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RESUMO NÃO TÉCNICO – CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE BENGA  

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL – FASE DE EPDA E TDR 

1 INTRODUÇÃO 

A Termoeléctrica de Benga, Lda, propõe o desenvolvimento 

de uma nova central termoeléctrica a carvão de 300 MW em 

Benga, Distrito de Moatize, Província de Tete.O Projecto 

pretende capitalizar as sinergias existentes na Província de 

Tete, usando carvão rejeitado e de exportação, extraído e 

processado nas minas de carvão próximas, Moatize e Benga, 

para a produção de electricidade. 

A central termoeléctrica proposta irá aumentar o 

fornecimento de energia a Moçambique e será ligada à rede 

da Electricidade de Moçambique (EDM). Assim, esta ligação 

irá apoiar o contínuo crescimento da demanda de energia, 

criando também potencial de exportação para os países 

vizinhos e podendo ainda estimular indirectamente novos 

projectos e desenvolvimentos económicos.  

O presente documento diz respeito ao Resumo Não Técnico 

do Relatório Preliminar do Estudo de Pré-Viabilidade e 

Definição do Âmbito (EPDA) e foi compilado para apoiar o 

Processo de Participação Pública (PPP) exigido durante a fase 

de definição do âmbito. Os resultados do PPP do EPDA serão 

integrados no Relatório Final do EPDA, que será submetido ao 

Ministério da Terra e Ambiente (MTA) para revisão e 

aprovação. 

2 PROPONENTE 

O Proponente do Projecto (a entidade que se propõe a 

realizar o Projecto) é a Termoeléctrica de Benga, Lda, uma 

empresa registada localmente, resultante de um 

Empreendimento Conjunto (estabelecido em Agosto de 

2018) entre a Kibo Energy Mozambique (65%) e a 

Termoeléctrica de Benga SA (35%). 

3 CONSULTOR AMBIENTAL 

A Consultec - Consultores Associados, Lda foi designada para 

realizar o processo de AIA. 

A Consultec é uma empresa de consultoria moçambicana, 

privada, independente, criada em 1990. A Consultec presta 

serviços de engenharia, consultoria ambiental e social e está 

registada no MTA como Consultora Ambiental desde 2002. 

4 ENQUADRAMENTO LEGAL  

Os requisitos legais nacionais de Moçambique e as 

convenções e protocolos internacionais ractificados por 

Moçambique irão orientar o processo de AIA. 

Também serão seguidas as directrizes de organizações 

internacionais (como o Banco Mundial (BM) e a Corporação 

Financeira Internacional (IFC)) relevantes para a gestão 

ambiental do Projecto. 

O Projecto proposto deve cumprir com os requisitos legais 

para o licenciamento ambiental, tendo em conta os 

regulamentos de AIA específicos e todos os regulamentos 

ambientais aplicáveis (biofísicos e sociais) que podem ser 

relevantes para o Projecto ao longo de seu ciclo de vida 

(construção, operação e desactivação). 
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Os instrumentos e regulamentos ambientais pertinentes ao 

Processo de AIA do Projecto proposto incluem (para mais 

detalhes, consulte o Relatório de EPDA): 

• Resolução 5/95 - Política Nacional do Ambiente 

• Lei nº 20/97 – Lei do Ambiente 

• Decreto nº 54/2015 - Regulamento sobre o Processo de 

Avaliação de Impacto Ambiental 

• Diploma Ministerial nº 129/2006 - Directiva Geral para 

os Estudos de Impacto Ambiental 

• Diploma Ministerial No. 130/2006 orienta o Processo de 

Participação Pública do Processo de AIA 

• Decreto nº 18/2004 (conforme alterado pelo Decreto nº 

67/2010) - Regulamento sobre os Padrões de Qualidade 

Ambiental e Emissões de Efluentes 

• Decreto 43/2007 - Regulamento de Licenças e 

Concessões de Água 

5 ABORDAGEM E METODOLOGIA DE AIA 

Com base nas disposições do Anexo I do Decreto 54/2015, de 

31 de Dezembro, que regulamenta o processo de avaliação de 

impacto ambiental, o Ministério de Terras e Ambiente (MTA) 

classificou o Projecto como sendo de Categoria “A”, o que 

requer uma avaliação ambiental completa. 

Por consequência, é necessário submeter o Estudo de Pré-

Viabilidade Ambiental e Definição do âmbito (EPDA) que 

inclui os Termos de Referência para a Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) ao MTA para a sua aprovação. 

O EPDA serve para identificar os principais impactos do 

Projecto, para apresentar o Projecto ao público pela primeira 

vez e para definir os estudos necessários para o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA). Os Termos de Referência (TdR) 

incluem, consequentemente, todos os elementos necessários 

para cumprir com os requisitos nacionais e internacionais 

identificados e para garantir uma avaliação adequada dos 

impactos previstos do Projecto. 

Durante a fase de EIA são realizados estudos mais detalhados, 

serão avaliados os impactos e serão definidas recomendações 

para reduzir os impactos negativos e potenciar os impactos 

positivos associados ao Projecto. As medidas recomendadas 

serão então incluídas no Plano de Gestão Ambiental (PGA) 

sob a forma de acções claras e práticas. 

As conclusões do EIA serão apresentadas ao público numa 

segunda fase de participação pública; o EIA será submetido 

ao MTA. Caso o MTA aprove o EIA, será emitida uma licença 

ambiental. A entidade responsável pelo Projecto deverá 

cumprir com todas as medidas estabelecidas no EIA e no PGA. 

A consulta pública durante as fases do EPDA e do EIA é de 

importância vital para este processo e será realizada de 

acordo com os requisitos legais nacionais. 

6 VISÃO GERAL E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O compromisso do Governo de Moçambique em providenciar 

um fornecimento de electricidade acessível e fiável 

estabeleceu o sector de energia como uma prioridade 

estratégica para o desenvolvimento do país. Destacando a 

necessidade de acelerar o crescimento social e económico, o 

Governo incentiva os investimentos no sector de energia, 

sejam estes públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros. 

Através da EDM, o Governo está empenhado em aumentar o 

acesso da população à electricidade e melhorar a qualidade 

do serviço prestado aos consumidores através do aumento da 

geração, transmissão e distribuição de electricidade. 

O Projecto da Central Termoeléctrica de Benga é de uma 

central termoeléctrica a carvão e componentes associados, 

cujo objectivo é gerar energia eléctrica para ser ligada à rede 

nacional de energia.O Projecto pretende implementar duas 

unidades operacionais idênticas de Geração Bruta de Energia 

de 150 MW cada (2 x 150 MW). A capacidade instalada será 

de 300 MW (potência bruta máxima), mas a área de 

implantação da central poderá futuramente acomodar uma 

unidade adicional de 150 MW. 

