuwa.
Tendo como base este plano, em 1999, o Governo de Moçambique, através
Unidade Técnica de Implementação de Projectos Hidroleléctricos (UTIP)
Ministério da Energia, promoveu a realização de um estudo sobre possibilidades
desenvolvimento de aproveitamentos hidroeléctricos no rio Zambeze, a jusante
Hidroeléctrica de Cahora Bassa. Este estudo concluiu serem prioritários
empreendimentos Mphanda Nkuwa e Cahora Bassa Norte.

da
do
de
da
os

Em 2002 a UTIP promoveu um Estudo de Viabilidade da Hidroeléctrica de Mphanda
Nkuwa, que incluiu estudos de engenharia e estudos ambientais. Com base neste
estudo o Governo procurou parceiros para o desenvolvimento do projecto.
Em 2006, o consórcio “Electricidade de Moçambique, Camargo Corrêa e Energia
Capital” assinou um Memorando de Entendimento com o Governo de Moçambique
visando uma avaliação do estudo de viabilidade.
Em Dezembro de 2007, o consórcio “Electricidade de Moçambique, Camargo
Corrêa e Energia Capital” assinou com o Governo de Moçambique um Acordo de
Princípios (Framework Agreement) com vista ao desenvolvimento e implementação
do empreendimento Hidroeléctrica Mphanda Nkuwa, no rio Zambeze, Província de
Tete. Foi constituída uma empresa especificamente para este fim – a
HIDROELÉCTRICA MPHANDA NKUWA, SA (HMNK). A HMNK assinará com o
Governo de Moçambique um Contrato de Concessão, sob o qual ficará responsável
pela construção e operação da hidroeléctrica durante o período de concessão que

vier a ser definido pelo Governo. Após este período, a hidroeléctrica será transferida
para Governo de Moçambique.
Até final de 2010, a HMNK estará em fase de desenvolvimento do empreendimento,
o que pressupõe a realização de estudos ambientais, estudos de engenharia,
estrutura do negócio e estrutura financeira. Prevê-se que a construção da
hidroeléctrica tenha inicio em 2011 e decorra durante 4,5 anos, empregando cerca
de 4000 trabalhadores no período de pico da obra. O custo total de desenvolvimento
e implantação é de cerca de 2 Mil milhões de dólares. O projecto está a ser
desenvolvido num modelo de Project Finance, o que significa que parte dos fundos
serão suportados pela HMNK e o restante por entidades financeiras, em contratos
de financiamento de longo prazo. Assim, não há ainda qualquer definição sobre os
financiadores do projecto. Potenciais entidades financiadoras apenas serão
contactadas após a finalização da estrutura financeira do projecto.
A Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa irá localizar-se a cerca de 70 km a montante da
cidade de Tete e 61 km a jusante da Hidroeléctrica Cahora Bassa. Irá ter uma
potência instalada de 1500MW que permitirá a geração de cerca de 7.500.000
MWh/ano contribuindo de forma significativa para a disponibilidade energética de
Moçambique e da região da África Austral. Adicionalmente a Hidroeléctrica de
Mphanda Nkuwa irá trazer benefícios significativos para o país, através da
arrecadação de taxas e impostos, aumento do PIB, atracção de novos investimentos
que requeiram energia.
O projecto Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa está a ser desenvolvido tendo em
consideração directrizes de boas práticas internacionais, nomeadamente os
Princípios de Equador, directrizes do Banco Mundial e as directrizes de
sustentabilidade da International Hydropower Association, entre outros.
Em 2002, foi realizado um Estudo de Viabilidade da Hidroeléctrica de Mphanda
Nkuwa que incluiu um estudo preliminar de impacto ambiental, compreendendo
diversos estudos especializados. Não foi identificado nenhum factor que pudesse
pôr em causa a viabilidade ambiental do projecto, e apenas se reconheceram
questões que deverão ser alvo de estudos ainda mais detalhados. Este estudo foi
realizado seguindo o Regulamento do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental
de 1998, regulamento este que foi posteriormente revogado em 2004. O referido
estudo não chegou a ser entregue ao MICOA para efeitos de licenciamento
ambiental. Deve ser referido que o MICOA integrava, na altura, o Conselho Técnico
da UTIP para Mphanda Nkuwa.
A HMNK está agora a realizar o processo de avaliação de impacto ambiental
completo, seguindo os passos definidos na legislação nacional e as directrizes de
boas práticas internacionais, visando a minimização de impactos ambientais e
sociais negativos e a maximização de impacto positivos. Neste momento está a ser
realizada a primeira etapa do processo de avaliação de impacto ambiental – o
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA). Este estudo irá
permitir definir que estudos adicionais deverão ser realizados para apoiar a tomada
de decisão do MICOA sobre o licenciamento ambiental do projecto. Todo o
processo está a ser desenvolvido de forma transparente, com o envolvimento das
autoridades e comunidades locais, autoridades governamentais de nível nacional,
provincial e distrital e grupos interessados no projecto, como ONGs ambientais de
âmbito nacional e internacional. Em Julho os resultados do relatório preliminar do
EPDA serão apresentados em reuniões públicas a realizar em Tete e Maputo, para
além de reuniões a realizar ao nível dos distritos e comunidades locais, permitindo a
participação das partes interessadas e afectadas.
A implantação da hidroeléctrica irá criar uma albufeira, muito mais pequena do que
a de Cahora Bassa (5% da área ocupada pela albufeira de Cahora Bassa), que irá

requerer a deslocação de algumas famílias residentes na área. Em 2001 foi
efectuado um inventário das famílias existentes na área que identificou 260 famílias
(cerca de 1400 pessoas). Este inventário está a ser actualizado. As famílias que
tiverem de ser deslocadas serão reassentadas, segundo os critérios que vierem a
ser acordados com o Governo, de acordo com a legislação em vigor, tendo em vista
a melhoria das suas condições de vida. Para tal será previamente elaborado um
Plano de Reassentamento, que passará também por um processo participativo,
nomeadamente para a selecção da área onde a população será reassentada.
Para além das medidas de minimização e compensação de impacto, numa óptica
de Responsabilidade Social, a HMNK irá criar um fundo de investimento para
implantação de projectos sustentáveis que beneficiem as comunidades da área de
influência do empreendimento. A identificação dos projectos a implementar, durante
a construção e operação da hidroeléctrica será efectuada de forma participativa,
envolvendo representantes das comunidades da área, para além de autoridades
governamentais e sociedade civil, incluindo ONGs.
A HMNK está muito empenhada no desenvolvimento deste empreendimento
confiante que tal poderá ser feito de uma forma ambientalmente sustentável,
melhorando as condições de vida das populações sem pôr em causa o
desenvolvimento das futuras gerações.

B.3 Documento da COBA

B.4 Documento distribuído nas Sedes Distritais
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A CONSIDERAÇÃO DA SISMICIDADE INDUZIDA NO ÂMBITO DO EPDA DA
BARRAGEM DE MPHANDA NKUWA
1. A questão da sismicidade tem sido levantada e comentada como sendo um problema
crítico para a segurança da barragem que se prevê construir. Importa clarificar esta
questão à luz não só dos dados da geologia e da sismicidade de Moçambique, mas
também da prática corrente de projecto, construção e observação deste tipo de obras.
2. A sismicidade induzida é uma das questões abordadas no contexto do EPDA.
Designa-se por sismicidade induzida a actividade sísmica susceptível de ser
relacionada com albufeira da barragem, sobretudo durante o primeiro enchimento ou
até se atingir o nível de pleno armazenamento.
Sendo um fenómeno que decorre da alteração das condições naturais, devido à
criação da albufeira, a sismicidade induzida entra na categoria dos impactos
ambientais que devem ser estudados no domínio quer do EPDA, quer do EIA.
3. Pode a sismicidade induzida pelo enchimento de uma albufeira tornar inviável o
empreendimento? No que se refere à sismicidade, esta é a questão central que se
deve levantar ao nível do EPDA.
De acordo com a experiência de observação do comportamento das grandes
barragens em todo mundo, a possibilidade de ocorrência de sismos induzidos deve
ser analisada sempre que a obra tenha mais de 1000 hm3 de armazenamento ou mais
de 100 m de altura.
A barragem de Mphanda Nkuwa tem uma altura de 90 m e um volume de
armazenamento da ordem de 2500 hm3. Consequentemente, considerou-se
pertinente considerar a possibilidade de ocorrência de sismicidade induzida no
âmbito do EPDA.
4. De acordo com os estudos e observações sismológicas realizados nos últimos 50
anos, a sismicidade induzida pode ser devida, quer à carga ou peso próprio da água
armazenada, quer ao acréscimo de pressão intersticial da água infiltrada ao longo de
fracturas e fissuras a grande profundidade (da ordem da dezena de quilómetros).
5. Suponhamos que na área em que se prevê a localização da albufeira de Mphanda
Nkuwa existe uma falha sismogénica submetida a um estado de tensão vizinho da
rotura. Suponhamos que não se constrói nenhuma barragem. Neste caso, a falha virá
inexoravelmente, cedo ou tarde, a gerar um sismo natural, quando as tensões
tectónicas (devidas à divergência das placas) ultrapassarem a sua resistência à
rotura.
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6. Com a construção da barragem, o que pode acontecer de diferente? Neste caso, pode
acontecer (ou não) que o aumento da pressão intersticial, devido à infiltração da
água na zona de falha a grande profundidade, diminua a resistência da falha e
precipite a rotura, causando um sismo induzido.
Ocorreria assim um sismo que sem a contribuição do armazenamento só viria a
ocorrer anos ou décadas mais tarde. Este sismo induzido não é maior do que
qualquer outro devido à sismicidade natural da região. Pelo contrário, só pode ser
menor. A redução da resistência da falha e a consequente antecipação da rotura
impedem a continuação da acumulação de energia de deformação, de cuja libertação
final depende a magnitude do sismo. Por outras palavras, o efeito induzido pela
albufeira, reduzindo a resistência à rotura da falha, interrompe o processo de geração
sísmica antes deste atingir o estado de tensão máxima possível. O sismo resultante é
necessariamente de menor magnitude.
7. As barragens são projectadas com base em normas de projecto e regulamentos de
segurança, com força de lei, que resultam de uma experiência internacional
centenária de construção de barragens e observação do comportamento destas obras,
em todo o mundo, incluindo as regiões de actividade sísmica mais severa.
De acordo com esta prática, as barragens são projectadas adoptando um Sismo
Máximo de Projecto (SMP) que decorre obrigatoriamente do estudo sismológico da
região. O SMP é definido com base na estimação da grandeza do sismo máximo que
é fisicamente possível na região onde se localiza a barragem. A exigência mínima é
a de que a barragem sujeita à acção sísmica correspondente à ocorrência do SMP
conserve a sua capacidade de armazenamento, permitindo, se necessário, o
esvaziamento controlado após o sismo.
8. Uma vez que a sismicidade induzida não gera sismos de magnitude superior ao
SMP, pode concluir-se que, uma vez verificada a segurança da barragem para o
SPM, fica igualmente garantida a sua segurança face à eventual ocorrência de um
sismo induzido pelo enchimento da albufeira (ver: ICOLD, International Congresso
of Large Dams (2008), “Reservoirs and Seismicity”, Bulletim n. 137).
9. A sismicidade de Moçambique é amplamente controlada pela actividade tectónica do
Grande Rift da África Oriental. O local da barragem situa-se a cerca de 200 km a oeste da
fossa tectónica do Shire, que continua para Sul o rift do Lago Niassa, e representa o
segmento meridional do Grande Rift. A 200 km de distância nenhum sismo gerado na fossa
do Shire teria qualquer efeito significativo sobre uma grande barragem, devido à atenuação
do movimento sísmico com a distância. A região em que se insere o local da barragem de
Mphanda Nkuwa é uma região de sismicidade baixa (em termos da frequência e da
grandeza dos sismos que aí ocorrem). De acordo com estudos recentes integrados no quadro
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do GSHP (Global Seismic Hazard Assessment Program) os níveis da acção sísmica em
termos de movimento sísmico – PGA ou aceleração máxima do movimento sísmico do solo
– a considerar em Moçambique na região do empreendimento, são da ordem de 120 a 150
gals, valores estes modestos e correntes (vêr, p. e., Vunganai Midzi e tal. (1999) “Seismic
hazard assessment in Eastern Africa”, Annali di Geofísica, vol. 42, n. 6, Dezembro 1999);
10. Em conclusão:
-

Mesmo em regiões de sismicidade elevada, a sismicidade natural não representa qualquer
condicionalismo que iniba o projecto e a construção de uma barragem de forma a garantir a
sua segurança;

-

A sismicidade induzida não gera sismos de magnitude superior ao da sismicidade
natural da região;

-

Por conseguinte, a sismicidade induzida não aumenta o risco sísmico de uma
barragem;

-

Uma barragem projectada para o sismo máximo de projecto fica igualmente protegida
relativamente â sismicidade induzida;

-

Nem a sismicidade induzida, nem a sismicidade natural são de molde a poder constituir uma
questão fatal, susceptível de inviabilizar a construção da barragem.

-

A consideração dos sismos de projecto a adoptar na barragem de MphandaNkuwa é
matéria dos estudos do projecto e não do EPDA. O projecto de barragens, incluindo o
dimensionamento para as acções sísmicas, obedece a procedimentos de boa prática
internacionalmente consagrados, vertidos em normas e regulamentos bem conhecidos. Não
existem condicionalismos ao dimensionamento e verificação da segurança aos sismos,
mesmo nas regiões de elevada actividade sísmica. Contam-se por várias dezenas de milhar o
número de grandes barragens construídas, muitas delas em regiões de elevadíssima
sismicidade, como a Califórnia, o Oeste do Canadá, toda a região circum-pacífica (incluindo
a América Central e do Sul, o Japão, as Filipinas, a Indonésia, a Nova Zelândia, etc.) a
região mediterrânica, o Irão, a China, o Paquistão, etc. Apesar disso, nunca ocorreu em
tempo algum e em parte alguma o colapso de uma barragem devido à propagação das
ondas sísmicas geradas por um tremor de terra, qualquer que tenha sido a sua
magnitude e a distância da barragem ao epicentro.

B.4 Documento distribuído nas Sedes Distritais

PROJECTO DA HIDROELÉCTRICA DE
MPHANDA NKUWA
PROPOSTO PELA
HIDROELÉCTRICA MPHANDA NKUWA, SA

DOCUMENTO DE DISCUSSÃO
Junho de 2009

1. PARA ENTENDER ESTE DOCUMENTO
O Governo de Moçambique decidiu construir uma barragem em Mphanda Nkuwa e assim aproveitar
melhor as riquezas potenciais do rio Zambeze para produzir energia eléctrica. Essa energia é muito
procurada em Moçambique e nos países vizinhos e pode trazer mais desenvolvimento para o nosso
país.
Em Dezembro de 2007 foi constituída a HIDROELÉCTRICA MPHANDA NKUWA, S.A., (HMNK) com
vista ao desenvolvimento e implementação do empreendimento Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa,
no rio Zambeze, Província de Tete.
De acordo com a lei moçambicana, todos os grandes projectos não podem ser aprovados sem que,
primeiro, se realizem de estudos ambientais. É isso que duas empresas associadas estão a fazer
neste momento. Essas empresas são a IMPACTO e a COBA.
Esses estudos ambientais passam por diversas fases. Neste momento está-se a realizar um estudo
preliminar, para definir o que deverá constar dos estudos de especialistas que se irão acontecer a
seguir. A fase presente chama-se Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA)
do projecto.
Numa fase seguinte será realizado o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do projecto e, nessa altura,
a Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa irá organizar um concurso para seleccionar a empresa que irá
desenvolver os estudos especializados.

