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RESUMO 

 

A transformação do espaço é fruto das relações sociais entre homem e natureza, sendo a partir 

dela que a dinâmica social e econômica encontra várias direções. A alteração na dinâmica de 

uso e cobertura do solo no distrito de Moatize foi motivada pela exploração dos recursos 

naturais (em especial os minerais), atraindo as multinacionais na busca de matéria prima para 

a indústria metalúrgica e siderúrgica (o carvão mineral). Após a descoberta de 2,5 bilhões de 

toneladas de carvão coque e térmico em Moatize – Província de Tete- Moçambique, passou-

se a vivenciar um período de grandes alterações no espaço e novas atividades econômicas 

foram surgindo fruto do processo migratório e da exploração do carvão mineral. Desde o 

lançamento dos editais públicos para a exploração da bacia carbonífera de Moatize em 2004, 

mais de 100 licenças de exploração foram atribuídas a empresas nacionais e internacionais, 

sendo que estão operacionais até o momento cinco multinacionais nesta região. Vários foram 

os impactos que a extração do carvão mineral trouxe até então: o reassentamento de mais de 

2.000 famílias, aumento do fluxo migratório e redução da cobertura vegetal no distrito de 

Moatize. Face ao grande número de licenças de pesquisa e exploração do carvão mineral na 

bacia carbonífera de Moatize e dos impactos socioambientais cumulativos, a presente 

pesquisa teve como objetivo a análise da dinâmica socioambiental em áreas de mineração 

sendo o local selecionado o distrito de Moatize. Para o alcance dos objetivos foram analisados 

os dados socioeconômicos, as mudanças no uso e cobertura do solo, bem como, os 

mecanismos governamentais operacionais atuais face à nova dinâmica que o distrito e país 

estão experimentando. Como material de suporte à base de dados, utilizou-se das técnicas de 

sensoriamento remoto e de geoprocessamento aplicadas às imagens orbitais LANDSAT, para 

a elaboração dos mapeamentos do uso e cobertura do solo e análise da dinâmica no período 

2006 a 2015. Os resultados obtidos permitiram constatar as mudanças derivadas das 

atividades de exploração do carvão mineral, as quais resultaram no aumento da área ocupada 

pela mineração e expansão da área habitacional, bem como da redução da cobertura vegetal. 

Os indicadores socioeconômicos analisados, no geral, não apresentaram alterações 

significativas, pois de certa forma podem estar relacionado ao fato da atividade de exploração 

do carvão mineral ser muito recente no distrito. Para os indicadores de saúde analisados, 

constatou-se um aumento significativo de doenças transmissíveis, as quais em parte estão 

associadas ao impacto de aglomerações populacionais e a deficiência das políticas públicas 

relativas ao controle epidemiológico. Quanto às políticas públicas elaboradas pelo Governo, 

notou-se uma tendência no melhoramento dos mecanismos legais para gestão e incentivo da 

atividade minerária, além da proteção dos direitos das comunidades que se encontram 

próximo das áreas de exploração mineral. Verifica-se que existe uma fragilidade quanto ao 

processo de planejamento integrado das atividades econômicas no distrito, pois as demais 

atividades são marginalizadas de forma a dar lugar à exploração do carvão mineral. 

 

 

Palavras Chaves: Meio ambiente, território, transformações socioambientais, mineração e 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 



ANALYSIS OF SOCIAL-ENVIRONMENTAL DYNAMICS IN MINING AREAS: 

A STUDY OF MINERAL COAL EXPLORATION IN MOATIZE-TETE-

MOÇAMBIQUE 

 

ABSTRACT 

 

The land change is a result of the social relations between man and nature, and from it the 

social and economic dynamics find several directions. The dynamic changes in land use and 

land cover in the Moatize district were motivated by the exploitation of natural resources 

(especially minerals), attracting multinationals searching for feedstock for the metallurgical 

and steel industry (coal). After the discovery of 2.5 billion tons of coke and thermal coal in 

Moatize - Province of Tete -Mozambique, a period of great changes took place, and a new 

economic activity emerged as a result of the migratory process and the exploitation of the 

mineral coal. Since the launch of the public notices for the exploration of the Moatize coal 

basin in 2004, more than 100 operating licenses have been allocated to national and 

international companies, and five multinationals in the region are currently operating. There 

were several impacts of coal extraction up to that point: resettlement of more than 2,000 

families, increase in migratory flow and reduction of land cover in Moatize district. In the 

view to the large number of licenses for exploration and exploitation of coal in the Moatize 

coal basin and the cumulative social and environmental impacts, the present study had the 

objective of analysing the social environmental dynamics in mining areas, in Moatize district. 