LOCALIZAÇÃO 

O Projecto da Central Termoeléctrica de Benga localiza-se no 

Distrito de Moatize, Província de Tete, na região Noroeste de 

Moçambique. 

Fica a cerca de 15 km (por estrada) a Leste da Cidade de Tete, 

capital da Província, e cerca de 20 km (por estrada) a Oeste 

da Cidade de Moatize, sede distrital. 

 
Localização do Projecto da Central Termoeléctrica Benga  
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Está localizado numa região com várias minas de carvão de 

qualidade e quantidade adequadas para suportar o 

desenvolvimento da central termoeléctrica proposta.  

A Termoeléctrica de Benga, Lda detém uma Autorização 

Temporária de Direito de Uso e Aproveitamento da Terra 

(DUAT) nº. 5361/2020, concedida em Maio de 2020 pelo 

Governo Provincial de Tete. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  

O Projecto da Central Termoeléctrica de Benga é constituída 

por uma central termoeléctrica alimentada a carvão e seus 

componentes associados, que tem por objectivo a produção 

de energia eléctrica e sua injecção na rede nacional. Os 

principais componentes do Projecto são: 

1. Central Termoeléctrica de Benga   

2. Estrada de Transporte de Carvão  

3. Estrutura de Abastecimento de Água   

4. Expansão da Subestação de Matambo e ligação da linha 

de energia associada  

1. Central Termoeléctrica de Benga  

A Central Termoeléctrica é composta por uma série de 

equipamentos cujo fim é a geração de energia eléctrica (os 

equipamentos são descritos em detalhe no relatório do EPDA)  

 
Esquema simplificado da operação da central alimentada a carvão  

A conversão de carvão em electricidade ocorre em três fases: 

Fase 1. Combustão → A primeira conversão de energia tem 

lugar na caldeira. O carvão é queimado na fornalha da 

caldeira para produzir calor. O carbono no carvão e o oxigénio 

no ar combinam-se produzindo dióxido de carbono e calor 

(energia térmica). 

Fase 2. Produção de Vapor e Rotação das Turbinas → O calor 

da combustão do carvão é utilizado para aquecer grandes 

quantidades de água na caldeira, promovendo a sua 

evaporação e produzindo grandes quantidades de vapor a 

alta temperatura e pressão. O vapor é canalizado para uma 

turbina. O vapor de alta pressão colide e expande-se através 

de uma série de conjuntos de lâminas na turbina. A dinâmica 

e o impulso criados fazem girar a turbina.O vapor à saída da 

turbina é arrefecido num condensador até ao estado líquido 

e bombeado de volta para a caldeira para repetir o ciclo. 

Fase 3. Produção de Electricidade→ A rotação da turbina gira 

o rotor do gerador para produzir electricidade que alimenta a 

Rede Nacional através da recém-estabelecida infraestrutura 

de transmissão. 

Os processos auxiliares incluem: 

• Manuseamento e processamento de materiais 

(armazenamento, britagem e manuseamento de carvão 

e calcário)  

• Manuseamento e eliminação de cinzas 

• Abastecimento de água (para a produção de vapor e 

arrefecimento) 

• Abastecimento de óleo combustível (para a ignição da 

caldeira e da caldeira auxiliar) 

• Sistemas de controle do ambiente (tratamento de águas 

residuais, e redução de NOx, SO2, e material particulado) 

A figura seguinte ilustra uma Central termoeléctrica a carvão 

semelhante (Mbeya 2x150MW Coal to Power Project, 

Quingdao Hongrui Power Engineering Consulting Co, Ltd). 

 
Central Termoeléctrica a carvão semelhante de 300MW   

2. Estrada de transporte de carvão 

Para o transporte de carvão, será considerada a construção 

de uma estrada exclusiva ou o uso de estradas existentes. 

Estas opções estão actualmente em estudo e serão 

apresentadas em mais detalhe na próxima fase de EIA. 

O carvão total anual transportado é de 2.065 kTA e serão 

necessárias 5.038 viagens para transportar o carvão: 

• Rota A 26.4 km: 37 camiões basculantes laterais   

• Rota B 24.2 km: 30 camiões basculantes laterais   

• Rota C 20.3 km: 27 camiões basculantes laterais   
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Transporte de Carvão – Alternativas de Rota 

3. Infraestrutura de abastecimento de água  

A água bruta para a Central Termoeléctrica de Benga 

proposta deverá ser obtida directamente do Rio Zambeze. 

A água será extraída de poços profundos (captação protegida 

do rio) e armazenada numa instalação de retenção 

(reservatório com capacidade para 3 dias, 96.500 m3). 

Serão instaladas 3 bombas (2 operacionais + 1 reserva), cada 

uma com capacidade de 2.650 m3/h para 6 horas de operação 

diária. 

4. Expansão da subestação de Matambo e linha de energia  

A energia produzida será evacuada através da rede nacional 

da EDM. Propõe-se que a subestação de distribuição da 

Central Termoeléctrica de Benga seja ligada às subestações 

Matambo e Moatize através de um loop de entrada e saída 

usando um circuito do circuito duplo de 220kV existente. 

 
Ligação proposta à rede da EDM existente  

A Subestação de Matambo exigirá uma extensão (está 

disponível espaço adequado) e uma modificação no final do 

circuito duplo da linha 220 kV existente. A Subestação de 

Moatize não necessita de ser ampliada ou melhorada. 

Estabelecimento da Faixa de Servidão  

De acordo com a Lei da Terras (Lei nº 19/97) e o seu 

Regulamento (Decreto nº 31/2012), a aprovação de uma linha 

de transporte e de uma adutora resultará na criação de uma 

zona de protecção parcial ao longo dessas infraestruturas 

lineares, com uma largura de 50 m para cada lado da 

infraestrutura. 

7 ACTIVIDADES DO PROJECTO 

Existem várias actividades associadas à realização do 

Projecto.  

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Preparação do local → levantamentos técnicos; desmatação, 

remoção superficial do solo, escavação, terraplenagem para 

construção de componentes temporários e permanentes do 

projecto (estradas de acesso, áreas de armazenamento, etc.). 

Instalação do estaleiro → Instalação do acampamento dos 

trabalhadores e outras instalações e infraestruturas 

temporárias utilizadas durante a construção. 

Trabalhos de Construção →  Construção da central 

Termoeléctrica, fundações das torres e expansão da 

subestação, infraestrutura de abastecimento de água. 

Gestão de Resíduos e Materiais Perigosos → Gestão e 

armazenamento de resíduos, substâncias perigosas e outros 

materiais a serem removidos, incluindo hidrocarbonetos. 

Transporte / Circulação → Movimento de veículos 

rodoviários, camiões e equipamentos de construção para a 

movimentação dos trabalhos e o fornecimento de materiais e 

equipamentos durante a construção, incluindo o 

abastecimento e manutenção dos veículos e maquinaria. 