2. O QUE PRETENDEMOS COM ESTE DOCUMENTO
Os principais objectivos desta fase inicial dos estudos ambientais (EPDA) é determinar as principais
preocupações que devem ser consideradas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que se vai seguir.
No final da actual fase, vão-se escrever todas as obrigações que os consultores terão que cumprir
nesse EIA. Essas obrigações irão constar numa espécie de lista de tarefas para cada um dos
especialistas. Essa lista de tarefas chama-se “Termos de Referência ”.
Todos estes estudos, sejam preliminares ou definitivos, são feitos não apenas com a ajuda dos
cientistas e dos consultores técnicos. É importante que esses técnicos conheçam as preocupações e
as ideias das pessoas que vivem na área do projecto ou que trabalham em sectores que têm relação
com o projecto. Deste modo, há todo um processo de envolver todas as partes interessadas e
afectadas, através de reuniões e distribuição de informação sobre o projecto. Este processo chamase Participação Pública e baseia-se sobretudo em reuniões de Consulta Pública.
O objectivo deste Documento é providenciar às Partes Interessadas e Afectadas informação sobre o
projecto de Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa para lhes permitir participar activamente no processo
de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e serve de base para o levantamento de preocupações,
sugestões e comentários sobre o projecto.
Este Documento contém informação sobre o proponente do projecto, os consultores responsáveis
pela elaboração dos estudos ambientais (o EPDA), descreve o projecto, o processo de Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA), a equipa que está a conduzir os estudos ambientais e os potenciais
impactos ambientais que serão investigados nos estudos especializados (durante o Estudo de
Impacto Ambiental).

APRESENTAÇÃO DE COMENTÁRIOS, DÚVIDAS E SUGESTÕES
Gabinete de Consulta Pública
Para quaisquer comentários, sugestões ou pedidos de esclarecimento, queira por
favor contactar o Gabinete de Consulta Pública através do seguinte endereço:
Mia Couto / Sandra Fernandes
Impacto Lda
Av. Mártires da Machava, 958
Maputo, Moçambique
Tel: +258 21 499 636
Fax: +258 21 493 019
Cel: 82 3046650
Email: sfernandes@impacto.co.mz

3. QUEM SÃO OS PROPONENTES DO PROJECTO
O proponente é a HIDROELÉCTRICA MPHANDA NKUWA, S.A.. Esta instituição actua como
entidade responsável pelo desenvolvimento do empreendimento (projecto, construção e exploração)
e pela promoção do seu licenciamento.
Em Dezembro de 2007, o Consórcio Electricidade de Moçambique, Camargo Corrêa e Energia
Capital assinou com o Governo de Moçambique um Acordo de Princípios com vista ao
desenvolvimento e implementação do empreendimento Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, no Rio
Zambeze, Província de Tete. Foi constituída uma empresa especificamente para este fim – a
HIDROELÉCTRICA MPHANDA NKUWA, SA (HMNK). A HMNK assinará com o Governo de
Moçambique um Contrato de Concessão, sob o qual ficará responsável pela construção e operação
da hidroeléctrica durante o período de concessão que vier a ser definido pelo Governo. Após este
período, a hidroeléctrica será transferida para Governo de Moçambique.
A Hidroeléctrica Mphanda Nkuwa, S.A. está baseada em Maputo. Para qualquer informação acerca
da empresa favor contactar:
Drª. Madalena Dray
Gerente Ambiental
Rua José Mateus nº 20, 3º andar, Edifício Centro Cimpor
Maputo, Moçambique
Tel: 21 485450
Fax: 21 485450
madalena.dray@hmnk.co.mz

4. OS CONSULTORES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EPDA
A Hidroeléctrica Mphanda Nkuwa S.A. escolheu as empresas de consultoria COBA, Consultores de
Engenharia e Ambiente, S.A. (empresa portuguesa) / IMPACTO, Projectos e Estudos
Ambientais, Lda. (empresa moçambicana) para efectuar o Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e
Definição do Âmbito do projecto de aproveitamento hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa.

5. O QUE É O PROJECTO
4.1 Localização
A barragem de Mphanda Nkuwa está prevista ser construída no rio Zambeze e irá localizar-se a
cerca de 70 km a Nordeste da cidade de Tete e 61 km a Sudeste da barragem de Cahora Bassa,
formando uma lagoa albufeira com uma capacidade de armazenamento de 2 324 Mm3. Este volume
de água é apenas 5% da capacidade da albufeira de Cahora Bassa (65 000 Mm3).

Cahora Bassa

Mphanda Nkuwa

Figura 1: Localização da Zona de Implantação da Barragem de Mphanda Nkuwa
4.2. Características da barragem
A nova barragem de Mphanda Nkuwa será muito mais pequena que a actual barragem de Cahora
Bassa. Enquanto que a albufeira de Cahora Bassa possui uma área de 2 700 Km2 a albufeira de
Mphanda Nkuwa terá uma área de 100 Km2.
A altura da barragem da barragem de Mphanda Nkuwa será de 90 metros e terá um comprimento de
700 metros. A figura seguinte mostra as áreas inundadas pelas duas barragens.

Figura 2 – Dimensão comparada das albufeiras de Cahora Bassa (à direita) e Mphanda Nkuwa

A central será instalada na margem esquerda (distrito de Chiúta), junto à barragem e terá uma
potência instalada de 1500 MW, com 4 unidades de 375 MW cada, que permitirá a geração de cerca
de 7.500.000 MWh/ano, contribuindo de forma significativa para a disponibilidade energética de
Moçambique e da região da África Austral.

Figura 3: Aspecto que poderá ter a Barragem de Mphanda Nkuwa
Prevê-se que a construção da hidroeléctrica tenha início em 2011 e decorra durante 4,5 anos,
empregando cerca de 4000 trabalhadores no período de pico da obra. O custo total de
desenvolvimento e implantação é de cerca de 2 Mil Milhões de dólares. A HMNK assegura parte
deste custo e irá negociar o financiamento adicional com potenciais entidades financiadoras.

5. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
5.1 Etapas da AIA
De acordo com a lei moçambicana o processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto 45/2004
de 29 de Setembro), este integra três etapas distintas (Figura 1) a saber:
iv)

Instrução do Processo, que consiste na apresentação do projecto à Direcção
Provincial para a Coordenação da Acção Ambiental (DPCA) para classificação em
Categoria A, B ou C. Projectos classificados com categoria A têm de fazer EPDA e
EIA;

v)

Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA), que
estabelece os principais assuntos a serem estudados na fase seguinte e define
Termos de Referência para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA); e

vi)

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA), consistindo em estudos especializados, nos
quais se procede à avaliação detalhada dos impactos ambientais do projecto
proposto; da aprovação do EIA resulta a atribuição de uma Licença Ambiental por
parte do MICOA.

As diferentes fases do processo de Avaliação Ambiental estão ilustradas na figura seguinte em que
figuram também as actividades já realizadas no actual projecto

FASES DO ESTUDO AMBIENTAL
FASE 1: INSTRUÇÃO DO PROCESSO
O Projecto foi classificado como de “Categoria A”
pelo MICOA
FASE 2: ESTUDOS PRELIMINARES (EPDA)
Estão sendo feitos e serão entregues ao MICOA em
Agosto de 2009
FASE 3: ESTUDO DE IMAPCTO AMBIENTAL (EIA)
Este estudo será feito na fase seguinte e deverá
ser encaminhado ao MICOA
FASE 4: LICENÇA AMBIENTAL
Será emitida pelo MICOA depois de aprovado o
EIA

Figura 4: Fases do processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)
5.2 Estudos anteriores e actuais
Anteriormente já foram feitos estudos mas nenhum deles foi elaborado como manda a actual
legislação sobre Estudos de Impacto Ambientais. Em 2002, foi realizado um Estudo de Viabilidade da
Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa que incluiu um estudo preliminar de impacto ambiental,
compreendendo diversos estudos especializados. Não foi identificado nenhum factor que pudesse
pôr em causa a viabilidade ambiental do projecto, apenas questões que deverão ser alvo de estudos
ainda mais detalhados.
A HMNK está agora a realizar o processo de avaliação de impacto ambiental completo, seguindo os
passos definidos na legislação nacional e as directrizes de boas práticas internacionais, visando a
minimização de impactos ambientais e sociais negativos e a maximização de impactos positivos.
Neste momento está a ser realizada a primeira etapa do processo de Avaliação de Impacto
Ambiental – o Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA)..
5.3 O Processo de Participação Pública
5.3.1 O que fizemos até agora
Todo o processo está a ser desenvolvido de forma transparente, com o envolvimento das
autoridades e comunidades locais, autoridades governamentais a nível nacional, provincial e distrital
e grupos interessados no projecto, como ONGs ambientais de âmbito nacional e internacional.
O Processo de Participação Pública que acompanha esta
fase dos estudos (EPDA), está sendo conduzido de
acordo com o Regulamento 45/2004 estabelecido pelo MICOA
com a seguinte estratégia:
I. Reuniões públicas abertas (nas Cidades de Maputo e Tete),
II. Reuniões nos Distritos abrangidos pelo projecto, e
III. Encontros dirigidos com os seguintes grupos:
(iv)

Encontros com grupos seleccionados,

(v)

Encontros com autoridades locais e representantes

O Processo de Participação Pública
contempla as seguintes fases :
Primeira fase – reuniões para
informar sobre o projecto e recolher
preocupações e expectativas
(subsídios ao relatório de EPDA e
TdR);
Segunda fase - apresentar o esboço
do relatório do EPDA e recolher
comentários.

das comunidades, e
(vi)

Encontros informais directos com comunidades
(aldeias e povoações abrangidas pelo projecto).

No âmbito da primeira fase foram já realizados encontros com grupos seleccionados a quatro níveis,
nomeadamente:
A nível central
o

Organizações ambientalistas como a IUCN (21 de Março),
a Justiça Ambiental (22 de Abril), a WWF (24 de Abril),
o Museu de História Natural (5 de Maio), foram ainda
envolvidas de forma permanente através de encontros
individuais e colectivos e num processo contínuo de troca
de informação.

o

Um encontro específico teve lugar também com o
Departamento de Geologia da UEM, com a Associação dos
Geólogos de Moçambique e com quadros da Direcção Nacional
de Geologia (28 de Maio).

o

Figura 5. Encontro com Jornalistas

Os Órgãos de Informação mereceram também um encontro específico onde se recolheram
preocupações e se forneceu informação disponível sobre o projecto (29 de Maio).

A nível provincial
o

Encontros com o Governador de Tete (30 de Maio) e alguns Directores Provinciais do Ambiente
e Recursos Minerais e Energia (de 4 a 10 de Maio) e Associações provinciais - Associação
Vozes do Zambeze e Fórum das ONG’s de Tete (9 e 10 de Maio).

A nível distrital
Encontros nos distritos abrangidos pelo projecto:
o Changara, Cahora Bassa, Chiúta e Marávia (4 a 9 de Maio).
A nível das comunidades
Encontros directos com as comunidades das áreas
afectadas pelo projecto (de 6 a 9 de Maio):
o Fingoé (6 de Maio), Nhandoa (7 de Maio), Cachembe
(8 de Maio), Chirodzi-Sanangué (9 de Maio) e
Chacocoma (9 de Maio).

Figura 6: Povoado de Nhandoa

Todos estes encontros foram muito positivos e permitiram uma recolha alargada de preocupações e
recomendações e contribuiram na elaboração do EPDA.
5.3.2. O que estamos a fazer actualmente
Presentemente, o Processo de Participação Pública se encontra na segunda fase para a
apresentação do esboço do relatório do EPDA, visando não só a sua divulgação mas também a
recolha de comentários e sugestões que contribuam para a sua optimização. Todas as questões de
natureza ambiental ou socioeconómica levantadas durante o processo de Participação Pública serão
incorporadas no Relatório Final de EPDA e tidas em conta na elaboração dos TdR, a serem
submetidos à aprovação do MICOA.
Neste contexto, estão sendo realizadas reuniões com os Conselhos Consultivos nas sedes dos
distritos abrangidos pelo projecto (Luenha, Chitima, e Chiúta, alargada a representantes da Marávia –
de 17 a 19 de Junho) e reuniões abertas em Maputo e Tete (meados de Julho de 2009).

5.4 Equipa Técnica
Para a realização dos Estudos Ambientais foi constituída uma equipa pluridisciplinar de técnicos
especializados nos diversos temas abordados, e com longa experiência na realização de estudos
desta natureza e habituados ao trabalho em conjunto e de forma integrada.

Equipa Principal
Sofia Cunha
Inês Guerra
António Alves
John Hatton
Victor H. Nicolau/Paula Santos

Coordenadora Geral
Coordenadora Geral Adjunta
Coordenador do meio físico
Coordenador do meio biótico
Coordenadores do meio socioeconómico

Equipa Complementar
David Hayward
Isabel Gerster
António E. L. Couto (Mia Couto)
José Cruz Morais
João Lopo Mendonça
António Gomes Coelho
Aidate Mussagy
Almeida Guissamulo
Carlota Quilambo
Paula Santos
Victor Hugo Nicolau
Alexandra Soares
Madalena Fernandes

Especialista em reassentamento
Especialista em reassentamento
Especialista em Comunicação
Hidrologista
Hidrogeólogo
Geólogo
Especialista em Sistemas Aquáticos
Biólogo Fauna Terrestre
Bióloga Flora e Vegetação
Socióloga
Antropólogo
Arqueóloga
Especialista em SIG

Equipa de Apoio
Ricardo Oliveira
Acácio Santo
Miguel Gamboa
Lourenço Covane
Sandra Fernandes
Alfredo Nuvunga
Ofélia Simbine
Nilza Mazila

Consultor em geologia de engenharia e geotecnia
Consultor em estudos estruturais de aproveitamentos
hidroeléctricos
Consultor dos estudos de impacto ambiental
Consultor em SIG
Assistente de Comunicação
Assistente Flora e Vegetação
Assistente de Comunicação
Assistente de Comunicação

6. POTENCIAIS IMPACTOS A ESTUDAR
Apesar desta fase ser ainda preliminar foram já identificados potenciais impactos que devem
constituir os assuntos fundamentais a serem estudados na fase seguinte do EIA.
Segue-se a descrição de alguns desses impactos.
6.1 Impactos no Ambiente Natural
Alguns dos principais impactos que poderão afectar o ambiente natural estão indicados a seguir:
Impacto: Emissão de poeiras e ruídos
Maquinaria pesada incluindo camiões, escavadoras e bulldozers vão ser usados na fase de
construção. É preciso avaliar como este impacto pode afectar as pessoas em volta e quais as
medidas que se prevêem para reduzir estes efeitos negativos.
Impacto: Reservas de água subterrânea podem ser afectadas
Durante a construção vão-se fazer escavações e aterros. Estas obras podem afectar as reservas de
água que existem por baixo da terra. Agora, não se conhecem exactamente ainda essas reservas e a
sua localização. Mas os estudos na próxima fase devem cobrir esta preocupação.