Social economic data, land use and land cover changes, as well as current operational 

government mechanisms to face the new dynamic that the district and country are 

experiencing have been analysed to reach the objectives. As support material for the database, 

remote sensing and geoprocessing techniques applied to LANDSAT orbital images were used 

to mapping land cover and land use changes 2006 to 2015. The results obtained showed the 

changes derived from mineral coal mining activities, which resulted in an increase of the 

mining and housing areas, as well as the reduction of land cover. The socioeconomic 

indicators analysed in general did not show any significant changes, since to a certain extent it 

may be related to the fact that mining activity is very recent in the district. For the health 

indicators analysed, there was a significant increase in infectious diseases, which are partly 

associated with the impact of population clusters and the lack of public policies related to 

epidemiological control. As for the public policies elaborated by the Government, there was a 

trend to improve legal mechanisms for management and encouragement of mining activity, 

besides the protection of the rights of the communities that are close to the mining areas. It 

was verified that there is a fragility regarding the process of integrated planning of the 

economic activities in the district, since the other activities are marginalized in order to give 

place to coal mining. 

 

Key Words: Environment, territory, social environmental transformations, mining and 

sustainable development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A atual dinâmica de desenvolvimento tecnológico e industrial, bem como a tendência 

consumista do mundo moderno, tem exigido uma rápida resposta do setor industrial, que 

consequentemente tem levado a uma exploração excessiva dos recursos naturais. Extensas 

áreas de cobertura vegetal vêm sendo devastadas para dar lugar à ocupação e a extração de 

maiores quantidades de recursos minerais, a exemplo do carvão mineral.  

Em 2015, o consumo mundial de recursos energéticos para a geração de energia 

elétrica era formado pelo carvão mineral – 7.749 Milhões de Toneladas, petróleo – 3.731 

Milhões de Toneladas e gás natural – 3.574 Bilhões de Metros Cúbicos, (ENERDATA, 

2016), sendo que a China dividia este consumo em cerca de 50%, seguido da Índia e dos 

Estados Unidos da América (onde 20,7% do consumo mundial de petróleo pertencem á este 

país). Apesar destes números, houve uma queda no consumo do carvão mineral, pois a 

economia chinesa entrou em recessão, fato que resultou na queda do preço do minério. 

Uma parte dos recursos energéticos consumidos mundialmente é exportada por países 

do continente africano, como é o caso de Moçambique. Os incentivos fiscais oferecidos pelos 

países detentores de recursos naturais promoveram uma intensa migração de investidores 

internacionais ligados à extração de recursos minerais. Estes recursos tem promovido o 

aumento de pedidos de pesquisa, prospecção e exploração mineral.  

Moçambique é um país com grandes reservas em recursos naturais, porém tem uma 

sociedade predominantemente agrária. Cerca de 70% da população depende da agricultura de 

subsistência para as suas necessidades básicas (MOÇAMBIQUE, 2010). Recentemente, o 

país tornou-se uma das economias de mais rápido crescimento no continente Africano, em 

grande parte, impulsionada pelos megaprojetos e pelo crescimento da indústria extrativa.  

Entre 2011 e 2015, Moçambique apresentou um crescimento do PIB em cerca de 7 % 

ao ano, valor maior que outros países africanos de economia exportadora como, por exemplo, 

a Nigéria (6,2%), Angola (5,6%) e Namíbia (4,4%) (Index Mundi, 2014). Ao nível nacional, a 

indústria extrativa foi a que mais contribuiu para este crescimento (17,9%), comparado com a 

agricultura pecuária e silvicultura (6,7%), pesca (12,9%), construção civil (13,1%), e indústria 

transformadora (6,1%) sendo que os restantes 57% estiveram distribuídos entre turismo, setor 

informal e outros serviços (INSTITUTO..., 2015, p. 3). 