Força de Trabalho→ Estima-se 2.800 trabalhadores no pico 

das obras. 

FASE DE OPERAÇÃO 

Operação da Central Termoeléctrica , Linha de Transmissão 

e Infraestrutura de Abastecimento de Água → Presença de 

trabalhadores; emissões atmosféricas. 

Gestão da Vegetação → A desmatação associada á 

manutenção da faixa de servidão e da área da Central 

termoeléctrica . 

Gestão de Resíduo e Materiais Perigosos → Operações de 

manuseamento e armazenamento de resíduos perigosos 

(carvão, cinzas, óleos, águas residuais). 

Route A - 26.4 km

Route B - 24.2 km

Route C - 20.3 km
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Transporte / Circulação → Transporte de carvão da Vale 

Mozambique SA; Transporte de trabalhadores e 

movimentação de veículos. 

Força de Trabalho  → Estima-se 250 empregos directos e 300 

a 400 oportunidades de empregos indirectos. 

8 MATÉRIAS PRIMAS NECESSÁRIAS 

Espera-se que sejam necessários os seguintes materiais. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Materiais 

inertes e 

agregados 

Estes serão adquiridos a partir de áreas de 
empréstimo e pedreiras comerciais 
existentes na região de Tete. Sem estimativa.  

Equipamento 

da central 

termoeléctrica 

Será maioritariamente fabricado fora do país 
e enviado para um porto Moçambicano, de 
onde será transportado de camião para o 
local. 

Consumo de 

combustível e 

óleos 

O combustível e os óleos só serão 
necessários para operar a maquinaria de 
construção, e serão adquiridos de entidades 
comerciais no mercado nacional. 

Consumo de 

produtos 

químicos  

Não será necessário nenhum produto 
químico relevante, excepto os produtos 
químicos normais usados em quaisquer 
obras de construção civil (como lubrificantes, 
óleos, produtos de limpeza, etc.). 

Consumo de 

água 
Necessária para a produção de cimento e 
para abastecer estaleiro. Sem estimativa.. 

Consumo de 

electricidade  

A eletricidade só será necessária para 
fornecer os acampamentos de construção e 
será proveniente da rede nacional da EDM 
ou de geradores. 

FASE DE OPERAÇÃO: CAPACIDADE INSTALADA (2X150MW) 

Carvão (grosso 

e Térmico) 

Total de 1.333.624 ton/ ano (865.780 
toneladas CC e 467.844 toneladas TC) 

Calcário Cerca de 59.152 toneladas por ano 

Areia 
Necessário para a caldeira CFB. Sem 
estimativa. 

Produtos 

químicos 

Polieletrólito; Hipoclorito de Sódio; 
Antidepósitos; Produtos químicos RO CIP; 
Soda cáustica; Ácido clorídrico; Biocida; 
Amoníaco; Catião de ácido forte (SAC); Anião 
de base forte (SBA). Sem estimativa.. 

Electricidade 
Proveniente da própria central. Estima-se em 
cerca de 9,65% da produção de 300 MW, ou 
seja, aproximadamente 28,95 MW 

Água 
Do Rio Zambeze. 6 732 060 m3 / ano 
(1.325m3 / h) 

9 EMISSÕES 

As emissões primárias da combustão de carvão em centrais 

termoeléctricas são dióxido de carbono (CO2), óxidos de 

nitrogénio, óxidos de enxofre, clorofluorcarbonos (CFCs) e 

partículas inorgânicas como cinzas volantes. 

RESÍDUOS SÓLIDOS  

Cinzas Cerca de 610.000 toneladas por ano 

Outros resíduos 

Resíduos sólidos de baixo volume incluem 
rejeitos do processamento de carvão. 
Resíduos de óleos combustíveis e 
lubrificantes (resíduos perigosos) e resíduos 
sólidos domésticos (escritórios e cantinas). 

ÁGUAS RESIDUAIS 

Efluentes 

térmicos 

Não haverá descargas térmicas, sendo a 
evaporação a principal fonte de perda de 
água (80%). 

Efluentes 

industriais 

Todos os efluentes serão recolhidos e 
tratados no local. 

Efluente sanitário 20m3 / dia - recolhidos e tratados no local. 

Efluentes das 

pilhas 

O escoamento das pilhas de 
armazenamento deve ser desviado para 
uma barragem de captação para 
reutilização da água para a supressão de 
poeira. 

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Dióxido de Enxofre (SO2), 
óxidos de nitrogênio (NOx), 
Material Particulado (MP), 
monóxido de carbono (CO), 
dióxido de carbono (CO2) 

Projectado para cumprir com 
os padrões de emissões 
Nacionais e da IFC. 

Uso de sistemas de controle de 
poluentes. 

 
Central Termoeléctrica de Benga  
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10 ÁREA DE ESTUDO 

A Área de Influência Directa (AID) → para o ambiente 

biofísico inclui uma área tampão de 1000 m em torno dos 

limites do local do projecto e estende-se a jusante da Zona 

Húmida de Crocodilo. Para o ambiente socioeconómico, 

estende-se aos Distritos de Moatize e Cidade de Tete. 

 
Área Preliminar de Influência Directa –Ambiente Biofísico 

A Área de Influência Indirecta (AII) → A AII do Projecto 

sobrepõe-se à AID, previamente definida, estendendo-se aos 

Distritos de Moatize e Cidade de Tete. 

11 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA AMBIENTAL E SOCIAL  

CLIMA   Na área de Tete é dominado pelo Árido Subtropical do 

Tipo Estepe Quente, caracterizado por precipitação inferior à 

evapotranspiração potencial e por altas temperaturas médias 

anuais, acima de 18 ºC. 

Os ventos são classificados como brisas fracas a moderadas 

com velocidades médias mensais variando entre 6,0 km/h e 

12,3 km/h provenientes dos quadrantes SE e SSE. 

À escala global e em termos relativos, a contribuição de 

Moçambique para as emissões globais de gases com efeito de 

estufa não é relevante. Uma análise das taxas de emissão per 

capita mostra que em 2017, Moçambique era responsável 

por uma fração inferior a 2 toneladas de CO2eq / capita. 

QUALIDADE DO AR E RUÍDO 

Não existem dados de Qualidade do Ar disponíveis nas 

estações de monitorização em Moçambique 

As principais fontes potenciais de emissão de poluentes para 

a atmosfera são a queima de biomassa (fogos), preparação de 

terrenos para a agricultura; tráfego rodoviário; actividades 

industriais, queima de resíduos, lenha e carvão ao ar livre. 