Este impacto ocorrerá, possivelmente, na fase de construção.
Impacto: Possível poluição de solos e água por causa das novas construções
Durante a fase de construção e depois durante toda a fase de exploração, muita gente irá morar junto
à barragem. Esta ocupação deve ser feita de maneira organizada e planificada de modo a prevenir
que ocorram fenómenos de poluição. Todos estes eventuais impactos devem ser estudados e
classificados, bem como medidas para os prevenir e remediar devem constar do EIA.
Impacto: Variação dos níveis do rio ao longo do dia no troço do rio Zambeze desde a nova
barragem até cerca de 80 km a jusante da cidade de Tete.
Não se sabe ainda com certeza como irá funcionar a barragem em termos de volumes de água que
liberta durante do dia. No entanto, é de prever que possam haver variações diurnas que podem
traduzir-se em mudanças dos níveis do rio a jusante da barragem. Estas variações de nível podem
ser em diferenças de 17 centímetros (num cenário possível, medido em Tete) mas podem chegar a
39 centímetros num outro cenário, igualmente medido em Tete.
A barragem Mphanda Nkuwa é completamente ineficaz para alterar o regime de caudais sazonais e
anuais, bem como os caudais de cheia, pois estamos na presença de uma barragem chamada “de fio
de água”, cujo objectivo não é armazenar água mas fazer com que a água que chega ao paredão
seja liberta logo a seguir.
Este impacto só irá acontecer na fase de exploração.
Impacto: Retenção de sedimentos na Albufeira
Pequenos grãos de areia e argila (chamados de sedimentos) trazidos pelo rio Luia poderão ficar
retidos na albufeira e não alimentarem mais o caudal do rio em direcção à foz. Esta mudança deve
ser estudada com muito cuidado pois as suas implicações, caso se confirmem, serão permanentes e
durarão toda a vida da obra. O EIA dera que se debruçar com muita atenção sobre este assunto
Este impacto ocorre apenas na fase de exploração.
Impacto: Alteração da qualidade de água na albufeira
É comum que a água das albufeiras concentrem uma grande quantidade de plantas flutuantes que,
depois, prejudicam a qualidade da água e mesmo a vida dos peixes e dos restantes organismos
aquáticos. O EIA deve estudar esta possibilidade e sugerir medidas para prevenir e remediar esta
eventual situação.
Este impacto só ocorrerá na fase de exploração.
Impacto: Alteração da Qualidade de Agua a Jusante
Fase de Ocorrência: Fase de Exploração
Por vezes, a qualidade água que é liberta pelas barragens é bastante diferente daquela que chegou
à albufeira. Nem sempre essa diferença é significativa mas é preciso confirmar que esta alteração de
qualidade não se manifesta no caso de Mphanda Nkuwa. Como a água não vai ficar parada durante
muito tempo na albufeira, não se espera que haja este problema. De qualquer modo os estudos de
especialistas que serão realizados na fase do EIA devem confirmar esta possibilidade e determinar
medidas para corrigir mudanças negativas. Este impacto poderá acontecer na fase de exploração
Impacto; Haverá áreas que irão ficar cobertas de água quando for feito o enchimento da
albufeira
As áreas que irão ficar cobertas de água devido à construção da barragem são áreas onde crescem
plantas e vivem várias espécies animais. Essas áreas ficarão debaixo da água, isto é, serão perdidas
para sempre. Cerca de 100 km2 ficarão cobertos de água.
Este impacto poderá ocorrer na fase de construção da barragem e na fase de enchimento da
albufeira.
Impacto – Obras de apoio (armazéns, oficinas, casas de residência, estradas, etc) obrigam ao
desmatamento de áreas consideráveis
As áreas onde as infra-estruturas serão construídas ficarão perdidas, a maior parte das plantas e
animais que existiam deixarão de existir. As perdas de plantas e animais serão maiores se as infraestruturas forem construídas em áreas onde as matas e florestas ainda não foram muito destruídas

pelo homem. A margem Norte do Rio Zambeze tem matas e florestas mais ricas que a margem Sul,
por isso o impacto é maior se forem construídas muitas infra-estruturas na margem Norte.
A maior parte destas infra-estruturas serão necessárias na fase de construção. Significa que este
impacto poderá ocorrer principalmente na fase de construção.
Impacto – Trabalhadores das obras irão usar os recursos naturais da região
As plantas e os animais são recursos importantes que existem na área. Os trabalhadores que ião
viver na área do projecto poderão precisar de lenha, estacas, caniço, etc. Pode ser que esses
trabalhadores também pratiquem a caça nas zonas próximas do acampamento. Se esses recursos
forem explorados sem controle, as áreas onde eles existem poderão ficar cada vez mais pobres em
plantas e animais.
Estes impactos poderão ocorrer principalmente na fase de construção - quando a construção da
barragem estiver terminada, o número de trabalhadores que irão viver na área irá reduzir muito.
Impacto – Novas estradas darão mais acesso a áreas onde antes era mais difícil chegar
As pessoas terão acesso mais fácil às florestas, matas, e outras áreas. Então será mais fácil
conseguir explorar os recursos dessas áreas, através de várias formas (por exemplo: caça, corte
árvores para madeira, corte caniço e estacas para construção de casas, colheita de plantas
medicinais). Também neste caso, se os recursos forem explorados sem controle, as áreas onde eles
existem poderão ficar cada vez mais pobres em plantas e animais.
Este é um impacto poderá irá iniciar na fase de construção, continuar na fase de enchimento da
albufeira e quando a barragem já estiver em funcionamento.
Impacto – Devido à ocupação de áreas onde antes não existiam pessoas é possível que
aumente o conflito homem-animal
Este impacto está relacionado com o acesso mais fácil às áreas onde antes seria difícil chegar por
não existirem estradas. A população poderá movimentar-se com maior facilidade e é possível que
comece a ocupar as áreas próximas do local de construção da barragem, mas também outras áreas
que fiquem mais longe desta.
Este é um impacto poderá irá iniciar na fase de construção, continuar na fase de enchimento da
albufeira e quando a barragem já estiver em funcionamento.
6.2 Impactos no Ambiente Socioeconómico
A implementação do Projecto da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa terá impactos positivos e
negativos para a população, seus modos de vida e suas estratégias de sobrevivência. A seguir são
apresentadas as principais características do projecto e os seus possíveis impactos no meio
socioeconómico.
Impacto - O projecto vai ocupar terras agrícolas e residenciais, devido à construção da
barragem e todas as suas infra-estruturas de apoio (estradas, escritórios, acampamentos,
estaleiros, etc) e ao enchimento do reservatório (albufeira) da barragem. O enchimento da
albufeira irá inundar partes dos Distritos de Changara, Cahora Bassa, Chiúta e Marávia.

Figura 7: Área de inundação após a construção da barragem.
A construção das infra-estruturas da barragem e o enchimento da albufeira poderão resultar na perda
e na inundação de áreas residenciais da população local, assim como das suas áreas de cultivo. Isto
irá implicar a transferência da população afectada para zonas fora das áreas a ocupar pelas infraestruturas de apoio e pela futura albufeira, sendo necessário identificar terras residenciais e agrícolas
para as pessoas afectadas.
O impacto sobre a perda de habitações, árvores de fruta, terras agrícolas e pastagens pode
acontecer durante a fase de construção e a fase de enchimento da albufeira.
Impacto - Devido à ocupação de terra, será necessário transferir as famílias afectadas para
áreas alternativas (reassentamento).
O reassentamento em áreas alternativas poderá significar as famílias afectadas tenham que
percorrer maiores distâncias para terem acesso aos serviços públicos (escolas, unidades sanitárias,
fontes de água e estradas de acesso).
Por outro lado, o rendimento das famílias poderá ficar afectado pela interrupção temporária da sua
actividade agrícola durante o processo de transferência e também devido à perda de culturas
existentes nas áreas agrícolas anteriores, até que nas novas áreas de cultivo se consigam
restabelecer novas culturas.
Este impacto poderá acontecer durante a fase de construção e a fase de enchimento da albufeira.
Impacto – É possível que as áreas que serão ocupadas pelas infra-estruturas da barragem e a
albufeira contenham locais sagrados como, por exemplo, cemitérios
Cada comunidade tem vários locais sagrados (árvores, grutas, cemitérios) que poderão ser afectados
pela construção da barragem e pelo enchimento da albufeira.
Durante o Estudo de Impacto Ambiental, uma equipa deverá deslocar-se ao terreno e, em conjunto
com os líderes comunitários deverá identificar todos os locais sagrados, cemitérios ou outros locais
de importância espiritual que serão afectados.
Esta equipa deverá, em conjunto com as comunidades, os líderes comunitários e espirituais,
identificar as melhores soluções para proteger esses locais.
Este impacto poderá acontecer durante a fase de construção e a fase de enchimento da albufeira.

Impacto- A variação do nível do rio logo a seguir à barragem pode afectar a vida das pessoas
morando a jusante
Existem, a jusante do local proposto para a construção da barragem, várias habitações e
machambas situadas nas margens do Rio e nas diversas ilhas que se encontram ao longo deste. A
população que aí reside, desenvolve diversas actividades de subsistência, directamente ligadas ao
Rio (p.e. agricultura nas margens do Rio, pesca, pastagem de gado, etc). Estas variações diárias do
nível da água no Rio poderão interferir com estas actividades. Ainda não se sabe ao certo como é
que essas variações vão acontecer, mas neste momento tudo indica que essas variações serão
pequenas e que acontecerão de modo gradual. Mais informações técnicas serão necessárias durante
o EIA para perceber bem de que forma a população a jusante da barragem pode ser afectada.
Este impacto poderá acontecer durante a fase de enchimento da albufeira e quando a barragem
estiver em funcionamento.
Impacto- O projecto irá necessitar de contratar grandes quantidades de mão-de-obra para a
fase de construção com impactos na vida da população local
As obras de construção da barragem de Mphanda Nkuwa, irão necessitar de grandes quantidades de
mão-de-obra qualificada e não-qualificada. Isto vai aumentar as oportunidades de emprego na
região, durante a fase de construção. Embora o projecto também necessite de mão-de-obra durante
a fase de funcionamento da barragem, as oportunidades de emprego serão muito reduzidas.
A contratação de mão-de-obra local vai depender das suas qualificações. Como princípio de base,
para preencher as vagas de mão-de-obra não-qualificada, o projecto vai dar prioridade à população
local. De maneira a aumentar as oportunidades para a população local, o projecto vai implementar
medidas de formação e capacitação antes e durante as obras previstas. Estas medidas poderão ser
estendidas, em menor escala, para a fase de exploração, embora as necessidades de mão-de-obra
não-qualificada sejam bastante inferiores em comparação com a fase de construção.
A criação de oportunidades de emprego e a potencial contratação de mão-de-obra local irá
influenciar positivamente no rendimento familiar e na melhoria do nível de vida da população. Por
outro lado, as acções de formação irão ter um impacto positivo nas capacidades profissionais das
pessoas abrangidas.
Este impacto poderá acontecer durante a fase de construção e de enchimento da albufeira e, em
menor escala, quando a barragem estiver em funcionamento.
Impacto - As oportunidades de emprego criadas poderão atrair pessoas de fora das
comunidades locais, vindas de outros Distritos, Províncias e até dos Países vizinhos.
As actividades de construção da barragem de Mphanda Nkuwa irão resultar num afluxo de mão-deobra oriunda do exterior da área do projecto. Isto poderá atrair para a área do projecto elementos
marginais que para aí se desloquem para empreender actividades ilícitas, tais como trabalhadoras de
sexo e criminosos.
Os efeitos combinados da contratação de trabalhadores de construção, alguns dos quais homens e
muitos deles exteriores à região (portanto possivelmente não acompanhados), e o possível afluxo de
prostitutas à área poderão resultar no aumento de comportamentos de risco. Tal poderá resultar num
aumento das infecções de transmissão sexual e, em particular, no aumento de casos de HIV/SIDA.
Por outro lado, a imigração de pessoas de outras regiões para a área do projecto implicará também
um aumento na variedade de costumes e hábitos na área, o que poderá resultar em pequenos
conflitos de ordem sócio cultural, especialmente entre a população local e os trabalhadores do
projecto oriundos do exterior. Estes conflitos poderão ser ainda resultantes da competição entre
pessoas de outras regiões e a população local, no que concerne às oportunidades de emprego e
ainda aos recursos naturais.
Este impacto poderá acontecer durante a fase de construção, a fase de enchimento da albufeira e
quando a barragem estiver em funcionamento.

Impacto - Estruturas de apoio (acampamentos, escritórios, oficinas, estradas) irão mudar a
paisagem e a dinâmica da vida na região
Tal como sucedeu na Vila do Songo, é possível que as estruturas de apoio da barragem se
transformem em assentamentos permanentes, estimulando para a área de influência do projecto um
impulso de urbanização, que vem acompanhado de melhores infra-estruturas sociais (escolas,
unidades sanitárias, etc).
As necessidades de acesso quer à barragem, quer às infra-estruturas serão manifestadas na
abertura de novas estradas e/ou melhoramento das existentes.
Tal como verificado em outros projectos no País, a melhoria das estradas de acesso e o maior grau
de urbanização irá contribuir para uma melhoria da rede de transportes, beneficiando a população
local através de um maior acesso às infra-estruturas sociais e a potenciais mercados para venda dos
seus produtos.
Contudo, isto também pode ser um estimulo para a imigração para a área do projecto, criando o
potencial para se desenvolverem os problemas sócio culturais que já foram indicados (prostituição,
crime, propagação de HIV/SIDA, etc).
Este impacto poderá acontecer durante a fase de construção, a fase de enchimento da albufeira e
quando a barragem estiver em funcionamento.
Impacto - Possibilidade de aumentar a pesca
Enquanto parte da sua Responsabilidade Social o Projecto irá apoiar distritos nas áreas
consideradas prioritárias, poderá ser em fontes de água, escolas, postos de saúde, criação de fontes
de rendimento, conforme vier a ser definido em conjunto com as autoridades locais.

7. REASSENTAMENTO
A construção da barragem de Mphanda Nkuwa, conforme já foi dito, poderá implicar a necessidade
de transferência de famílias, devido à ocupação de terra que se manifestará na perda de habitações
e de terras agrícolas. Esta transferência, também conhecida por Reassentamento, deverá ser
implementada com base num Plano de Reassentamento e Compensação (PRC), de acordo com a
Lei Moçambicana e com as melhores práticas internacionais.
Através deste Plano de Reassentamento e Compensação:
•

As comunidades deverão ser envolvidas no processo de identificação dos locais onde
deverão ser reassentadas. Os líderes comunitários deverão fazer parte da equipa
encarregada estudar esta questão.

•

Todas as famílias afectadas deverão ser compensadas de modo a assegurar, pelo menos,
que tenham as mesmas condições que tinham antes do projecto ser implementado.

Deverão ser definidos procedimentos para a resolução transparente e eficaz de reclamações.
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ANEXO D
Actas das reuniões de Consulta Pública

D.1 Actas dos Encontros com Grupos Seleccionados –
ONGs Ambientais

D.1.1 Reunião com IUCN

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA:HMNK/CCI 01/09

LOCAL: Impacto - Maputo

DATA: 21/03/09

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro com IUCN
ENTIDADES \ PRESENÇAS
Consórcio COBA/IMPACTO (CCI) - Mia Couto
IUCN - Roberto Zolho

No.
1

Item
ABERTURA DA REUNIÃO

2

Mia Couto – Agradeceu a disponibilidade de Roberto Zolho ao encontro.
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO
Mia Couto - informou sobre o desenvolvimento do Estudo Preliminar de Definição de Âmbito em curso. Informou
igualmente da intenção de fazer com o processo de Consulta Pública seja mais participativo e inclua, desde o
início, a intervenção de organizações ambientalistas como a IUCN. Mia Couto solicitou que todas as sugestões e
informações fosse enviadas e que se estabelecesse um canal directo e permanente de contacto de modo que a
Consulta Pública não fosse resumida aos encontros formais.
Roberto Zolho - saudou a ideia e manifestou o desejo da sua organização participar activamente. Sugeriu que a
IMPACTO pudesse contactar futuramente a CARR FOUNDATION dado o trabalho e interesse mantido por esta
organização sobre a conservação ambiental na área do Delta do Zambeze. Zolho solicitou ainda que lhe fosse
enviada informação sobre os Termos de Referência do presente EPDA.
Mia Couto informou que esses documentos seriam enviados aquando de um encontro a ser preparado com as
organizações ambientais de carácter nacional que trabalham na região de estudo.

D.1.2 Reunião com Justiça Ambiental

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA:HMNK/CCI 02/09

LOCAL: Impacto - Maputo

DATA: 22/04/09

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro com Justiça Ambiental (JA!)
ENTIDADES \ PRESENÇAS
Consórcio COBA/IMPACTO (CCI) - Mia Couto
Justiça Ambiental (JA!) - Anabela Lemos e Daniel Ribeiro

No.
1

Item
ABERTURA DA REUNIÃO
Mia Couto – falou sobre o processo de EPDA do projecto da Barragem de Mpanda Nkuwa e explicou a abordagem
a ser adoptada pela Consulta Pública. O encontro, de acordo com Mia Couto, é apenas o primeiro de uma série de
outros, de modo a que, no lugar de uma soma de reuniões, se estabeleça um processo contínuo e dinâmico de
colaboração.
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As duas partes trocaram informações e reafirmaram o bom espírito de colaboração que tem marcado as suas
relações anteriores, manifestando a certeza que essas boas práticas se iriam prolongar no quadro deste projecto.
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO
Eis uma lista das mais relevantes questões levantadas pela JA! no encontro:
•

A construção de Mphanda Nkuwa deve permitir a gestão ecológica da Hidroeléctrica de Cahora Bassa.

•

As projecções económicas de rentabilidade e viabilidade devem ser melhor avaliadas. A JA! ficou de
enviar um CD com documentação incluindo sugestões de metodologias opcionais àquelas que foram
usadas em 2002.

•

Benefícios sociais para a região de implantação parecem, para a JA!, pequenos para um projecto desta
escala.

•

Directivas internacionais da Comissão Mundial de Barragens devem ser seguidas no caso especifico de
Mpanda Nkuwa.

•

Insistiu que não se deve fazer promessas falsas (como propagandear o controle das cheias).

•

Questionou a metodologia para a pesquisa sísmica (existem metodologias alternativas que, segundo a
JA!, são mais apropriadas).

•

Manifestou várias preocupações em relação ao conhecimento actual das contribuições em sedimento na
Bacia do Luia (metodologias usadas, momento e duração dos estudos).

•

A JA! está a fazer um estudo sobre sinergias versus impactos com relação ao caso de Mphanda Nkuwa.

•

A JA! ficou de enviar o texto de Petição no Parlamento para o projecto até preocupações serem
satisfeitas.
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ENCERRAMENTO
Ficou agendado (mas não ainda marcado) um encontro mais formal em que, para além da JA!, estarão presentes
outras organizações ambientalistas.

D.1.3 Reunião com WWF

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA:HMNK/CCI 03/09

LOCAL: Impacto - Maputo

DATA: 24/04/09

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro com WWF
ENTIDADES \ PRESENÇAS
Consórcio COBA/IMPACTO (CCI) - Mia Couto
WWF - Britt Zolho

No.
1

Item
ABERTURA DA REUNIÃO
Mia Couto – fez uma breve explanação sobre o âmbito do presente EPDA e apresentou a equipe da COBA e da
IMPACTO e as suas responsabilidades.
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Explicou a abordagem de Consulta Pública a adoptar neste projecto, de modo a não ficar restrito ao processo
clássico de reuniões públicas no final do EPDA.
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO
Britt Zolho - saudou a preocupação presente em fazer da auscultação pública um processo mais permanente e
inclusivo. Informou que a WWF está acompanhando a condição ecológica do Vale do Zambeze e, nesse âmbito,
mantém ligações com instituições como a WWF-Zâmbia e está ainda em articulação com autoridades das
barragens e estruturas dirigentes dos sectores de energia ao longo do Zambeze. Um dos principais focos de
atenção é a sincronização das barragens de modo a que todas elas concorram para que se respeite o fluxo
ecológico do rio. A preocupação é como a projectada barragem de Mpanda Nkuwa (MN) se enquadra nesta
procuração de concertação de fluxos. Ao que parece Mpanda Nkuwa necessita de um fluxo estável e isso pode
colocar em causa os esforços de fazer uma gestão ecologicamente adequada de Cahora Bassa.
Britt Zolho - informou sobre os estudos realizados por Richard Beilfuss relativos ao downstream flow simulation
model e sobre os efeitos da construção de MN.
Outras preocupações manifestadas pela WWF:
- o transporte de sedimentos a jusante
- o envolvimento das comunidades nos estudos sociais
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Finalmente, Britt Zolho sugeriu a inclusão de José Chiburre, elemento da WWF responsável do projecto do Delta do
Zambeze, nas reuniões com as ONGs ambientalistas.
ENCERRAMENTO
Sugeriu-se explorar a possibilidade de se realizar uma reunião na próxima terça-feira, dia 28 em Maputo com as
ONGs ambientalistas.

D.1.4 Reunião conjunta com as ONGs Ambientais

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA:HMNK/CCI 04/09

LOCAL: Impacto - Maputo

DATA: 28/04/09

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro com ONG’s relacionadas com Conservação e Meio Ambiente
ENTIDADES \ PRESENÇAS
HMNK - Madalena Dray (MD)
Consórcio COBA/IMPACTO (CCI) – Mia Couto (MC); John Hatton (JCH); Victor Hugo Nicolau (VHN); Sandra Fernandes
(SF); Juliana Come (JC)
WWF – Britt Zolho (BZ); José Chiburre (JC)
Justiça Ambiental – Daniel Ribeiro (DR)
IUCN – Roberto Zolho (RZ)

No.
1

Item
MC – Abertura da Reunião
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Deu as Boas vindas, apresentou os representantes das instituições presentes. Explicou que a Impacto está
fazendo o Estudo de Pré-Viabilidade e Definição do Âmbito (EPDA), em associação com a COBA, empresa
portuguesa. Os estudos biológicos e socio-económicos estão a cargo da Impacto e os estudos do meio físico a
cargo da COBA.
MC – Apresentou o Programa de Consulta Pública
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O Programa de Consulta Pública irá contemplar diferentes níveis de actuação:
A. Reuniões públicas abertas (nas Cidades de Maputo e Tete);
B. Reuniões com os Conselhos Consultivos dos Distritos abrangidos pelo projecto (nas Sedes Distritais de
Cahora Bassa, Changara, Chiúta e Marávia);
C. Encontros dirigidos com grupos seleccionados, nomeadamente:
(i)
Encontros com grupos de influência seleccionados (Grupos Ambientais e ONG’s de
conservação local e internacional tais como: Justiça Ambiental, WWF, IUCN, Museu de
História Natural e outros);
(ii)
Encontros com autoridades locais e representantes das comunidades (reuniões nos
Postos Administrativos de Chipera, Songo, Chitima, Kachembe e Manje);
(iii)
Encontros informais directos com comunidades (encontros levados a cabo pelas equipas
de estudos sociais incumbidas de registar todas as preocupações das comunidades locais
nas aldeias e povoações).
MC – Sintetizou as preocupações colocadas pelas ONGs nas Reuniões Individuais anteriormente
efectuadas com o CCI
IUCN:
• Roberto Zolho – Sugeriu que a Impacto trabalhasse junto com a Carr Foundation pois eles já fizeram vários
trabalhos ligados a conservação ambiental na área do Delta do Zambeze. Solicitou também que lhe fosse
enviada informação sobre os Termos de Referência para o EIA.
Justiça Ambiental:
•
Anabela Lemos – Explicou que há um estudo que está sendo feito pela JA! sobre sinergias versus impactos
da barragem de Mphanda Nkuwa e que pode contribuir para este estudo. Sugere que seja feita a gestão
sincronizada da barragem de Cahora Bassa. Pede que o estudo não seja alimentado com promessas
falsas. A construção de Mpanda Nkuwa deve permitir a gestão ecológica da Hidroeléctrica de Cahora
Bassa; as projecções económicas de rentabilidade e viabilidade devem ser melhor avaliadas; os benefícios
sociais para a região de implantação parecem pequenos face à escala do projecto; as directivas

internacionais da Comissão Mundial de Barragens devem ser seguidas no caso especifico de Mpanda
Nkuwa; questionou a metodologia para a pesquisa sísmica pois segundo a JA! existem metodologias
alternativas mais apropriadas; manifestou preocupações várias em relação ao conhecimento actual das
contribuições em sedimento na Bacia do Luia. A Justiça Ambiental ficou de enviar texto de Petição no
Parlamento para o projecto.
WWF:

• Britt Zolho – Disse que a WWF está a acompanhar a condição ecológica do Vale do Zambeze; pediu que
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haja sincronização das barragens de modo a que todas elas concorram para que se respeite o fluxo
ecológico do rio; que se tenha em conta o transporte de sedimentos a jusante e o envolvimento das
comunidades nos estudos sociais.
JCH – Apresentou os objectivos dos Estudos Biológicos a realizar no âmbito do EPDA
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Pretende-se com os estudos ecológicos analisar primeiramente a informação disponível. Serão então identificadas
lacunas e onde existirem serão feitas visitas de campo para complementar a informação em falta. Disse ainda que
na área de estudo serão discriminados os impactos que já existem de Cahora Bassa e Kariba e os impactos
cumulativos com a construção da barragem de Mphanda Nkuwa e suas implicações; deverão ser identificados
impactos na vegetação, principalmente no Delta do Zambeze. Acrescentou que nas últimas duas semanas
receberam informação sobre outras duas barragens de Boroma e Lupata. Serão analisados os impactos tanto a
montante (área de inundação) como a jusante e entre outros os impactos decorrentes dos caudais descarregados e
da retenção de sedimentos que vêm do rio Luia.
VHN - Apresentou os objectivos dos Estudos Sociais a realizar no âmbito do EPDA
Explicou que o estudo tem dois objectivos propostos:
• Verificar a validade da informação disponível;
• Informar e tentar avaliar a receptividade das populações em relação ao projecto.
Acrescentou que a dimensão da análise se destina a conceber um perfil local da área; os locais sagrados; as
estratégias de sobrevivência; o património cultural da área; a relação simbólica das comunidades com o meio
circunvizinho pois, pretendem:
•
Respeitar o património cultural da área;
•
Evitar rupturas no modo de vida das populações de modo a prevenir fenómenos de anomalia social.
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MC - Acrescentou que a equipa dos estudos sociais vai partir para o campo no próximo Domingo. Em meados a
finais de Junho terão lugar as reuniões em Maputo e Tete.
Debate
BZ – Quiz saber se os estudos biológicos e sociais que estavam a decorrer eram da fase de EPDA. JCH
esclareceu que sim. MC explicou que o estudo está na fase de EPDA e a equipa de estudo é só para a fase de
EPDA e não é a mesma para a fase de EIA. Só depois da aprovação do EPDA que será definida a equipa do EIA.
MD - Forneceu o ponto de situação do projecto. Disse que no momento está em vista a definição dos Termos de
Referência para o Estudo de Impacto Ambiental (questões que serão estudadas em detalhe no EIA). Explicou que
os estudos de engenharia e hidrologia ainda não iniciaram pois inicialmente pretendem captar as preocupações
que vão surgindo, e passar informação para as equipas jurídica e de engenharia.
RZ - Quiz saber qual a área afectada pelo projecto e disse que se deveria considerar no estudo as mudanças
climáticas. JCH disse que a área afectada pelo projecto é a zona de inundação e os impactos sobre o Delta do
Zambeze (aspectos biológicos). MD disse que a questão das mudanças climáticas será tomada em conta durante o
estudo hidrológico. Foi definido que a área de influência será sugerida a partir de critérios diferentes segundo cada
um dos diferentes descritores.
BZ – Disse que os fluxos hidrológicos são muito importantes, pois o Delta do Zambeze é considerada uma área de
terras húmidas de interesse internacional (RAMSAR) e está a ser afectada já pela barragem de Cahora Bassa, pois
algumas zonas estão a secar. Portanto, este aspecto deve ser tomado em consideração no estudo. É do seu
conhecimento que em Maio virá uma equipa da RAMSAR avaliar toda a área do Delta do Zambeze e que a equipa
do EIA deste projecto deveria entrar em contacto com essa equipa para troca de informação/ideias. Acrescentou
que a WWF está a elaborar um Plano de Gestão do Zambeze e dentro desse plano não está prevista a construção
de nova barragem, inclui somente o que existe actualmente.
JC – Disse que a WWF realizou um estudo de pré-viabilidade da operação conjunta das barragens de Kariba e
Cahora Bassa e contratou uma equipa para verificar os impedimentos que a construção de uma nova barragem

(Mphanda Nkuwa) poderia criar para a concretização dos fluxos ecológicos preconizados. Infelizmente este último
estudo está atrasado. Disse que o responsável pelos estudos relativos ao downstream flow simulation model e
sobre os efeitos da construção de Mphanda Nkuwa é Richard Beilfuss e aconselhou que a Impacto organizasse um
encontro com o consultor.
JC – Disse que a maior preocupação está nos sedimentos transportados pelos rios. Disse que Franciska
Steinbruch da Carr Foundation, em conjunto com a ARA-Zambeze, tem em vista fazer a medição dos sedimentos
de cada rio. Sugeriu que a equipa do EPDA deveria contactar Francisca Steinbruch.
BZ - Fez notar que não se deve esquecer que está também prevista a construção de outras duas barragens,
Boroma e Lupata.
JC – Disse que o nível de sedimentos de Boroma é praticamente nulo. Será feita uma medição dos sedimentos do
rio Zambeze em diferentes pontos e para o efeito, contam com a participação da ARA-Zambeze e da Carr
Foundation. Acrescentou que os sedimentos são importantes para a agricultura da população. Afirmou que
esforços estão sendo feitos para que as barragens possam operar de forma conjunta. Foi contratada uma equipe
para analisar a relação dos fluxos ecológicos versus Mphanda Unkuwa. Porém a preocupação que existe é com a
fauna (peixe) abaixo de Cahora Bassa. Pois há pouco peixe entre HCB e Tete, praticamente toda a fauna que
existe encontra-se em Cahora Bassa. A barragem HMNK vai constituir mais uma barreira. Sugeriu o estudo feito
por António Hoguane sobre a dinâmica do camarão na mudança dos fluxos e que pode ser aproveitado para este
estudo.
JC – Disse que é também importante contactar a HCB pois, possui um leque de informação sobre os últimos
acontecimentos relacionados com a gestão do rio em coordenação com todas as barragens desde à nascente.
Esses estudos foram feitos em colaboração com a WWF. A WWF possui informação em GIS sobre o delta.
MC - Em resumo, sugeriu que se organizasse um encontro entre Richard Beilfuss e as equipas de engenharia e
estudos biológicos; sugeriu ainda contactar os representantes da HCB responsáveis pelo estudo sobre a gestão do
rio Zambeze; e por fim, contactar Carlos Bento do Museu de História Natural.
DR - Quiz saber como será analisado o impacto cumulativo de todas as barragens sobre o Rio Zambeze. Verificar
se os impactos da barragem de Cahora Bassa são tão sérios que não dê para acomodar a barragem de Mphanda
Nkuwa. Perguntou se a equipa de estudo irá utilizar os estudos feitos para a barragem de Kariba e se a equipa de
engenharia irá utilizar os estudos anteriores ou somente o estudo que será feito agora ou então os dois. Disse
ainda que deve ser tomado em conta a época de cheias. Quis saber se o desenho de Mphanda Nkuwa será o
mesmo ou se sofrerá alterações.
MC - Disse que a visão holística da bacia pode ser uma boa contribuição para o EIA. Depois pediu que BZ
informasse a Impacto da chegada da equipa da RAMSAR. Disse ainda que o estudo de viabilidade da barragem de
Kariba pode contribuir para este estudo. Acrescentou que se deve estudar de que maneira se pode desenhar os
Termos de Referência para o EIA com a situação de referência do rio com as barragens que existem hoje e depois
com a construção da barragem de Mphanda Nkuwa.
MD - Disse que o desenho da barragem de Mphanda Nkuwa será basicamente o mesmo. A principal mudança está
no método de construção, que inclui a construção de um canal para o desvio do rio, durante a construção da
barragem, o qual será utilizado na fase de operação. Disse ainda que a passagem de sedimentos está a ser
estudada e que estará dependente da determinação da importância da contribuição que o rio Luia dá para os
sedimentos a jusante. Concordou em que a análise não deve ser feita de forma individualizada mas sim em
conjunto com todas as barragens actuais e futuras. Salientou que a ARA-Zambeze é o interlocutor-chave na
questão da partilha de água e fez notar que as discussões com a HCB devem ser feitas via ARA-Zambeze.
JC - Disse que é importante manter o nível do caudal do rio Zambeze, uma vez que se o caudal aumentar irá
inundar a área das terras húmidas que não deve ter água permanente, podendo ser o fim das terras húmidas. Com
relação ao nível do caudal do rio chamou atenção também para a circulação de navios. Afirmou existir conflitos de
interesse entre os diferentes utentes do Rio que poderiam e deveriam ser harmonizados. MD acrescentou que se
deve ter em conta também que a Riversdale tem em mente a utilização de navios para o escoamento do carvão de
Moatize.
DR - Disse que o estudo do fluxo da água é importante, pois a área de produção de camarão precisa de uma
flutuação sazonal de água. Fez notar que a ARA-Zambeze pediu ajuda da JA! para a avaliação deste estudo uma
vez que não possui capacidade interna.
MC - Sugeriu que a ARA-Zambeze deve fazer uma avaliação da gestão conjunta da Bacia do Zambeze para evitar

futuros constrangimentos e eventuais conflitos de uso.
RZ - Quiz saber depois se existe coordenação entre a ARA-Zambeze e o GPZ. JC explicou que a ARA-Zambeze
se sobrepõe ao GPZ, pois a primeira é responsável pela gestão de toda a Bacia do Zambeze enquanto que a
segunda é somente para o desenvolvimento.
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DR - Disse ainda que um dos problemas é o nível mínimo de fluxo do rio durante o Inverno, pois um dos impactos
das mudanças climáticas são os extremos, haverá secas e cheias sem meio-termo.
MC – Encerramento
•
•
•

Serão levados a cabo encontros regulares com os grupos seleccionados;
Agradecimento pelas contribuições valiosas dos participantes;
Será elaborada a acta do encontro e posteriormente posta em circulação a todos os participantes.