Segundo o Sistema de Informação e Dados do Sistema de 

Observação da Terra da NASA, a concentração de fundo de 

Material Particulado (PM2.5) na área do projecto varia entre 

um mínimo de 10 µg/m3 e um máximo de 16 µg/m3. Este 

intervalo de concentração excede o valor máximo anual de 

referência para PM2,5 definido como 10 µg/m3, conforme 

proposto pelos Valores-Guia da OMS para a Qualidade do Ar, 

que oferecem uma orientação global sobre os limiares e 

limites para os principais poluentes atmosféricos que 

representam riscos para a saúde. 

O Grupo de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento do 

Banco Mundial estima uma média dos valores de PM10 em 

torno de 26 µg / m3 para a cidade de Tete. 

O aglomerado populacional mais próximo do projecto é a 

comunidade de Benga, localizada a cerca de 1250 metros. 

A mina de carvão da ICVL de Benga é a principal fonte de 

emissão de ruído neste local. De notar que a Central 

Termoeléctrica estará localizada a cerca de 2.000 metros da 

área onde actualmente tem lugar a extração activa de carvão. 

Devido ao efeito de atenuação do ruído com a distância, o 

ruído gerado nestas áreas de exploração industrial não é 

perceptível na comunidade de Benga-Sede. 

GEOLOGIA 

A nível topográfico, a área de estudo está localizada na 

margem esquerda do Rio Zambeze (120 m), ligeiramente a sul 

da foz do Rio Revubuè (130 m). 

A Central Termoeléctrica assenta na Formação Matinde, que 

compreende uma espessa sucessão de arenitos alternados, 

de grão fino a grosseiro. Camadas conglomeráticas de 2 a 5m 

de espessura, e níveis com seixos de quartzo arredondados 

de dimensão até 5 cm, são muito comuns, sendo o cascalho 

de quartzo nos leitos dos rios e os detritos de superfície 

geralmente derivados desses conglomerados. 

O centro de Moçambique está sob a influência do Grande 

Vale do Rift, com uma actividade sísmica geralmente de baixa 

magnitude. 

SOLOS 

As principais unidades de solo presentes são solos arenosos 

associados ao Karoo sedimentar. Em termos gerais, estes 

solos têm uma capacidade agrícola média a baixa, sendo as 

principais limitações a profundidade do solo, sodicidade, e 

por vezes salinidade. 

O Projecto da Central Termoeléctrica de Benga encontra-se 

numa região de baixo risco de erosão do solo.No entanto, 

pode haver áreas sujeitas à erosão a nível local, e a erosão 
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grave pode constituir um risco significativo. A precipitação 

concentrada em chuvas torrenciais de alta energia, e a 

remoção da vegetação nas encostas pode aumentar a erosão 

HIDROLOGIA 

A Central Termoeléctrica de Benga está localizada na Bacia do 

Rio Nhacomba, um afluente directo na margem esquerda do 

Rio Zambeze. 

 
Bacia Hidrográfica do Rio Nhacomba  

O Rio Nhacomba tem cerca de 8 km de comprimento, com 

uma direcção de escoamento NE-SW, drenando 

principalmente para uma zona húmida, referida como área de 

crocodilo. A bacia hidrográfica tem uma área de cerca de 2 

550 ha, mas cujo sector a montante já foi profundamente 

alterado em resultado das actividades mineiras em curso. 

Ao Zona Húmida de Crocodilo encontra-se a sul da área do 

projecto. 

 
Zona húmida de Crocodilo 

A zona húmida de crocodilo tem uma área de 82,9 ha com um 

perímetro de 8,61km. A distância mínima até ao Rio Zambeze 

é de 120m. 

Esta zona corresponde em termos hidrogeomorfológicos a 

uma combinação de uma zona húmida de fundo de vale 

activo (Rio Nhacomba) e uma planície de inundação (Rio 

Zambeze). Em geral, a área encontra-se permanentemente 

inundada, embora o nível da água seja bastante variável. 

AMBIENTE BIÓTICO  

A Vegetação na área de estudo enquadra-se na unidade 

fitogeográfica designada por Centro Regional de Endemismo 

do Zambeze, dominada por florestas de Mopane e Miombo. 

Na Província de Tete, os principais tipos de vegetação são as 

florestas de Mopane, as florestas de Miombo, a vegetação 

Afromontana e as florestas indiferenciadas. Próximo ao rio 

Zambeze também é possível encontrar pradarias arborizadas 

e vegetação ribeirinha. 

Os principais tipos de vegetação identificados na área de 

influência do Projecto são: 

• Zonas húmidas, 

• Florestas de Mopane; 

• Matagais e 

• Áreas Agrícolas (machambas). 

Em todos os tipos de formação vegetal, foram observados 

alguns níveis de degradação, associados a actividades 

antrópicas, tais como: destruição ou derrube de árvores para 

abrir campos agrícolas, derrube de árvores para obter 

madeira, lenha e carvão, queimadas descontroladas e 

desmatação para a abertura de estradas de acesso. 

A paisagem é menos perturbada ao norte da zona húmida, 

incluindo uma zona tampão com mais de 200 m de largura 

onde a vegetação é mais densa e menos perturbada. Nos anos 

mais secos a Zona húmida de Crocodilo não tem água durante 

a estação seca. 

 
Zona Húmida de Crocodilo 
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A fauna tende a ser mais abundante nas áreas menos 

povoadas e menos perturbadas. Em áreas de floresta bem 

preservadas associadas a manchas de pradaria, existem várias 

espécies, desde mamíferos de pequeno, médio e grande 

porte, a uma grande diversidade de aves, répteis e anfíbios. 

Os habitats aquáticos são essenciais para algumas espécies da 

herpetofauna. Um total de 28 espécies de herpetofauna, 

incluindo 9 espécies de anfíbios e 19 espécies de répteis, 

estão presentes ou são susceptíveis de estar presentes dentro 

da área de estudo. Existem crocodilos no Rio Zambeze. 

Segundo a BirdLife International, Moçambique acolhe 671 

espécies de aves, das quais 206 são migratórias, 138 são aves 

aquáticas e 29 estão globalmente ameaçadas 

A pesquisa da base de dados do GBIF e os resultados do 

levantamento conduzido dentro da área de estudo levaram à 

identificação de 31 espécies de aves pertencentes a 19 

famílias. Nenhuma destas espécies encontra-se na lista 

vermelha da IUCN. De acordo com o Decreto no 12/2002, 3 

espécies de Ardeidae estão protegidas em Moçambique: 

Garça-real (Ardea cinerea), Garça-de-cabeça-preta (Ardea 

melanocephala) e a Carraceira (Bubulcus ibis). 

 
Carraceira 

A área do Projecto está localizada no Distrito de Moatize, 

conhecido por fornecer abrigo a uma grande variedade de 

mamíferos selvagens, uma vez que ainda suporta áreas 

consideráveis de vegetação natural não perturbadas ou 

pouco perturbadas pela intervenção humana. 