D.2 Actas dos Encontros com Grupos Seleccionados –
Instituições de Pesquisa

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA:HMNK/CCI 05/09

LOCAL: Impacto - Maputo

DATA: 28/05/09 HORA: 16:00

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro com Geólogos
ENTIDADES \ PRESENÇAS:
Direcção Nacional de Geologia - Paulino Feitio e Gabriel Balate
Departamento de Geologia da UEM - Lopo Vasconcelos
Camargo e Correia - Luís Gomes
HMNK (Coordenadora Ambiental) - Madalena Dray
HMNK (Consultor) - Luíz Chiocci
COBA (Consultores) - Inês Guerra e António Coelho
IMPACTO (Consulta Pública) - Mia Couto

No.
1

Item
ABERTURA DA REUNIÃO

2

Mia Couto - iniciou a reunião apresentando as características do projecto e referiu que era intenção dos promotores
do projecto e dos consultores envolverem o mais possível os sectores técnicos e científicos do país. A área de
geologia seria uma das áreas a ser incluída nos estudos de especialistas e, por isso, se pretendia partilhar com
outros geólogos alguma informação que, nesta fase, já se dispunha. Convidou os presentes a apresentarem suas
contribuições.
DEBATE
Lopo Vasconcelos - Colocou a questão que ficou preocupado ao assistir ao programa televisivo denominado Carte
Blanche dedicado à barragem de Mphanda Nkuwa. Informações sobre a susceptibilidade da área em relação a
eventos sísmicos não apreciam, segundo o programa, estarem a ser devidamente considerados. Isso seria,
segundo o programa televisivo, corroborado pelo geólogo sul-africano Chris Hartnady que Lopo Vasconcelos
conhece pessoalmente e com quem contactou para pedir posteriores esclarecimentos. Infelizmente, não teve
resposta. A preocupação de Lopo Vasconcelos é a segurança e estabilidade da barragem. A região é instável com
influência de complexas dinâmicas tectónicas. A preocupação é que os estudos identifiquem zonas de
sensibilidade que acomodem cargas extras.
Paulino Feitio - Reforçou a ideia de se tratar de uma região tectónica sensível. A incidência de sismos na região é
alta. Feitio disse que se sabe que as albufeiras induzem a ocorrência de sismos de intensidade e sublinhou a
necessidade de tudo ter que ser estudado durante o EIA.
António Coelho - Procedeu a uma longa e exaustiva explicação sobre a dinâmica de divergência tectónica do Vale
do Rift. Essa explicação consta de um documento que o engenheiro Coelho distribuiu aos presentes e que consta
desta acta como anexo. De forma sumária, Coelho referiu que os sismos de maior intensidade registados ficam a
distâncias consideráveis do Vale do Rift. Confirmou a probabilidade de existirem pequenos sismos induzidos
durante os primeiros 24 meses após o enchimento da nova albufeira. Mas esse sismos seriam, à partida, de
pequena dimensão como os que ocorreram em Cahora Bassa e sabendo que Cahora Bassa possuiu uma albufeira
incomparavelmente maior. Em todo o lado do mundo esse fenómeno de resposta geológica sucedem e nunca
ocorreu um desabamento de alguma barragem por esta razão. Constroem-se barragens em zonas de alta
sismicidade e hoje a engenharia está preparada para desenhar e construir barragens que lidam com eventos
sísmicos de grande dimensão. Os estudos de segurança da barragem de Mphanda Nkuwa terão que incorporar
todos os estudos geológicos existentes e os que forem identificados como necessários. De acordo com o

engenheiro Coelho, o que Chris Hartnady levanta é que os estudos actuais precisam ser actualizados. Esses
estudos são antigos e serão agora aprofundados e actualizados no período do EIA do projecto. Sugeriu que se
consultasse o documento denominado “Global Assessment for Seismic Hazard in Zimbabwe” e que se encontra-se
disponível na Internet para se ter uma ideia das características da região geográfica onde se insere o projecto.
António Coelho sugeriu que a Direcção Nacional de Geologia deveria proceder à implantação de sismógrafos de
fundo para registar sismos de pequena intensidade para depois servir de situação de referência (estação zero) e
controlar evolução das situações futuras. Em suma, não se pode ficar com a ideia que passa nos jornais que
sugere que, havendo sismos numa região, não se deveriam construir barragens. A questão é toda uma outra:
estudos de engenharia devem ser feitos para acomodar barragens capazes de responder a regiões onde se regista
sismicidade.
Lopo Vasconcelos - Disse que não gostaria que ficasse a ideia de que ele ou os geólogos moçambicanos estavam
contra as barragens. Pelo contrário, somos a favor delas, disse. Mas queremos esclarecer as preocupações que
ficaram a partir do programa da Carte Blanche e das eventuais declarações de Chris Hartnady.
Mia Couto - Esclareceu que a equipe de consultoria já tinha contactado com Hartnady e que este se prontificou em
colaborar com os estudos a serem desenvolvidos. A atitude de Hartnady tinha sido bastante positiva e de pronta
disponibilidade.
Luíz Chiocci - Referiu o compromisso da HMNK de respeitar os padrões mais exigentes de segurança, sendo de
todo o interesse que os construtores se subordinem às boas práticas internacionais não apenas no Estudos
Ambientais como nos estudos técnicos de engenharia.
Foi depois mostrada a área comparativa de Kariba, Cahora Bassa e Mphanda Nkuwa para reforçar a ideia que esta
última é bem menor que as anteriores.
Paulino Feitio - Agradeceu a explicação e lamentou não haver informação pública do que está realmente a ser feito.
O público deve ter conhecimento dos estudos feitos para prevenir sentimentos catastrofistas, sugeriu ele.
Madalena Dray - Explicou, em seguida, o processo de estudos ambientais a realizar em função do calendário do
conjunto do projecto. E explicou igualmente a natureza e destino dos anteriores estudos de viabilidade.
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Luís Gomes - Disse haver um longo caminho pela frente. Estamos no início dessa longa caminhada, afirmou. O
mais importante é que não se fique com a ideia de que os estudos já estão feitos e que já se pode iniciar uma
conclusão definitiva.
ENCERRAMENTO
Os geólogos Vasconcelos, Balate e Feitio referiram a apresentação de António Coelho como uma “aula” muito
produtiva e propuseram, no final, que o consultor português regressasse a Moçambique e fizesse da sua
comunicação uma palestra para os restantes geólogos.

D.2 Actas dos Encontros com Grupos Seleccionados –
Órgãos de Informação

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA:HMNK/CCI 06/09

LOCAL: Hotel VIP - Maputo

DATA: 29/05/09

HORA: 11:00

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro com Órgãos de Informação
ENTIDADES \ PRESENÇAS
HMNK - Madalena Dray, Egídeo Leite, Luís Ciocchi
Camargo e Correia – Luís Gomes
UTIP – Sérgio Elísio
COBA (CCI) – António Coelho, Inês Guerra e Cristiana Rosmaninho
IMPACTO - Mia Couto, Victor Hugo Nicolau, Sandra Fernandes, Nilza Mazivila, Juliana Come, José Jerónimo e Lina Buque
Órgãos de Informação – Lista assinada em anexo.

No.
1

Item
ABERTURA DA REUNIÃO

2

Mia Couto – Deu as Boas vindas, apresentou o consórcio Coba / Impacto e os representantes da HMNK. Solicitou
a apresentação individual dos participantes e iniciou a apresentação da agenda e dos propósitos do encontro.
APRESENTAÇÕES
Mia Couto - Falou com detalhe sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e as suas etapas,
definindo qual a etapa actual. Mia Couto referiu os objectivos do Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição
de Âmbito e a metodologia usada pela equipa de estudo

3

Madalena Dray - apresentou o projecto da HMNK e um vídeo das fases de construção da proposta hidroeléctrica.
SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

4

Todas as questões levantadas pela audiência e as respectivas respostas fornecidas pelos consultores e o
proponente encontram-se sumarizadas na tabela abaixo (Matriz de Perguntas e Respostas).
ENCERRAMENTO
Mia Couto:
° Agradeceu a presença e contribuições valiosas dos participantes;
° Disse que levados a cabo encontros regulares com os grupos seleccionados;
° Comentários ao estudo/projecto poderão ser enviados à Coba ou à Impacto;
° Próxima reunião pública aberta em meados de Julho para apresentação do Relatório do EPDA e TdR.

MATRIZ DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
Reunião de Consulta Pública com os Órgãos de Informação - Maputo, dia 29 de Maio de 2009
Local: Hotel VIP
Hora: 11:00 – 12:30
PERGUNTA
Já foram identificados impactos nesta fase do
estudo? Já existem exemplos concretos de medidas
de mitigação para a minimização dos impactos
negativos? (Ricardo Pequenino, TVM)

Que preocupações as comunidades levantaram
durante os encontros realizados? (Ricardo
Pequenino, TVM)

A construção de mais uma barragem não irá
provocar a redução de afluentes para o Rio
Zambeze? (Francisco Carmona, Savana)

Existem exemplos de barragens desta dimensão
construídas tão próximas umas das outras? (Paulo
Machicana, Agência Lusa)

Quando é que o Estudo de Pré-viabilidade
Ambiental iniciou? (Paulo Machicana, Agência
Lusa)

Será que o consórcio Coba/Impacto poderá
concorrer depois para realizar o EIA? (Paulo
Machicana, Agência Lusa)

RESPOSTA
O estudo encontra-se numa fase inicial. De momento procede-se à
recolha de preocupações, sugestões e comentários em relação ao
projecto que ajudem a delinear as principais áreas de estudo. Ainda
não chegamos à fase de identificação detalhada dos impactos e
das respectivas medidas de mitigação. Os impactos que agora
estão sendo identificados constituem apenas uma fase preliminar
de reconhecimento para se elaborar os Termos de Referência para
os estudos especializados (EIA) a ocorrerem na fase seguinte. As
medidas de mitigação para minimizar os impactos negativos serão
abordadas depois dos estudos especializados. Não é objectivo
desta fase prever as medidas de mitigação.
É importante salientar que nos contactos com as populações não
houve preocupação de esconder impactos positivos ou negativos.
Pretendeu-se fazer um retrato rigoroso dos potenciais impactos do
projecto, identificados até ao momento.Os encontros foram levados
a cabo nas povoações mais próximas da proposta barragem de
Mphanda Nkuwa. A povoação mais sensível é a de ChirodziSanángwe, pois será totalmente coberta pelas águas da barragem
por se localizar numa zona baixa. A opinião geral das comunidades
sobre a barragem é positiva pois esperam por benefícios sociais
que a mesma poderá trazer, tais como: assistência médica,
escolas, oportunidades de emprego directo durante a construção
da barragem e indirecto através de oportunidades de negócios,
desenvolvimento de uma Vila idêntica à do Songo como modelo de
boa organização administrativa. Contudo, existem aspectos
negativos levantados como a perda de terras agrícolas e
habitações. Demonstraram uma atitude serena porque têm
consciência que irá haver um plano de reassentamento e
compensação. Em relação aos aspectos culturais solicitam que
haja respeito pelas suas tradições (transferência de campas e
missas para o efeito).
Entretanto, se o projecto for avante é necessário que as estruturas
locais sejam informadas, e as comunidades sejam sempre
envolvidas no processo de reassentamento.
Os estudos estão a ser desenvolvidos e não temos ainda respostas
concretas. Mas podemos adiantar que a barragem de Mphanda
Nkuwa irá aproveitar-se das descargas da barragem de Cahora
Bassa e como não tem grande capacidade de armazenamento não
irá influenciar de modo significativo a água a jusante.
Há vários casos de utilização de um mesmo rio para várias
barragens em sequência. Por exemplo o rio Tieté, no Brasil, possui
12 hidroeléctricas ao longo de todo o rio e algumas barragens com
capacidades mais elevadas que a de Mphanda Nkuwa. É de referir
que Suazilândia também está para aprovar um projecto com várias
barragens em sequência.
O Estudo de Pré-viabilidade Ambiental começou em Março de 2009
e termina em Agosto. Um dos objectivos é definir os Termos de
Referência acompanhado por um processo de participação pública,
de forma a integrar as várias partes interessadas e afectadas em
todo o estudo e ajudar na definição dos TdR.
Depois da aprovação dos TdR pelo Micoa, a HMNK irá efectuar um
novo concurso para a contratação de uma empresa para realizar o
EIA. Este consórcio poderá concorrer e poderá ou não ganhar o
concurso.

Há perigo de a barragem de Mphanda Nkuwa ficar
sem água, uma vez que depende da água recebida
da HCB? No caso de também a HCB ficar sem água
no tempo seco. (Filmão Saveca, Correio da
Manhã)

Foi referido que a zona de Mphanda Nkuwa é
propensa à ocorrência de sismos. O que se pode
dizer em relação a isso? (Ricardo Machava, O
País)
O geofísico Chris Hartnady, entrevistado no
programa “Carte Blanche” da M-net, defende que a
construção de mais uma barragem no Rio Zambeze
irá aumentar o perigo de ocorrências sísmicas que
poderão resultar no desmoronamento das barragens
de Kariba e Cahora Bassa (Francisco Carmona,
Savana)

O rio Zambeze nasce em Angola e cruza alguns
países. Moçambique é o único país que dispõe
destas condições de construção de barragens em
sequência? (Ercílio Zacarias, TIM)
Do ponto de vista técnico quantas barragens podem
ser construídas na parte moçambicana do rio
Zambeze? Ercílio Zacarias, TIM)
Qual a opinião da Impacto em relação ao projecto?
Será que é viável? (Victor Matsinhe, Jornal
Vertical)

Os 1500 MW são a capacidade máxima de energia
de Mphanda Nkuwa ou pode-se pensar em mais?
(Orlando Macuácua, STV)
Não há incertezas no cronograma de actividades
definido para o projecto devido à crise mundial?
(Paulo Machicana, Agência Lusa)

A questão dos afluentes será estudada durante o EIA. Os actuais
esforços das autoridades e das organizações ambientalistas
apontam para uma gestão integrada das barragens e dos recursos
do Rio Zambeze. Deve se formar uma comissão para fazer essa
gestão e evitar que haja no futuro problemas de falta de água.
Em Moçambique existe a entidade ARA-Zembeze que é
responsável pela gestão dos recursos hídricos do rio Zambeze e da
bacia do Zambeze na sua globalidade. A HMNK já se encontra em
coordenação com a HCB através da ARA-Zambeze.
Existem duas questões que devemos responder: se a construção
de uma barragem pode provocar sismos e se numa região de
sismos se podem construir barragens. Essa questão dos sismos
não é uma questão ambiental mas sim de engenharia. Deve-se
estudar a questão da construção de uma barragem num local
propenso a sismos. Porém, a actual tecnologia possui respostas
mais do que satisfatórias e as barragens são projectadas para
resistir a sismos. A primeira preocupação da engenharia de
barragens é garantir a segurança das pessoas e também do
investimento. As normas e regulamentos internacionais de
construção de barragens foram feitas a partir da contribuição e
experiência de vários países que construíram barragens há mais de
cem anos. A essa experiência somam-se tecnologias e cálculos
mais recentes e mais eficientes. O EIA irá obrigar ao estudo
aprofundado sobre a geologia e sismos. Nessa altura serão
contratados especialistas nessa área.
O geofísico Chris Hartnady foi já convidado a trabalhar com os
especialistas que irão fazer o EIA da hidroeléctrica de Mphanda
Nkuwa.
O rio Zambeze possui condições que permitem a construção de
várias barragens. Moçambique apresenta melhores condições por
desenvolver-se num vale estreito, ladeado de montanhas e propício
à construção de barragens.

Este assunto sobre a viabilidade do projecto é, na actual fase dos
estudos, difícil de responder. O conjunto e o detalhe das questões
ambientais são ainda difíceis de prever. O que podemos dizer é
que, até agora não foram identificados grandes problemas que
poderiam inviabilizar o projecto. No balanço geral é óbvio que esta
iniciativa irá beneficiar o país.
Para este tipo de hidroeléctrica esta é a capacidade até agora
pensada.
Até ao momento não existe nenhuma incerteza e o cronograma de
actividades previsto está sendo realizado. O projecto não foi ainda
afectado pela crise económica. A crise existe mas não podemos
parar e cruzar os braços à espera que ela passe.

D.2 Actas dos Encontros com Grupos Seleccionados –
Povoações abrangidas pelo projecto
D.2.1 Reunião em Msambira

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA: HMNK/CCI 07/09

LOCAL: Povoado de Msambira,
localidade de N’figo, Posto
Administrativo de Manje-Sede, Distrito
de Chiúta

DATA: 04/05/09

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro nos Povoados
ENTIDADES \ PRESENÇAS
IMPACTO – Isa Gerster, Fernando Sousa e Cláudio Geraldo
Membros do Povoado – Lista em Anexo

No.
1

Item
Antecedentes:
Por motivos de falta de acesso ao povoado de Chidima, a Consulta Pública foi realizada no povoado de Msambira,
Localidade de N’figo, Posto Administrativo de Manje-Sede. Os diferentes povoados pertencentes à Localidade de
N’figo foram convidadas a participar no encontro, no entanto, a população de Chidima não conseguiu alcançar o
local da Consulta Pública.

2

Abertura da reunião:
A abertura oficial da reunião foi feita pela Administradora do Distrito de Chiúta, Ema Duarte, que endereçou as boas
vindas aos participantes, agradecendo o sacrifício de se terem deslocado até ao Povoado de Msambira. Ela
explicou aos presentes os objectivos do encontro e convidou-os a proporcionar todas as informações que fossem
solicitadas pela equipa da Impacto. Em seguida, Ema Duarte passou à palavra a Isa Gerster, chefe da equipa da
Impacto.
Isa Gerster - começou a sua intervenção saudando os participantes e apresentando os membros da equipa da
Impacto, composta por si, por Fernando Sousa e por Cláudio Geraldo. Em seguida, explicou o objectivo da sua
deslocação a Msambira e perguntou aos participantes se sabiam o que era o meio ambiente e proporcionou uma
explicação do mesmo.

3

Isa Gerster – Fase do Estudo e do Projecto:
•

Explicou aos participantes os diferentes passos envolvidos na elaboração de um estudo ambiental, que
obedece a duas fases, sendo a primeira a fase de reconhecimento da zona e do projecto (onde procurase saber como as pessoas vivem na área) e a segunda a fase de estudos mais detalhados (águas, rios,
solos, vegetação, animais, condições sociais). Explicou ainda que a Impacto está a elaborar o presente
estudo ambiental em parceria com uma empresa portuguesa denominada COBA. Por último, apresentou
o proponente do projecto, a Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa.

•

Em seguida, clarificou aos participantes que no caso de se prosseguir para a construção da barragem de
Mphanda Nkuwa, a mesma não irá iniciar antes de 2011. Disse depois que a construção da barragem irá
criar muitos postos de trabalho, isto é, emprego, e que a população local terá prioridade no acesso ao
mesmo, beneficiando deste modo de capacitação e formação profissional.

•

4

Após uma explicação mais detalhada do projecto, na qual também foi mostrado aos presentes um mapa
detalhando a dimensão prevista da barragem de Mphanda Nkuwa, iniciou a sessão de perguntas e
respostas, tendo convidado todos os presentes a apresentarem as suas preocupações e questões a
respeito do projecto.

Sessão de Perguntas e Respostas:
No encontro, foram apresentados pelos participantes várias questões e comentários a respeito do projecto que,
conforme a sua natureza, foram respondidos pela chefe da equipa da Impacto ou mesmo pela Administradora do
Distrito de Chiúta. Todas as questões colocadas no encontro encontram-se registadas na forma de uma Matriz de
Perguntas e Respostas abaixo.

5

Encerramento:
A Administradora do Distrito de Chiúta, procedeu ao encerramento do encontro, agradecendo aos participantes as
questões apresentadas e à equipa da Impacto as informações proporcionadas. Por fim, manifestou a sua
satisfação em relação ao modo como decorreu o encontro.

Matriz de Perguntas e Respostas - MSAMBIRA
TIPO DE QUESTÃO
Questões gerais

PERGUNTA / COMENTÁRIO
Ouvi na rádio que a barragem de Mphanda
Nkuwa está em construção, queria saber
quando é que iniciou a sua construção.
(Daniel Gerente)
Qual é o valor a ser aplicado na construção
da barragem? (Daniel Gerente)

Quando irá terminar a construção de
Mphanda Nkuwa? (Daniel Gerente)

Aspectos técnicos
relacionados com o
projecto

Segundo o mapa apresentado, a barragem
de Mphanda Nkuwa será menor que a de
Cahora Bassa, qual será o seu diâmetro?
(Daniel Gerente)

Benefícios sociais do
projecto

Quem consome a energia de Cahora Bassa
não somos nós. Como é que vamos
beneficiar desta se não beneficiamos da
outra? (Joaquim Khumulane)

Quem consome a energia de Cahora Bassa
são os outros e não nós. (Joaquim
Khumulane)

Comentários

Até que se comece com a construção da
barragem já estaremos mortos. Há
necessidade de construir a barragem.

RESPOSTA
A construção da barragem de Mphanda Nkuwa ainda não
iniciou. No momento, está-se na primeira fase do estudo
de impacto ambiental EPDA (Estudo de Pré-viabilidade
Ambiental e Definição de Âmbito).
Nós pouco sabemos sobre o projecto de construção da
barragem de Mphanda Nkuwa. Será um valor elevado,
daí que o Governo ainda está a procura de parceiros para
a sua construção. Não se sabe o valor a ser aplicado.
Como disse anteriormente, a construção da barragem
ainda não iniciou. Se avançar-se com a construção da
barragem de Mphanda Nkuwa não será antes de 2011.
Essa é a data mais cedo possível e a sua construção terá
uma duração de quatro anos e meio.
Não sabemos qual será o diâmetro da barragem de
Mphanda Nkuwa, vista que a delimitação é determinada
pelas características geográficas da zona e a albufeira
não será de forma redonda. O que sabemos é que a
albufeira de Mphanda Nkuwa será menor que a de
Cahora Bassa.
A barragem de Mphanda Nkuwa visa a produção de
energia tal como Cahora Bassa. A energia servirá para o
país como também para os países vizinhos e esses
países irão pagar pela energia consumida. Esse dinheiro
pago pelo uso a energia será usado em benefício de
Moçambique. Esta é uma forma do país arrecadar
receitas. Mas espera-se que as necessidades em termos
de energia em Moçambique e na região irão crescer nos
próximos tempos. Moçambique também irá necessitar da
energia desta barragem.
Não podemos esquecer que a energia que agora já
ilumina não só as cidades, mas também as sedes
distritais e algumas localidades, vem de Cahora Bassa.
Mesmo a sede do distrito de Chiúta, Manje-Sede, já
beneficia dessa energia. Está-se ainda num processo que
visa a electrificação de todo país até 2025.
Comentário anotado.

(Cláudio Ezane)
A barragem de Mphanda Nkua significa um
grande desenvolvimento, que podemos
aproveitar para a pesca na albufeira, água
para o gado e possibilidades de emprego.
(José Lemos Miguel)
A água da lagoa irá ajudar em tempos de
grande seca e haverá um grande
desenvolvimento com a barragem. (Jacinto
Dalsone)
A água na albufeira servirá para o
embeberamento do gado, irrigação das
machambas e para tomar banho. (Made
Lapissone)
A água da albufeira irá servir para tomar
banho e lavar a roupa. (Telma Paulo)
A barragem de Mphanda Nkuwa irá
proporcionar energia eléctrica e emprego.
(Chiúta Marien)
Os animais poderão beber a água da
albufeira, que também ajudará a produção
agrícola. (Maria Tembo)

Comentário anotado.

Comentário anotado.

Comentário anotado.

Comentário anotado.
Comentário anotado.

Comentário anotado.

D.2.2 Reunião em Kagogoda

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA: HMNK/CCI 08/09

LOCAL: Povoado de Kagogoda,
Localidade de kaunda, PA de ManjeSede, Distrito de Chiúta

DATA: 05/05/09

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro nos Povoados
ENTIDADES \ PRESENÇAS
IMPACTO – Isabel Gerster e Fernando Sousa
Membros do Povoado – Lista assinada em Anexo

No.
1

Item
Antecedentes:
Por motivos de falta de acesso ao povoado de Mwanawangombe, a Consulta Pública foi realizada no Povoado de
Kagogoda, Localidade de Kaunda, Posto Administrativo de Manje-Sede. No entanto, esteve presente na reunião
população residente em Mwanawangombe e em outros povoados, que se deslocou ao local para participar na
Consulta Pública.

2

Abertura da reunião:
A abertura oficial do encontro foi feita pela Administradora do Distrito de Chiúta, Ema Duarte, que endereçou as
boas vindas aos participantes e agradeceu-lhes a sua presença, informando os participantes sobre os objectivos do
encontro. Convidou aos participantes a proporcionar todas as informações que fossem solicitadas pela equipa da
Impacto. De seguida, passou a palavra a Isa Gerster (IG), chefe da equipa da Impacto.

3

IG – Esta iniciou a sua intervenção saudando os presentes e apresentando a equipa da Impacto, composta por ela
própria e por Fernando Sousa e Cláudio Geraldo. Explicou ainda que a Impacto é uma empresa Moçambicana
especializada em estudos ambientais com sede em Maputo. Esclareceu que a Impacto irá fazer o trabalho a
respeito do projecto de Mphanda Nkuwa em parceria com uma empresa portuguesa denominada COBA. Informou
também que é o proponente do projecto de Mphanda Nkuwa. Em seguida, perguntou aos participantes se sabiam o
que era meio ambiente e proporcionou uma explicação do mesmo.
IG – Fase do Estudo e do projecto:
•

Isa Gerster explicou a seguir aos presentes as diferentes actividades envolvidas na elaboração de um
estudo ambiental e as diferentes fases a que o mesmo obedece, sendo a primeira a fase de
reconhecimento da zona e do projecto (onde procura-se saber como as pessoas vivem na área) e a
segunda a fase em que serão feitas estudos mais detalhados (águas, rios, solos vegetação, animais,
aspectos sociais).

•

Em seguida, clarificou aos presentes que ainda pouco se sabe sobre o projecto e que no caso do mesmo
irá prosseguir à fase de construção da barragem de Mphanda Nkuwa, isto não irá iniciar antes do ano
2011. Salientou que a construção da barragem irá criar bastante postos de trabalho, isto é, emprego e
que a população local terá prioridade no acesso ao mesmo, beneficiando de capacitação e formação
profissional. Acrescentou que também irá haver trabalhadores de outras partes de Moçambique e do
mundo a serem contratados, pois esse tipo de obras irá exigir ao mesmo tempo mão-de-obra
especializada.

•

Após uma explicação mais detalhada do projecto, na qual também foi mostrada aos presentes um mapa
detalhando a dimensão prevista da barragem de Mphanda Nkuwa, iniciou a secção de perguntas e
respostas, tendo convidado a todos os presentes a apresentarem as suas preocupações e questões a
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respeito do projecto.
Sessão de Perguntas e Respostas
Foram apresentados pelos participantes no encontro várias questões e comentários a respeito do projecto que,
conforme a sua natureza, foram respondidas pela chefe da equipa da Impacto ou mesmo pela Administradora do
Distrito de Chiúta. Todas as questões colocadas no encontro encontram-se registadas na forma de uma Matriz de
Perguntas e Respostas abaixo.

5

Encerramento
A Administradora do Distrito de Chiúta, Ema Duarte, procedeu ao encerramento do encontro. Mais uma vez
endereçou agradecimentos aos participantes pelo tempo disponibilizado e perguntou se havia mais dúvidas em
relação as informações recebidas pela equipa da Impacto e se havia necessidade de esclarecimentos adicionais.
Por fim, manifestou a sua satisfação em relação ao modo em que decorreu o encontro.

Matriz de Perguntas e Respostas - KAGOGODA
TIPO DE QUESTÃO
Compensação

PERGUNTA / COMENTÁRIO
Durante o período da actividade agrícola vivo na casa
que tenho lá na margem do Rio Zambeze, mas também
tenho uma casa aqui. Na altura do levantamento como
é que será? (Domingos Timane Motho)

Comentários

A construção da barragem de Mphanda Nkuwa significa
desenvolvimento do país. (Leginal Germano)
Desde sempre ouvi dizer que Mphanda Nkuwa é uma
montanha, só e só isso. É uma montanha que está no
rio Zambeze e que leva o nome de Mphanda.
(Fernando Tomé)
A água da albufeira de Mphanda Nkuwa vai servir para
a produção agrícola. (Maria Tsenda)
Barragem é uma infra-estrutura que permite realizar
várias actividades, uma delas é a produção de energia.
Também cria postos de trabalho, pode ser realizada a
actividade pesqueira. (Hilário Indiassane)

RESPOSTA
Na altura, em que será feito o levantamento,
o que existe no local irá ser registado em
pormenor de modo que ninguém fique
prejudicado. É importante saber que é
necessário provar que são realmente os
proprietários. Não é suficiente dizer que
alguma casa lhes pertence; que fique claro
que será necessário apresentar
comprovativos.
Comentário anotado.
Comentário anotado.

Comentário anotado.
Comentário anotado.

D.2.3 Reunião em Fíngoè

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA: HMNK/CCI 09/09

LOCAL: Posto Administrativo de
Fíngoè-Sede, Distrito de Marávia

DATA: 06/05/09

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro nos Povoados
ENTIDADES \ PRESENÇAS
IMPACTO – Isa Gerster, Fernando Sousa e Cláudio Geraldo
Membros do Povoado – Lista Assinada em Anexo

No.
1

2

Item
Antecedentes:
O encontro deveria ter sido realizado no Posto Administrativo de Chipera, mas devido a problemas de acesso ao
Posto, a reunião foi organizada na sede distrital (PA de Fíngoè-Sede).
Abertura da reunião:
A abertura oficial do encontro foi feita por Estefânio João, Secretário Permanente do Distrito de Marávia, em
substituição do Administrador do Distrito, que se encontrava ausente. Estefânio João agradeceu a presença dos
participantes e pediu aos participantes (directores, membros da equipa técnica distrital, líderes comunitários e
comerciantes locais) que se apresentassem. Por fim, convidou a chefe da equipa, Isa Gerster (IG), a dirigir-se aos
participantes.
IG - apresentou os membros da equipa da Impacto, composta por si, por Fernando Sousa e por Cláudio Geraldo.
Explicou ainda que a Impacto é uma empresa Moçambicana especializada em consultoria ambiental com sede em
Maputo.

3

Isa Gerster – Fase do Estudo e do projecto:
•

Em seguida, Isa Gerster apresentou aos presentes o objectivo da deslocação da equipa ao distrito de
Marávia e procurou saber dos mesmos se alguma vez já tinham ouvido falar do projecto da construção da
Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa. Em seguida explicou os objectivos e as diferentes fases de um
Estudo de Impacto Ambiental.

•

Esclareceu aos presentes que ainda pouco se sabe sobre o projecto, que os planos estão numa fase
inicial, que após estas reuniões será feito um relatório a ser submetido ao Ministério para a Coordenação
da Acção Ambiental (MICOA) e que cabe a este decidir se o projecto irá prosseguir para a segunda fase
do estudo ambiental ou não. Ela enfatizou que no caso de se prosseguir, a construção da barragem não
irá iniciar antes de 2011 e que a fase de construção irá levar pelo menos quatro anos e meio. Esclareceu
ainda que uma obra desta envergadura irá empregar bastante mão-de-obra e que a contratação da
população local terá prioridade, beneficiando de medidas de capacitação e formação.

•

4

Após uma explicação detalhada do projecto, na qual também foi mostrado aos presentes um mapa
detalhando a dimensão prevista da barragem de Mphanda Nkuwa, Isa Gerster abriu uma sessão de
perguntas e respostas, tendo convidado todos os participantes a colocarem as suas preocupações e
apresentarem contribuições.
Sessão de Perguntas e Respostas
Nesta sessão foram apresentadas pelos participantes várias questões, antes de tudo de ordem técnica, mas
também de ordem social que, na medida do possível foram respondidas pela chefe da equipa da Impacto.
Durante esta sessão, Isa Gerster explicou aos presentes que todas as questões e preocupações por eles
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levantadas no encontro seriam registadas na forma de uma Matriz de Perguntas e Respostas, a qual irá constituir
parte integrante do Relatório de Consulta Pública.
Encerramento
O secretário permanente distrital, Estefânio João, deu por encerrado o encontro, agradecendo mais uma vez aos
presentes por terem aceitado o convite. Declarou-se satisfeito pela forma como as preocupações dos participantes
tinham sido apresentadas e ainda pelo facto de ter recebido informações sobre a Hidroeléctrica de Mphanda
Nkuwa pela equipa da Impacto. Terminou declarando que o distrito está aberto em colaborar para o sucesso do
projecto.