 
Elephant (at Revubuè hydrographic basin) 

Na área de estudo, o grupo dos mamíferos é principalmente 

representado por animais de pequeno e médio porte, como 

macacos, pequenos antílopes, manguços, esquilos e 

pequenos roedores adaptados a mosaicos de vegetação 

antropogênica e florestas de Mopane e matas de acácias. 

Dos animais de grande porte, apenas o hipopótamo, é 

observado esporadicamente. Segundo a IUCN, o hipopótamo, 

uma espécie vulnerável, sendo conhecido por habitar o Rio 

Zambeze e as planícies de inundação associadas. 

 
Hipopótamo (Rio Zambeze) 

ÁREAS SENSÍVEIS 

As áreas sensíveis são áreas de importância ecológica que 

desempenham funções únicas e cuja conservação implica o 

funcionamento contínuo dos ecossistemas. 

Os cursos de água e o seu ambiente terrestre associado 

formam ligações essenciais entre os habitats, fornecendo 

corredores para a fauna bravia. As planícies de inundação, 

pântanos e lagoas fornecem habitats importantes para várias 

espécies de herpetofauna, mamíferos e aves aquáticas. 

Áreas Sensíveis Localização Características 

Zonas 
Húmidas 

Zona húmida de 
Crocodilo, a sul da 
área do Projecto; 
 
Zona húmida de 
Confluencia, a sul da 
área do Projecto. 

Habitat de répteis e 
anfíbios. 
 
Fonte de água para 
outros grupos 
faunísticos. 
 
As lagoas 
permanentes 
constituem o habitat 
da ictiofauna. 

Rio Zambeze 
Leste e Sudeste da 
área do projeto 

Habitat de peixes, 
répteis, mamíferos e 
aves. 
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Áreas Sensiveis próximas ao local do Projecto 

AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

Administrativamente, o Projecto localizada-se: 

• Província: Tete 

• Distrito: Moatize 

• Posto Administrativo: Moatize 

• Localidade: Benga 

De acordo com os resultados finais do IV Censo Geral da 

População (INE), em 2017 a população da Província de Tete 

era de 2 551 828 habitantes. A população da Província é 

maioritariamente jovem. Quase metade (48,2%) tem menos 

de 15 anos de idade. Situação semelhante é observada na 

Cidade de Tete (40,7%) e no Distrito de Moatize (48,3%). Na 

Província de Tete a taxa de mortalidade infantil  é de 62,8. 

A Província de Tete apresenta uma grande variedade de 

grupos etnolinguísticos e, por conseguinte, são faladas 

diferentes línguas maternas. Na província de Tete, a língua 

materna mais falada é o Cinyanja, seguido pelo Cinyungwe e 

Cisena. Cinyungwe é a língua materna adotada por cerca de 

30% da população de Tete. A língua materna dominante no 

Distrito de Moatize é o Cinyungwè. 

Esta multietnicidade expressa-se na grande diversidade de 

religiões professadas tanto na Província de Tete como no 

Distrito de Moatize. Na Província de Tete as religiões 

predominantes praticadas pelos seus habitantes são Zione 

(38,8%), Anglicana (21,5%) e Católica (17%). 

Uma parte considerável da população pratica diversos cultos 

religiosos, como a prática de religiões animistas, ou seja, o 

culto aos ancestrais no animismo caracterizado pela crença 

generalizada de que os espíritos de pessoas importantes (ou 

seja, os ancestrais fundadores da região, curandeiros 

tradicionais entre outros) retornam na forma de espíritos de 

animais, ou seja, na forma de animais que são incorporados 

pelos espíritos dos membros falecidos da comunidade. 

O sistema de ensino, tanto na Província de Tete como no 

Distrito de Moatize, segue a mesma tendência do resto do 

país, com destaque para o Ensino Primário. De acordo com os 

dados disponíveis, a taxa de analfabetismo, da população de 

15 anos ou mais na Província de Tete é de 56,2%. 

Escola Primária Completa (EP1 e EP2) no Distrito de Moatize  

A dança é a expressão cultural predominante tanto na 

Província como no distrito de Moatize. Existem várias danças 

tradicionais para cada ocasião importante, incluindo: 

• Mafue → praticada por mulheres durante as 

cerimónias fúnebres e festivas. 

• Valimba or Marimba → praticada por homens e 

mulheres em funerais, cerimónias festivas e recepções 

de boas-vindas a pessoas importantes. 

• Nhanga → praticado por homens durante os funerais 

e cerimónias religiosas. 

• Chiwere → praticado por homens e mulheres durante 

as cerimónias fúnebres, e 

• Chintali ou Kansodo → praticado por mulheres 

durante os casamentos. 

Com base nos dados do Inquérito aos Orçamentos Familiares 

2014-2015, a taxa de emprego da população dos 15 aos 24 

anos era de 58,2%, fazendo com que seja uma das duas 

províncias (Tete e Zambézia) com maiores níveis de emprego 

acima da média nacional de 44,7%. A maior parte da 

população (91,9%) trabalha no sector da Agricultura, 

Silvicultura e Pesca (INE, 2016). 

A agricultura é a principal actividade económica da Província 

de Tete. O Distrito de Moatize constitui uma excepção, onde 

a precipitação é baixa e irregular, com secas frequentes, de 

modo que a produtividade das culturas é geralmente baixa. 
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No entanto, a agricultura é a actividade principal, considerada 

a unidade básica de produção do Distrito, onde a família tem 

um papel primordial na prática da agricultura de sequeiro e 

de irrigação (pequenos sistemas de irrigação de baixo custo) 

para autoconsumo e comercialização dos excedentes. 

A pecuária desempenha um papel significativo na vida 

socioeconómica da população da Província de Tete, onde a 

tradição da pecuária alia-se a condições climatéricas 

favoráveis (baixa pluviosidade contribuindo para uma baixa 

incidência de doenças e para o desenvolvimento de 

gramíneas de bom valor nutricional) que favorecem o bom 

desempenho dessa actividade. As principais espécies de 

animais de criacção incluem cabritos, gado bovino, aves, 

porcos, ovelhas e alguns equinos (burros). 

A pesca é uma actividade importante na Província de Tete. É 

praticado ao longo do Rio Zambeze, principalmente na 

Barragem de Cahora Bassa. No Distrito de Moatize, existem 

dois centros de pesca, 49 artes de pesca, 11 pescadores com 

embarcação, 37 pescadores sem embarcação e outros 23 

profissionais do sector da pesca artesanal. 

A Rede de Electricidade da Província de Tete é produzida e 

distribuída pela Electricidade de Moçambique (EDM), desde a 

linha de Cahora Bassa, através da subestação de Matambo, 

pelas linhas 66 kV, 220/275 kV e 330/400 kV, cobrindo cerca 

de 7% da população total do Distrito de Moatize. 

Os principais produtos da indústria por valor de produção na 

Província de Tete são a electricidade de origem hidráulica 

(13,4%) e carvão não aglomerado (85,3%). A indústria do 

Distrito de Moatize apresenta um grande desenvolvimento, 

sobretudo a indústria que actua em torno da mineração de 

carvão. O aumento da mineração de carvão nos últimos anos 

atraiu muitas empresas multinacionais para este sector e 

contribuiu para um fluxo migratório significativo com forte 

impacto nas cidades de Tete e Moatize. 

O perfil de saúde da Província de Tete é semelhante ao do 

resto do país, apresentando elevados índices de doenças 

transmissíveis, como a malária, HIV/SIDA, doenças diarreicas 

e respiratórias, para além da desnutrição. Quanto ao Distrito 

de Moatize, os dados do Censo Nacional de 2017 indicam que 

a taxa de 16.303 habitantes por unidade sanitária ainda é alta, 

mas mais próxima da recomendação da OMS do que a taxa a 

nível nacional e provincial. 

No respeitante aos materiais de construção, a maioria das 

estruturas é construída com madeira. Este facto reflete as 

condições de vida da população, que possui baixo poder de 

compra, dependendo quase que exclusivamente de materiais 

encontrados no ambiente natural e empregando mão de obra 

do sector familiar. 

 
Casas maticadas com adobe em Benga, Distrito de Moatize  

Em termos de saneamento em Moatize (dados de 2007), a 

taxa de cobertura é de 29,5%, contando as latrinas 

tradicionais (19,7%), latrinas tradicionais melhoradas (4,6%), 

latrinas melhoradas (4,2%) e convencionais com fossa séptica 

(1,0 %). Além disso, têm sido realizadas actividades de 

consciencialização da população rural. A Administração da 

Infraestrutura de Água e Saneamento (AIAS) é responsável 

pelo saneamento e drenagem das águas residuais de Moatize. 

Na área do projecto, a água é obtida principalmente através 

de furos, fontanários públicos e poços. Em alguns casos, a 

água é obtida de rios e/ou pequenos riachos ou locais 

rochosos que permitem a acumulação de água da chuva ou o 

acesso directo ao lençol freático. De acordo com a Secretaria 

do Distrito de Moatize, a taxa de cobertura de água rural no 

Distrito de Moatize era de 58% em 2019, cobrindo pouco mais 

da metade da população do Distrito. 

A Província de Tete é rica em locais históricos. Marcos 

históricos de destaque na Província são pinturas rupestres 

(dispersas por toda a Província), a Barragem de Cahora Bassa, 

a Base de Ntchinga, a Fortaleza de Tete “São Miguel”, “São 

Tiago Maior” e “D. Luis” e ainda a ponte suspensa sobre o Rio 

Zambeze, “ Ponte Samora Machel ”. Para além destes sítios, 

podem também existem alguns edifícios coloniais em Tete. 

 
Pinturas Rupestres (Província de Tete) 

12 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS (FASE DE EIA) 

Os impactos potenciais das actividades propostas serão 

identificados através de um processo sistemático que 

considera as interações entre as actividades do projecto 
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proposto e o ambiente biofísico e socioeconómico para 

determinar os impactos ambientais do Projecto 

Serão considerados os seguintes aspectos na determinação 

da importância dos impactos identificados: 

• Estado: positivo ou negativo; 

• Tipos: directo, indirecto, cumulativo 

• Amplitude: Local, Regional, (Inter)nacional 

• Intensidade: baixa, média, alta 

• Duração: curto prazo, médio prazo e longo prazo  

Classificação 
Significância 

Descrição 

baixa 

Não é necessária nenhuma medida de 
mitigação específica para além das boas 
práticas ambientais regulares e medidas de 
controle padrão da indústria. 

Média 
Devem ser estabelecidas medidas de mitigação 
específicas para reduzir a significância do 
impacto para um nível aceitável. 

Alta 

Devem ser estabelecidas medidas de mitigação 
específicas para reduzir a significância do 
impacto a um nível aceitável. Se a evitação ou 
minimização não for possível, devem ser 
consideradas medidas de compensação. 

Critica 

Medidas de mitigação específicas devem ser 
identificadas e implementadas, para reduzir a 
significância do impacto a um nível aceitável. Se 
tal mitigação não for possível, os impactos 
negativos críticos devem ser considerados no 
processo de autorização do Projecto. 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS CUMULATIVOS  

A avaliação dos impactos cumulativos do Projecto irá ajudar a 

levar em consideração as suas possíveis interacções com 

outras actividades e projectos, que podem afectar os 

componentes ambientais e sociais. 

Podem ser necessárias consultas específicas com as 

autoridades distritais e provinciais para identificar projectos 

susceptíveis de gerar impactos cumulativos e obter uma 

melhor compreensão dos seus impactos individuais 

ambientais e sociais associados. 

MITIGAÇÃO DE IMPACTOS 

A filosofia da Consultec no que se refere à mitigação de 

impactos procura em primeiro lugar (e na medida do possível) 

prevenir a ocorrência de impactos. Não sendo possível evitar 

os impactos, estes devem ser mitigados através da 

modificação do projecto ou da implementação de medidas de 

mitigação no local do impacto. 

Nos casos em que as duas primeiras estratégias de mitigação 

sejam possíveis, a Consultec visa remediar os impactos 

sempre que possível e, em última análise, investigar 

compensação ou as opções de compensação, conforme 

necessário. 

13 IDENTIFICAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS E 

SOCIAIS   

Em seguida são apresentados os principais impactos 
potenciais para as fases de construção e operação (para mais 
detalhes, consultar o relatório de EPDA). 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Estes tendem a ser temporários, pois estão associados a 
actividades específicas que ocorrem apenas durante esta 
fase. Estes compreendem: 

Alteração da qualidade do ar e do ruído ambiente: é 
expectável que na fase de construção haja geração de poeira, 
poluentes atmosféricos e emissões de ruído pela operação e 
a movimentação dos veículos. Estes serão causados pelo 
tráfego de veículos (em estradas não pavimentadas), 
actividades de desmatação e operação de máquinas. 

Alteração dos solos e da qualidade da água: são previstas a 
compactação e erosão do solo durante a abertura das vias de 
acesso, trabalhos de escavação, construção de infraestrutura 
e desactivação. A erosão e o influxo de sedimentos em corpos 
d'água próximos podem afectar as suas propriedades físicas e 
usos (por exemplo, aumento da turbidez). Além disso, podem 
ocorrer derrames de óleo resultantes da manutenção de 
máquinas ou avaria de equipamentos nos locais de trabalho 
e levar à contaminação do solo, terreno e águas superficiais. 
A gestão e eliminação inadequadas de resíduos e águas 
residuais podem levar à contaminação do solo e da água. 