Matriz de Perguntas e Respostas –FÍNGOE-SEDE
TIPO DE QUESTÃO
Questões gerais

PERGUNTA / COMENTÁRIO
Qual é o principal objectivo da construção
da Barragem de Mphanda Nkuwa?
(Lázaro Gomes)

Não podemos esquecer que as
populações têm os seus hábitos e
costumes. Durante o período da
sementeira e colheita, elas vivem nas
zonas próximas ao rio. Terminado esse
período, retornam as suas casas em
zonas mais altas. (Francisco Lopes)

Gostaria de saber se a equipa tem
algumas imagens dos locais afectados em
Chipera? (Pedro Adelino)

Aspectos técnicos
relacionados com o
projecto

Pelo que pude ver no mapa apresentado,
as zonas abrangidas pela albufeira de
Mphanda Nkuwa parecem ser zonas
áridas. A água será usada para a
irrigação? (Victor Masonde)
Qual é a distância entre as Barragens de
Cahora Bassa e Mphanda Nkuwa?
Barragens muito próximas não irão criar
problemas? (Victor Masonde)

RESPOSTA
O objectivo principal da barragem de Mphanda Nkuwa é a
produção de energia. Como temos vindo a assistir, os países
da África Austral vêm enfrentando problemas de falta de
energia como, por exemplo, a África do Sul. Com o
crescimento do consumo de energia na região, haverá
necessidade de aumento da capacidade de produção de
energia. Daqui algum tempo, a energia de Cahora Bassa
não será suficiente para satisfazer esse rápido crescimento
do consumo de energia por parte dos países à volta e
mesmo de Moçambique. Para evitar que haja falta de
energia eléctrica, pretende-se construir a Hidroeléctrica de
Mphanda Nkuwa, que de certa forma irá aumentar a
produção de energia. É melhor antecipar do que procurar
remediar o problema mais tarde.
No caso da construção da barragem, as populações não
poderão voltar as suas zonas. Por isso, será identificado
com a população afectada um novo local, onde ela possa
fazer as suas culturas. Isso requer que as condições neste
local sejam as mesmas que as da zona, onde ela foi retirada.
Nesse tipo de situação serão realizados estudos
(socioeconómicos, culturais, dos solos, etc.) de modo a
evitar que a população afectada pelo projecto de construção
for prejudicada.
O mapa apresentado providencia algumas informações. A
nossa vinda aqui visa a recolha de informações e
reconhecimento do local. No entanto, sabíamos a priori que
o acesso a Chipera seria difícil. Daí optou por encontrar com
o chefe do posto administrativo de Chipera em Fíngoè para
obter algumas informações sobre Chipera. Mas nesta fase
do estudo, isto não é tão dramático. O acesso vai ser um
problema na segunda fase do estudo, durante a qual será
necessário chegar aos locais que serão afectados pelo
projecto, de modo que se consiga saber quem lá vive, as
infra-estruturas existentes e fazer um levantamento
socioeconómico aprofundado.
Como mencionei anteriormente, neste momento ainda
sabemos pouco do projecto de construção da barragem de
Mphanda Nkuwa. Não podemos confirmar se a água
também servirá para a irrigação, mas sabemos que o
principal objectivo é a produção de energia eléctrica.
Não posso precisar qual é a distância entre as duas
barragens. Mas quando existem várias barragens no mesmo
rio, então deve existir uma coordenação entre as
administrações das mesmas de modo que nenhuma
prejudique a outra. Deve haver uma comunicação entre as
administrações das barragens que permitirá que as

Com as barragens já existentes assistimos
a situações de cheias nas zonas à jusante.
Com a construção de Mphanda Nkuwa
haverá uma minimização do problema?
(Joaquim Guerra)

Ainda em relação a distância entre a
Cidade de Tete e Mphanda Nkuwa: isso
não vai permitir uma maior absorção dos
solos; não vai prejudicar a exploração dos
recursos minerais como o carvão? (Lino
Samuanibuino)
Vou insistir na questão levantada pelo meu
colega. Sou natural daquela região que
será abrangida pela albufeira. A minha
questão é em relação ao volume de água,
pois a distância entre as duas barragens é
pequena, não deve chegar a 100 km. Qual
será a consequência disso? (Egídio
Joaquim Foia)
Referiu-se que a barragem de Mphanda
Nkuwa será menor que a de Cahora
Bassa. Estão a ter em conta as
consequências das descargas de Cahora
Bassa sobre a albufeira de Mphanda
Nkuwa? (Lino Samuanibuino)

Estamos a falar dos efeitos que serão
causadas pela albufeira. A Cidade de Tete
e outras zonas à jusante de Cahora Bassa
já sofreram inundações. E nas zonas que
estarão à jusante de Mphanda Nkuwa
como será? (Lino Samuanibuino)
Sabemos que as chuvas têm uma grande
influência sobre as zonas de inundações.
Será que a barragem de Mphanda Nkuwa
irá minimizar os efeitos (haverá menos
efeitos)? (Egídio Joaquim Foia)

Compensação

Ao longo desta apresentação não fez
referência às indemnizações das
populações afectadas. Queria saber se
existe um critério para a atribuição de

comportas sejam abertas de forma coordenada.
Pelo que sei, as barragens poderão contribuir para a
redução da incidência de cheias. Antes da construção da
barragem de Cahora Bassa, o Rio Zambeze também
registou cheias muito graves. Este rio sempre foi um rio de
grandes inundações e provavelmente as populações viviam
mais longe das áreas sujeitas a inundações. Com a
construção da barragem, elas aproximaram-se mais das
margens do rio. Em princípio, as barragens poderão
contribuir para a minimização das inundações, mas o Rio
Zambeze sempre foi um rio imprevisível.
Não posso responder esta questão, visto que está
relacionada com estudos de engenharia, mas a pergunta
será tomada em consideração. Estamos a registar todas a
perguntas num relatório para o seu devido tratamento. A
equipa aqui presente não é técnica, por isso não pode
responder a este aspecto. Haverá uma equipa que vai tratar
desses aspectos técnicos.
Tenho a máxima certeza de que se houvesse um problema
em relação a distância, o anterior estudo realizado em 2000
já teria feita alguma referência a esse aspecto. No entanto,
não tenho conhecimento de problemas levantados em
relação à distância.

Penso que este aspecto foi estudado pelos engenheiros que
a projectaram. Infelizmente não estamos em condições para
responder a estes detalhes, mas de uma coisa tenho
certeza: a gestão das barragens deverá ser feita em
coordenação entre as mesmas. A barragem de Cahora
Bassa não poderá fazer descargas sem ter em conta a
capacidade de armazenagem da barragem de Mphanda
Nkuwa. As descargas serão feitas em coordenação. Embora
a barragem de Mphanda Nkuwa tenha uma albufeira menor,
a sua capacidade de produção de energia eléctrica será
maior.
Levantou uma questão técnica, que infelizmente de
momento não temos capacidade de responder.

Existem as administrações regionais de água, as ARAs (Sul,
Centro e Norte), cuja tarefa é a gestão destas situações,
assim como também as direcções das barragens. Nos
tempos de guerra, houve menos coordenação, mas suponho
que neste tempo também menos pessoas viviam nestas
áreas. Cada barragem tem definido o nível mínimo de
armazenamento para garantir a produção de energia
eléctrica. No início do tempo chuvoso, as barragens poderão
efectuar descargas com vista a baixar o nível da albufeira de
modo a ter maior capacidade de retenção de água no tempo
das chuvas. Isto tudo tem haver com uma boa gestão da
barragem. Outra questão relacionada com as inundações no
Rio Zambeze, a qual não depende somente da gestão das
barragens, está relacionada com os inúmeros afluentes
deste rio.
Existem sim critérios para a indemnização de pessoas
afectadas pelo projecto. Deve ficar claro que ninguém
poderá ser retirado do local onde vive sem ter sido
devidamente indemnizado. Estes processos de

indemnizações? (Estefânio João)

Comentário

Em relação as perguntas, ficamos
bastantes esclarecidos, principalmente em
questões que dizem respeito às
populações que vivem ao longo das
margens do rio. Ficamos sensibilizados
com os aspectos apresentados. Recordome que na altura do enchimento da
albufeira de Cahora Bassa houve uma
aldeia que ficou totalmente submersa e a
população teve que ser retirada para outro
local. (Egídio Joaquim Foia)

indemnização normalmente se baseiam nas políticas de
duas instituições de referência mundial, o Banco Mundial e a
IFC (International Finance Corporation). As pessoas devem
ser indemnizadas de modo que elas depois não fiquem
numa situação pior a sua anterior à transferência; isto é, a
situação depois devem estar igual ou melhor que antes.
Diferente de outros lugares do mundo, em Moçambique
ainda não há problemas maiores em termos de terra.
Normalmente dá-se preferência a não pagar em dinheiro,
visto que o dinheiro da indemnização poderá ser gasto para
outros fins. Por isso, evita-se a pagar indemnizações em
dinheiro. Pode ser providenciado material de construção e
transporte ou, noutros casos, podem ser construídas casas
melhoradas para as pessoas afectadas. No entanto, será
pago, na altura da transferência, o valor da colheita da época
em curso. Será feito o levantamento das culturas e será
calculada a indemnização baseando na tabela de preços do
Ministério da Agricultura.
Comentário anotado.

D.2.4 Reunião em Nhandoa

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA:HMNK/CCI 10/09

LOCAL: Povoado de Nhandoa,
Localidade de Songo, PA de Chitima,
Distrito de Songo

DATA: 07/05/09

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro nos Povoados
ENTIDADES \ PRESENÇAS
IMPACTO – Victor Hugo Nicolau e Nilza Mazivila
Membros do Povoado – Lista Assinada em Anexo

No.
1

Item
Abertura da reunião:
A reunião iniciou-se com as boas vindas aos participantes por Teresinha de Jesus, chefe da localidade de Songo.
De seguida, apresentou a equipe da Impacto constituída por Victor Hugo e Nilza Mazivila aos participantes e
apelou para que estes apresentassem todas as preocupações que tivessem relativas ao projecto.
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Victor Hugo Nicolau – Objectivos, Fases do Projecto e Descrição do Projecto
•

Dando seguimento à reunião, começou por agradecer a presença de todos e de seguida perguntou aos
presentes se estes tinham conhecimento do projecto de aproveitamento hidroeléctrico de Mphanda
Nkuwa. Os presentes responderam que conhecem o nome de Mphanda Nkuwa mas não sabiam
concretamente de que se tratava.

•

Quis saber se em tempos atrás tinham aparecido pessoas no local para falarem do projecto de Mphanda
Nkuwa e os presentes, de forma unânime, disseram que sim, já havia se falado da barragem, mas que
passava muito tempo e nunca mais ouviram falar do projecto.

•

Prosseguiu explicando que o projecto se havia iniciado há cerca de 10 anos, mas por falta de
financiamento o processo parou. Agora o Governo já tem parceiros que estão interessados em financiar
os estudos que ainda serão necessários fazer. Disse que tínhamos conhecimento de que foram
consultados anteriormente mas que, como já passou muito tempo, neste momento precisávamos de
reunir novamente para saber se houve alterações na zona ou se há novas preocupações.

•

Explicou que os estudos são ainda preliminares e servirão para definir quais as questões que deverão ser
estudadas com profundidade na segunda fase, pelo que as questões e sugestões apresentadas pelos
presentes eram relevantes para o estudo.

•

Falou das empresas envolvidas no processo, referindo que a Impacto não é a empresa que irá construir a
barragem nem é a dona do projecto. Disse que a empresa Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa é a dono do
projecta e a Impacto é uma empresa de consultoria ambiental que realiza Estudos de Impacto Ambiental
e para este projecto não estaria a fazer os estudos sozinhos mas com outra empresa, a COBA, que é
uma empresa portuguesa.

•

Explicou as datas previstas para o início das actividades de construção da barragem e as questões
relacionadas com o emprego durante a referida construção, caso ela venha a ocorrer.

•

Para finalizar, mostrou o mapa ilustrativo e fez-se a caracterização das alterações que se verificarão caso
a barragem seja construída.

3

4

Sessão de Perguntas e Respostas:
Foi depois iniciada a sessão de perguntas e respostas, tendo as principais preocupações apresentadas andado em
torno das questões ligadas à melhoria das condições de vida, possibilidade de criação de postos de trabalho e o
reassentamento da população. As preocupações apresentadas e as respectivas respostas são apresentadas em
forma de Matriz de Perguntas e Respostas abaixo.
Encerramento
Terminada a sessão de perguntas e respostas, Nilza Mazivila agradeceu as contribuições apresentadas, sublinhou
que seriam incluídas nos estudo e explicou aos presentes que outras equipas envolvidas nos estudos poderão
visitar o local e deu por encerrada a reunião em nome da Impacto.
De seguida Teresinha de Jesus tomou a palavra e agradeceu mais uma vez as contribuições e aconselhou os
presentes para que tenham sempre os documentos em dia (o BI será necessário para eventuais contratos de
trabalho) e colaborarem em todos os estudos que forem solicitados a participar bem como com as autoridades
locais.

Matriz de Perguntas e Respostas - NHANDOA
TIPO DE QUESTÃO
Questões gerais

Benefícios sociais do
projecto (escolas,

PERGUNTA / COMENTÁRIO
Já tinha ouvido falar do projecto. Tenho como exemplo
do que aconteceu em Songo e espero que a construção
da barragem impulsione o desenvolvimento das áreas
circunscritas pelo projecto. Acredito que com a
construção da barragem haverá muito peixe na lagoa
que se vai formar, o que vai significar melhoria e
diversificação da dieta alimentar. A barragem é bemvinda. (Ntopa Ndzandze Chantula)
Sou da mesma opinião de Ntopa Chantula. Espero que
seja um bom projecto. Hoje vemos que Songo tem
iluminação nas casas e espero que ao se construir a
barragem de Mphanda Nkuwa a comunidade também
beneficie da energia que ai será produzida.
Com a barragem acredito que haverá riqueza e quem
for inteligente vai tirar proveito disso. (Manuel José
Aço)
O projecto da Barragem é bom, porque vemos quando
vamos a Chicoa. Lá, para além de se produzir muito
peixe, tem muita batata-doce, milho entre outros
alimentos produzidos ao longo das margens.
Acreditamos que depois da construção da barragem, a
água poderá aproximar-se das pessoas e quem tiver
forças poderá pescar e produzir em todas épocas do
ano. (Alberto Amisse)
Gostaria de saber se podemos continuar a fazer
machambas nas margens do rio? (Ntopa Ndzandze
Chantula)

A água irá trazer iluminação, no entanto, peço que a
energia seja trazida a Nhandoa mesmo antes da
construção da barragem de Mphanda Nkuwa. (Mariano
Cucata Comiche)
Para além de trazer energia espero também que o
projecto se preocupe com o melhoramento de infra-

RESPOSTA
Comentário anotado.

Comentário anotado.

Comentário anotado.

Se projecto for aprovado, a construção da
barragem não começará antes de 2011 e levará
cerca de 4 anos, pelo que o enchimento da
albufeira não irá acontecer antes de 2015. Por
isso as pessoas podem continuar a fazer as
suas actividades como vinham fazendo.
Quando chegar a altura as pessoas serão
avisadas e nessa altura já terão recebido outros
lugares seguros, antes de abandonarem os
locais de enchimento.
Sugestão anotada.

Comentário anotado

hospitais)
Emprego

Reassentamento

estruturas, como por exemplo, a estrada. (Mariano
Cucata Comiche)
O projecto é bem-vindo e espero que os trabalhadores
da barragem sejam as pessoas locais. (Mariano
Cucata Comiche)

Estou preocupado com as pessoas que estão a viver ou
tem machambas perto da albufeira. Espero que essas
pessoas sejam reassentadas em lugares seguros e que
sejam indemnizadas.
A barragem é boa e impulsionará o desenvolvimento da
região. (Dércio Sabonete)

Haverá possibilidade de emprego pois a
barragem levará cerca de 4 anos a ser
construída e sempre que há construção implica
abertura de estradas, construção de algum
empreendimento, mas não serão todos que
terão emprego. Será dada prioridade à mão-deobra local mas também existirão trabalhadores
estrangeiros. Pensamos que haverá cerca de
3000 postos de trabalho e os que vão construir
a barragem vão assumir o compromisso de dar
formação profissional para aprender algumas
especializações.
Aqueles que forem prejudicados, que vão
perder machambas ou casas, serão
compensados. Antes do início das actividades
de construção o Governo exige que se faça um
plano de reassentamento, que é um
instrumento que identifica as pessoas e bens
que serão afectados e as formas de
compensação. Já foram identificadas áreas
para reassentamento e o reassentamento será
necessário apenas nas áreas que serão
inundadas.
As pessoas que forem afectadas serão
devidamente registadas e com ajuda dos
líderes comunitários (que conhecem a área)
poderá controlar-se aquelas pessoas que
poderão aparecer como oportunistas.
O objectivo é que ninguém fique prejudicado,
acabando por viver em situação pior do que
vive actualmente.