Perturbação das zonas húmidas e áreas ribeirinhas: 
Resultará da limpeza do local da central, estradas de acesso e 
áreas de trabalho. A maquinaria pesada próxima de zonas 
húmidas e cursos de água pode ter um efeito prejudicial nos 
habitats aquáticos ou, como resultado, formar alterações na 
qualidade da água. 

Perturbação da fauna bravia: Além da destruição do seu 
habitat (eliminação da vegetação), o ruído, a luz e a presença 
de actividade humana podem afectar o comportamento da 
fauna bravia, uma vez que esta tende a afastar-se das áreas 
de trabalho, afectando potencialmente os corredores de 
movimento das diferentes espécies. 

Redução do acesso à exploração dos recursos naturais: A 
degradação do habitat e a desmatação durante a fase de 
construção podem levar à destruição de áreas ou árvores 
exploradas pelas comunidades locais. Considerando a sua 
importante dependência dos recursos naturais para a sua 
sobrevivência, este impacto pode ser significante para as 
comunidades locais, dependendo do papel de alguns habitats 
afectados no fornecimento de serviços dos ecossistemas. 



  

 CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE BENGA  

 

Documento Síntese para Consulta Pública – Fase de EPDA 

 

12 

Alteração do património cultural e arqueológico: É possível 
que durante as actividades de construção sejam descobertos 
locais e objectos de valor arqueológico ou locais de 
importância cultural (locais sagrados, sepulturas, etc.) que 
não foram identificados anteriormente e que se encontrem 
na área do DUAT da Central de Benga. 

Riscos para a saúde e segurança do público e dos 
trabalhadores: A presença de trabalhadores de fora em áreas 
rurais pode aumentar problemas saúde (incluindo doenças 
sexualmente transmissíveis, como HIV/SIDA) e tensões 
sociais com as comunidades locais. A movimentação de 
trabalhadores, máquinas, actividades de construção também 
podem perturbar os padrões de transporte local e levantar 
questões de segurança. 

Conflitos sociais: O acesso à água, combustível e recursos 
alimentares locais podem ficar temporariamente sujeitos a 
um certo grau de pressão quando os estaleiros estão 
próximos das comunidades locais. Os conflitos sociais podem 
surgir do poder de compra desequilibrado entre aqueles que 
são empregados pelo Projeto e aqueles que não são; bem 
como das expectativas de electrificação. 

FASE DE OPERAÇÃO 

Os potenciais impactos negativos do Projecto no ambiente 
físico estão relacionados, em grande parte, à fase de 
operação. 

Risco de contaminação do solo e da água: Devido ao carvão, 
óleos e outros produtos perigosos utilizados, existe o risco de 
contaminação. Derrames de óleo devido à avaria de 
equipamentos ou gestão imprópria de componentes 
defeituosos podem levar à contaminação do solo e da água 
com a magnitude da dimensão desses eventos acidentais. 

Liberação de Gases de Efeito Estufa: Emissões de Gases de 
Efeito Estufa (CO2) decorrentes da queima de carvão na 
Central Termoeléctrica de Benga. 

Aumento das concentrações de poeira na área de influência 
direta do Projeto: Emissão de material particulado associado 
ao processo de combustão do carvão conduzido na Central 
Termoeléctrica de Benga  

Mortalidade de Aves: Dada a riqueza da avifauna local, existe 
um risco significativo de colisões de aves durante a fase de 
operação. A presença da linha de transmissão pode afectar as 
comunidades de aves durante a fase operacional, sobretudo 
quando estiverem localizadas em habitats a céu aberto como 
pradarias e zonas húmidas. A colisão com linhas ou torres de 
energia ou pode resultar em morte ou ferimentos.. 

Maiores oportunidades para electrificação rural e urbana: O 
Projecto irá criar novas oportunidades para a electrificação 
rural e urbana, o que resultaria em muitos impactos positivos 
significativos de longo prazo para as comunidades. 

Impacto visual: Através da sua presença no ambiente 
receptor, a Central Termoeléctrica poderá afectar paisagens 
sensíveis e atracções turísticas. Também poderá ser 
visualmente problemático para as populações residentes na 
imediação. 

FASE DE DESACTIVAÇÃO 

De notar que os impactos resultantes da fase de desactivação 
do Projecto não foram identificados no presente relatório. Na 
verdade, prevê-se que a central termoeléctrica e a linha de 
energia associada sejam mantidas e operadas continuamente 
por décadas. Esta vida útil muito longa torna muito difícil e 
potencialmente contraproducente prever, nesta fase, as 
circunstâncias em que as instalações do projecto possam ser 
desactivadas. No entanto, é recomendável realizar uma 
avaliação completa dos impactos da fase de desactivação 
quando estiverem disponíveis informações suficientes sobre 
a fase de desactivação. 

IMPACTOS CUMULATIVOS 

A área regional do Projecto compreende as infraestruturas e 
actividades existentes que podem levar a impactos 
cumulativos com o Projecto da Central termoeléctrica de 
Benga. 

A acumulação de infraestruturas lineares no interior de uma 
paisagem pode levar à fragmentação do território e dos 
habitats naturais. Além disso, as oportunidades de emprego 
e a melhoria da infraestrutura podem levar ao influxo 
populacional na área, aumentando os impactos negativos 
sobre as alterações do uso da terra e pressões sobre os 
recursos naturais. 

As actividades de desenvolvimento e o crescimento 
demográfico contribuem para a maior presença humana e o 
aparecimento de novos usos do solo na área regional e na 
diminuição das áreas de habitat natural. Os impactos 
cumulativos serão avaliados em maior detalhe durante a fase 
de EIA. 

14 FALHAS FATAIS 

Do ponto de vista ambiental e social, uma falha fatal é 
definida como qualquer característica do local do projecto 
que poderia resultar num impacto irreparável e grave que 
eliminaria esse Projecto potencial. 

Não é previsto que o Projecto possa estar associado a 
falhas fatais. 

Pesquisas e estudos abrangentes durante a caracterização da 
situação de referência e o envolvimento das partes 
interessadas durante o processo de AIA irão providenciar 
informações valiosas sobre os componentes ambientais e 
sociais potencialmente afectados. 
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15 ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS  

As reuniões públicas no âmbito dos processos de Avaliação de 

Impacto Ambiental são um requisito legal de vital importância 

para o alcançar os objectivos fundamentais da avaliação 

ambiental. 

No combate à propagação da COVID-19, o Governo de 

Moçambique tem tomado várias medidas para exercer o 

distanciamento social, evitando e restringindo as reuniões 

públicas. O sucesso das medidas de saúde pública depende da 

colaboração de todos os cidadãos, instituições e organizações 

e da sociedade. Assim, o comportamento individual 

determinará o sucesso colectivo na prevenção e controle da 

transmissão do COVID-19 durante a consulta pública deste 

Projecto, portanto, serão tomadas medidas adicionais, tais 

como: 

• Inscrição obrigatória para participação na reunião 

através dos contactos disponibilizados; 

• Distância de 1,5 m entre os participantes; 

• Higienização das mãos com solução anti-séptica à base 

de álcool; 

• Etiqueta respiratória; 

• Limpeza e desinfecção de materiais e espaços; 

• Uso de máscara 

Reuniões informativas e consultivas serão realizadas em 

diferentes locais e horários durante o processo de AIA, 

possibilitando as contribuições das autoridades, 

comunidades afectadas e outras organizações interessadas. 

Estas irão incluir: 

• 9 de Junho 2021 - Reunião Pública em Moatize para 

divulgação do relatório de EPDA e Termos de 

Referência para o EIA 

• 8 de Junho de 2021 - Reuniões com as 

comunidades das comunidades afectadas, 

nomeadamente Benga e Cangale 

16 TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A FASE DE EIA  

Nesta etapa (fase de EPDA), foi feita a identificação preliminar 

dos impactos do projecto e a avaliação das falhas fatais. 

Alguns dos impactos identificados são geralmente menos 

significativos do que outros e são razoavelmente bem 

compreendidos. No entanto, outros podem ser mais 

significativos e requerem avaliação mais detalhada por 

especialistas para determinar a significância desses impactos 

e identificar as medidas de mitigação que podem ser 

implementadas para reduzir a sua significância. 

Recomenda-se, portanto, que os impactos associados aos 

seguintes atributos ambientais sejam avaliados mais 

detalhadamente no EIA: 

• Qualidade do Ar e Alterações Climáticas; 

• Ruído; 

• Hidrologia; 

• Biodiversidade; 

• Socioeconomia. 

Durante a fase de EIA, os especialistas deverão: 

• Caracterização da situação de referência na sua área 

de especialidade 

• Identificar os impactos potenciais associados ao 

Projecto na sua área de especialidade; 

• Avaliar a significância dos impactos potenciais, 

classificados de acordo com uma metodologia 

acordada de avaliação de impacto; 

• Avaliar qualitativamente os impactos cumulativos 

potenciais para os quais o Projecto pode contribuir; 

• Recomendar medidas de mitigação e potenciação 

praticáveis para reduzir a significância dos potenciais 

impactos negativos e aumentar os benefícios dos 

potenciais impactos positivos; e 

• Propor programas de monitorização ambiental 

contínuos, quando apropriado. 

Embora estes aspectos devam receber atenção especial 

através de estudos especializados, deve-se salientar que o EIA 

irá abordar todos os factores ambientais físicos, bióticos e 
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socioeconómicos relevantes necessários para compreender 

totalmente a área de implementação do projecto e os 

impactos associados do Projecto. 

Os Termos de Referência (TdR) para o EIA e os estudos 

especializados propostos são fornecidos no relatório do 

EPDA. 

17 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O Projecto da Central Termoeléctrica de Benga inclui a 

construção de uma central termoeléctrica a carvão de 2x150 

MW; uma linha de transmissão de 2,5 km de extensão e uma 

infraestrutura de abastecimento de água (projecto ainda em 

desenvolvimento). Os principais impactos incluem: 

Ambiente físico - na fase de construção, são esperados 

impactos típicos associados a qualquer obra de construção, 

incluindo aumento das emissões de poluentes atmosféricos e 

ruído, perda de solo e aumento da erosão do solo devido a 

terraplenagens e potencial contaminação de solos e recursos 

hídricos, devido á gestão inadequada ou a derrames 

acidentais de resíduos, materiais perigosos ou outros 

contaminantes (combustíveis, óleos, etc.). Na fase 

operacional, os principais impactos no ambiente físico 

resultarão do ruído da central e das emissões atmosféricas, 

disponibilidade e qualidade da água, especialmente na zona 

húmida de crocodilo; 

Ambiente biótico - O local do projecto está localizado dentro 

de uma área que ainda é relativamente pouco perturbada, 

mas adjacente a uma empresa mineradora (ICVL), área 

urbana (Benga e Cangale) e a uma área natural (zona húmida 

de crocodilo). A fase de construção implicará a desmatação 

do local do Projecto e consequente perda de área natural. 

Durante a fase de operação, é esperado um aumento da 

circulação de veículos e da actividade humana, causando 

perturbações ao meio ambiente. 

Ambiente socioeconómico - foram identificados impactos 

positivos e negativos para a fase de construção. Os principais 

impactos positivos nesta fase estão fundamentalmente 

associados à criação de empregos e ao dinamismo da 

economia local. Os principais impactos negativos na fase de 

construção estão associados ao aumento das emissões de 

ruído, iluminação e poeira. Os impactos positivos durante a 

fase operacional estarão associados principalmente ao 

aumento da qualidade e confiabilidade do fornecimento de 

energia, o que pode ter efeitos socioeconómicos indirectos de 

estímulo à economia regional. 

Não foi identificada nenhuma falha fatal que possa 

comprometer a viabilidade ambiental do Projecto da Central 

Termoeléctrica de Benga. No entanto, foram identificados 

vários impactos ambientais, alguns dos quais potencialmente 

significativos, que devem ser abordados em mais detalhes na 

próxima fase do EIA. 

18 PRÓXIMAS FASES 

De 24 de Maio a 24 de Junho de 2021, será realizado o 

Processo de Consulta Pública da Fase de EPDA deste Projecto. 

As reuniões de consulta pública terão lugar na cidade de 

Moatize e nas comunidades de Benga e Cangale. 

Todas as questões e comentários recebidos durante este 

processo serão compilados num relatório de consulta pública 

e tidos em consideração na elaboração do Relatório Final do 

EPDA a ser submetido ao MTA. Uma vez submetido o 

relatório final de EPDA, o MTA deverá dar o seu parecer 

dentro de 30 dias úteis. 

Para esclarecimentos e comentários, por favor contactar: 

Consultec, Consultores Associados Lda. 

Telefone 21 491 555  |  82 30 44 240 

Fax 21 491 578 

Email: 
Susana Paisana - spaisana@consultec.co.mz  

Décio Camplé - dcample@consultec.co.mz 

19 AONDE ENCONTRAR O RELATÓRIO DO EPDA 

Cópias impressas do Relatório de EPDA em Português estão 

disponíveis para consulta nos seguintes locais: 

→ Direcção Nacional de 

Avaliação de Impacto Ambiental 

(DINAB – MTA) em Maputo 

 

→ Serviço Provincial do 

Ambiente de Tete (SPA) 

 

→ Escritório da Consultec em 

Tete. 

No site da Consultec está disponivel a verão completa mdo 

Relatório Perliminar do  EPDA em formato digital  

(Inglês e Português ). 

www.consultec.co.mz   

mailto:spaisana@consultec.co.mz
mailto:dcample@consultec.co.mz