D.2.5 Reunião em Cachembe

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA: HMNK/CCI 11/09

LOCAL: Cachembe Sede, PA de
Marara, Distrito de Changara

DATA: 08/05/09

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro nos Povoados
ENTIDADES \ PRESENÇAS
IMPACTO – Victor Hugo Nicolau e Nilza Mazivila
Membros do Povoado – Lista assinada em Anexo

No.
1

Item
Abertura da reunião:
A reunião iniciou-se com as boas vindas aos participantes por Ernesto Grine, chefe do Posto Administrativo de
Marara que também apresentou a equipe da Impacto, constituída por Victor Hugo e Nilza Mazivila, aos
participantes e falou sobre o âmbito do projecto.

2

Victor Hugo Nicolau – Objectivos, Fases do Projecto e Descrição do Projecto
•

Após a apresentação, tomou a palavra, agradeceu a presença de todos e explicou o contexto em que a
reunião estava sendo realizada, dando a conhecer os objectivos da reunião, nomeadamente: (i) informar
sobre o Projecto; (ii) recolher comentários e sugestões sobre o projecto.

•

O projecto havia sido iniciado há cerca de 10 anos mas por falta de financiamento o Governo não tinha
avançado. Agora o Governo já tem parceiros que estão interessados em financiar os estudos que ainda
serão necessários. Disse que neste momento se estava na fase de elaboração do EPDA, que servirá
como base para saber se houve alterações na zona ou se há novas preocupações e que deverá também
definir as questões que deverão ser estudadas com profundidade na segunda fase.

•

Disse que a Impacto não é a empresa que irá construir a barragem nem é a dona do projecto. O dono do
projecto é a empresa Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa, e a Impacto é uma empresa de consultoria
ambiental que realiza Estudos de Impacto Ambiental e que, para este projecto, está a trabalhar
conjuntamente com outra empresa do ramo, a COBA, que é uma empresa portuguesa. A construção da
barragem, caso esta se venha a verificar, estará a cargo da empresa Camargo e Correia.

•

Explicou de forma resumida as datas previstas para início das actividades de construção da barragem e
as questões relacionadas com o emprego durante a construção da barragem.

•

Para finalizar, o mapa ilustrativo e fez-se a caracterização das alterações que se verificarão caso a
barragem seja construída.

3

Sessão de Perguntas e Respostas:

4

Foi depois iniciada a sessão de perguntas e respostas, tendo as principais preocupações apresentadas andado em
torno das questões ligadas à melhoria das condições de vida, possibilidade de criação de postos de trabalho e o
reassentamento da população. As preocupações apresentadas e as respectivas respostas são apresentadas em
forma de Matriz de Perguntas e Respostas abaixo.
Encerramento
Terminada a sessão de perguntas e respostas, Nilza Mazivila agradeceu as contribuições apresentadas, sublinhou
que seriam incluídas nos estudo e explicou aos presentes que outras equipes envolvidas nos estudos poderão

visitar o local e deu por encerrada a reunião por parte da Impacto.
De seguida, Ernesto Grine agradeceu mais uma vez as contribuições e faz votos que o projecto corra da melhor
maneira possível e que traga muitos benefícios aos moçambicanos.

Matriz de Perguntas e Respostas – CACHEMBE
TIPO DE QUESTÃO
Questões gerais

Locais sagrados

Reassentamento

PERGUNTA / COMENTÁRIO
Estou preocupado com a questão de segurança
na região, principalmente após a construção da
barragem. Esta preocupação prende-se pelo
facto de ter ouvido falar dos quatro indivíduos
que foram encontrados em Cahora Bassa com
substâncias estranhas e que se supõe que
queriam destruir a barragem. Agora fala-se da
construção de Mphanda Nkuwa e estou
preocupado, pois estes empreendimentos
impulsionam o desenvolvimento do país.
(Alfredo Parafino Chaima)
Sugiro que antes do início das actividades, as
pessoas responsáveis pelos lugares sagrados
sejam contactadas para que se façam
cerimónias de transferência dos espíritos de
modo que estes não desapareçam nem se
zanguem com tudo o que estiver a acontecer.
(Arlindo Andissene Foia)

Qual será o tratamento que o Governo vai dar
às famílias que vão perder suas casas. Será
que o Governo vai criar condições para garantir
que o reassentamento decorra sem
sobressaltos? (Arlindo Andissene Foia)

RESPOSTA
Não se sabe ao certo o que sucedeu, ou se
havia de facto intenção de destruir a barragem
ou não. Segundo os órgãos de informação,
estão ainda a decorrer investigações para
apurar a veracidade dos factos. As
autoridades ainda não disseram nada em
relação ao assunto. As substâncias foram
enviadas para laboratórios para se verificar ou
saber de que se trata. Temos que aguardar
pelos resultados das investigações.
Os lugares sagrados e a questão de espíritos
são muito importantes pois fazem parte da
cultura de um povo. Por isso, durante os
estudos vai se fazer um levantamento
exaustivo para que não se atropelem os
princípios das comunidades. Acredita-se que
antes de chegar altura de enchimento da
albufeira, haverá cerimónias de transferência
dos espíritos.
Quando há projectos desta natureza, o
Governo obriga o proponente a apresentar um
Plano de Reassentamento, para que haja
garantia que todos os aspectos sejam
tratados conforme recomendam as directrizes
nacionais e internacionais. Durante a fase do
EIA far-se-á um levantamento exaustivo de
todas famílias, número de casas e
machambas que provavelmente poderão ser
afectados. Este trabalho será feito com o
apoio dos líderes comunitários, pois tem
conhecimento da zona e são representantes
do Governo a nível local.

D.2.6 Reunião em Chirodzi-Sanangué

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
FICHA DE REUNIÃO
N.º de FICHA: HMNK/CCI 12/09

LOCAL: Povoado de Chirodzi Sanagwé, Localidade de Cachembe,
PA de Marara, Distrito de Changara

DATA: 09/05/09

ASSUNTO: Reunião com Grupos Seleccionados – Encontro nos Povoados
ENTIDADES \ PRESENÇAS
IMPACTO – Victor Hugo Nicolau e Nilza Mazivila
Membros do Povoado – Lista Assinada em Anexo

No.
1

Item
Abertura da reunião:
A abertura do encontro foi feita por Adelino Adriano, 1º Secretário do Partido FRELIMO. Iniciou desejando boas
vindas à equipe da Impacto e de seguida explicou aos presentes o âmbito da reunião, apelando a apresentarem
todas as preocupações que tivessem relativas ao projecto e de seguida, em seguida, a equipe a tomar a palavra.
Antes da equipe tomar a palavra a Francisco Guerra, chefe da localidade de Cachembe, apresentou-se aos
presentes e falou da importância de todos darem o seu contributo com suas opiniões e preocupações.

2

Victor Hugo Nicolau – Objectivos, Fases do Projecto e Descrição do Projecto
•

Disse que tínhamos conhecimento de que tinham sido realizadas consultas anteriormente, há cerca de 10
anos, mas que, por falta de financiamento, o processo tinha parado. Neste momento já existe
financiamento e por isso precisávamos reunir novamente para saber se houve alterações na zona ou se
há novas preocupações.

•

Explicou ainda o papel das empresas envolvidas no processo, onde sublinhou que a Impacto é uma
empresa de consultoria ambiental que realiza Estudos de Impacto Ambiental e para este projecto não
estaria a fazer os estudos sozinhos mas com outra empresa, a COBA, que é uma empresa portuguesa.
Disse que a empresa hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa é a dona do projecto e que as obras, se a
barragem vier a ser construída, estarão a cargo de uma outra empresa chamada Camargo Correia.

•

Explicou por último cronograma/datas previstas para o início das actividades de construção da barragem
e as questões relacionadas com o emprego durante a referida construção.

•

Para finalizar, mostrou o mapa ilustrativo e fez-se a caracterização das alterações que se verificarão caso
a barragem seja construída.

3

Sessão de Perguntas e Respostas:

4

Foi depois iniciada a sessão de perguntas e respostas, tendo as principais preocupações apresentadas andado em
torno das questões ligadas à melhoria das condições de vida, possibilidade de criação de postos de trabalho e o
reassentamento da população. As preocupações apresentadas e as respectivas respostas são apresentadas em
forma de Matriz de Perguntas e Respostas, que constitui parte integrante do Relatório de Consulta Pública.
Encerramento
Terminada a sessão de perguntas e respostas, Nilza Mazivila agradeceu as contribuições apresentadas, sublinhou
que seriam incluídas no estudo e explicou aos presentes que outras equipas, envolvidas nos estudos, poderão
visitar o local.

Victor Hugo tomou a palavra e agradeceu à audiência pela participação e declarou-se satisfeito com o modo como
a reunião havia decorrido, pela forma como a audiência havia exposto as suas preocupações e disse esperar que o
projecto decorra da melhor forma possível.

Matriz de Perguntas e Respostas - CHIRODZI-SANANGUÉ
TIPO DE QUESTÃO
Questões gerais

Aspectos técnicos
relacionados com o
projecto

Benefícios sociais do
projecto

Emprego

Locais sagrados

PERGUNTA / COMENTÁRIO
Conheço o projecto e sabemos que do lado onde
residimos também será afectado. Gostaria de
saber se posso passar essa informação às
outras pessoas do meu povoado que não
estiveram presentes no encontro? (Bonifácio
Biquiuane)

A construção da barragem é um bom projecto
pois temos como exemplo a barragem de Cahora
Bassa que trouxe riqueza ao país bem como aos
residentes de Songo. A minha preocupação
prende-se com o facto da placa com a inscrição
“Mphanda Nkuwa” ter sido colocada em
Chacocoma o que faz pensar que a barragem
será erguida naquele local. Mas na verdade
Mphanda Nkuwa (monte sagrado) está em
Chirodzi-Sanangué e exige-se que este erro seja
corrigido. (Jorge Vicente)
Oiço sempre falar da construção da barragem, e
já foram brigadas falar dessa barragem mas até
agora nada mais do que isso se viu. Agora
gostaria de saber para quando está previsto o
inicio das obras para a construção da barragem?
(Jeck Thaio)

Espero que seja construída uma escola
melhorada porque estamos cansados de ver os
nossos filhos a estudarem numa escola de pau a
pique. (Maganizo Tioneque)
Estou preocupado com a questão de mão-deobra local e espero que de facto se dê prioridade
aos locais para trabalharem na construção da
barragem. (Xavier Saíse)

Apesar de jovem tenho conhecimento da
existência de pessoas mais velhas que tem o

RESPOSTA
Pode informar às pessoas que não compareceram
no encontro. Aliás, houve o cuidado de convidar os
habitantes da parte de Chirodzi-Sanangué que
habitam no lado do Posto Administrativo do Songo
para a reunião, que foi feita no lado do PA de
Marara. A Administração Distrital de Cahora Bassa
participou no processo para que todos pudessem
ser informados.
Sugestão anotada.

Neste momento estamos a fazer os estudos que
depois serão submetidos ao governo para a sua
aprovação. Se o projecto for aprovado, a
construção da barragem não começará antes de
2011 e levará cerca de 4 anos a ser finalizada.
Em 2001 foram feitos estudos que não chegaram a
ser concluídos por falta de financiamento. Agora já
existe o financiamento e o Governo está
interessado na actualização dos estudos. Este
levantamento vai ajudar na identificação das
questões a serem investigadas nas próximas fases
do estudo.
Comentário anotado.

Quando há construção de um empreendimento
desta envergadura, isso implica abertura de
estradas, construção de acampamentos entre
outras infra-estruturas. Isto vai implicar empregar
mão-de-obra para realizar estas actividades. Mas
não serão todos a trabalharem nestas obras.
Exige-se que seja dada prioridade à mão-de-obra
local e será dada formação para facilitar o
processo, mas também existirão trabalhadores
estrangeiros e de fora da área. Virão pessoas de
Chacocoma, de Nhandoa, de Songo, etc. que irão
beneficiar de trabalhos na construção. Todas as
povoações da área deverão beneficiar, não
somente Chirodzi-Sanangué.
Essa é preocupação de todos, incluindo da equipa
presente, pois é importante que se respeitem os

Reassentamento

espírito Chipembere (Rinoceronte) que protege a
região. Quando chegar a altura de se construir a
barragem deve-se informar aos locais para fazer
a cerimónia que terá como objectivo informar o
espírito sobre o projecto. Isso irá permitir que
tudo que for feito no âmbito do projecto corra
bem.
Nos casos específicos de cemitérios ou locais
sagrados deverão ser respeitados e caso seja
necessário fazer a transferência destes locais
espero que isso se faça com respeito pela
cultura local. (Carlos Cadui Gaspar)
Espero que não haja oportunistas quando chegar
a fase do reassentamento. Espero que se
respeitem as propostas dos locais em relação ao
local proposto para o reassentamento, que seja
um bom lugar e com condições para a prática da
agricultura e com água para o gado. (Jeck
Thaio)
Entendo que será construída a barragem e tenho
conhecimento que a água vai inundar o povoado.
Não queremos ficar num lugar que não seja do
nosso agrado, pois temos animais e por isso o
lugar que for escolhido para o reassentamento
tem que ter água para os animais. Neste
momento estamos em condições de escolher o
local. (Maganizo Tioneque)
Sei o que significa construção de uma barragem
e o que é uma barragem. Já passou muito tempo
desde que se fizeram levantamentos para o
reassentamento, agora a situação mudou, muitos
casaram-se, formaram novas famílias e por isso
a população aumentou. Os dados levantados em
2001 já estão ultrapassados. É preciso que se
faça actualização destes dados para inclusão
dessas famílias. (Paulo Afonso)

espíritos e vocês (locais) terão que ajudar na
identificação dos locais bem como dos espíritos
mais importantes da região. Todos estes aspectos
serão levantados durante os estudos e outras
equipes farão o levantamento/mapeamento desses
locais.
Iremos recomendar que se respeitem os locais
sagrados e se façam cerimónias para venerar os
espíritos antes do início das obras.

Já foram identificadas as possíveis áreas para o
reassentamento. Essas áreas serão reavaliadas
para confirmar se são ou não as melhores, e isso
será feito em consulta com as comunidades.
Fica enfatizado que sempre que alguém for
prejudicado, esse alegado dano deverá ser
comprovado e ninguém ficará prejudicado, nem irá
ficar em situação pior do que a que tem
actualmente.
Todos os aspectos apresentados serão
considerados nos próximos estudos.

É realmente importante que se faça a actualização
dos dados e é por isso que o Governo recomendou
este levantamento. Os estudos que neste momento
estão a decorrer vão permitir saber qual o número
actual da população e entender os modos de vida
nas áreas circunscritas pelo projecto. Agradecer os
Governos dos distritos de Changara e Cahora
Bassa, dos Postos Administrativos (Marrara,
Chitima e Songo) pela sua colaboração no
fornecimento de dados sobre a saúde, número de
escolas, número de alunos, número de população
entre outros que são relevantes para os estudos.

ANEXO E
Listas de Registo de Participantes das
Reuniões de Consulta Pública

E.1 Registo dos Participantes – Reunião em Msambira

E.2 Registo dos Participantes – Reunião em Kagogoda

E.3 Registo dos Participantes – Reunião em Fingoe

E.4 Registo dos Participantes – Reunião em Nhandoa

E.5 Registo dos Participantes – Reunião em Cachembe

E.6 Registo dos Participantes – Reunião em Chirodzi-Sanangué

E.7 Registo dos Participantes – Reunião ONGs Ambientais

E.8 Registo dos Participantes – Reunião Órgãos de Informação

E.9 Registo dos Participantes – Reunião em Changara

E.10 Registo dos Participantes – Reunião em Cahora Bassa

E.11 Registo dos Participantes – Reunião em Chiúta

ANEXO F
Apresentações em PowerPoint das Reuniões
de Consulta Pública

F.1 Apresentação em PowerPoint da Reunião com os Órgãos de Informação

F.2 Apresentação em PowerPoint das Reuniões nas Sedes Distritais