A estratégia nacional de desenvolvimento de Moçambique, segundo o Ministério da 

Planificação e Desenvolvimento (MOÇAMBIQUE, 2010), tem como objetivo a “Promoção da 

industrialização e da competitividade econômica através da maximização da adição de valor 
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aos produtos nacionais, estabelecimento da indústria pesada e criação de um ambiente de 

negócios que propicie uma maior competitividade da economia” (MOÇAMBIQUE, 2010, p. 

6). Tendo a industrialização como o modelo de desenvolvimento adotado, seus ganhos 

conduziram a um crescimento da economia moçambicana.  

O potencial em recursos energéticos e naturais fez de Moçambique um grande atrativo 

para investimento estrangeiro. A região central do país, em particular a província de Tete, 

possui uma das maiores jazidas de carvão mineral do mundo, com reservas estimadas em 2,5 

bilhões de toneladas. A maior concentração desta riqueza mineral encontra-se no distrito de 

Moatize. 

A formulação de políticas públicas destinadas a favorecer a atração de investimentos 

voltados para exploração de recursos minerais teve como consequência a criação em Moatize 

de um parque industrial direcionado a extração do carvão mineral (MOÇAMBIQUE, 2010, p. 

9). Neste parque industrial encontram-se várias empresas que prestam serviços às grandes 

mineradoras, que concentram um grande número de trabalhadores. 

Assim, a atividade minerária tem contribuído para uma crescente demanda na 

obtenção de licenças ambientais de exploração mineral, em detrimento de outras atividades 

relacionadas ao uso do solo, embora as atividades minerárias proporcionem efeitos 

indesejáveis à população que vive no entorno das jazidas de carvão mineral (ruído, poeira e 

tráfego de veículos, perda de terras aráveis, deslocamento populacional e debilitação da saúde 

da população) (ENRIQUEZ; DRUMOND, 2007, p. 250).  

Além disso, as recentes descobertas aliadas à crescente exploração dos recursos 

minerais têm contribuído para a degradação dos solos, drenagem ácida, devido ao processo de 

ocupação. Este fato tem preocupado não só a sociedade civil, mas também a comunidade 

científica, devido aos impactos negativos que podem advir da intensidade desta exploração.  

Estes impactos estão diretamente relacionados com questões socioambientais ligadas á 

exploração minerária em Moatize, tendo se tornado preocupação de pesquisadores que 

realizam estudos na região (SELEMANE; MOSCA, 2012; CASTELO-BRANCO, 2010; 

JOSÉ; SAMPAIO; 2011), que se tornou um grande polo de desenvolvimento.  

Desde o início das atividades de extração do carvão mineral em Moatize, a população 

atraída pela possibilidade de emprego nas minas e nas empresas prestadoras de serviços às 

empresas mineradoras tem crescido incontrolavelmente.  

Os impactos provocados ao meio ambiente, bem como a redução de áreas potenciais 

para agricultura, pecuária e áreas acessíveis para habitação (este último deveu-se ao aumento 

do valor da terra neste local) são algumas das consequências que preocupam os pesquisadores 

e a sociedade civil.  
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A crescente demanda de recursos energéticos para atender as grandes indústrias tem 

levado à procura de fontes mais econômicas de produção de energia. O carvão mineral tem 

sido procurado por multinacionais pelo seu baixo custo de exploração. A importância 

econômica dada ao carvão mineral pelo governo de Moçambique se deve ao fato de que a 

abundância do recurso e sua exploração comercial são um dos catalisadores para a melhoria 

da economia nacional, bem como, dos indicadores sociais.  

Apesar da descoberta das jazidas de carvão mineral e dos benefícios econômicos 

visíveis da mineração que o carvão mineral trouxe para o país (como por exemplo, o aumento 

do PIB nacional) em apenas cinco anos de operação, e a atual importância que a extração do 

carvão mineral para a economia e para o melhoramento da qualidade de vida da população 

pretende se mostrar que os impactos socioambientais decorrentes da exploração minerária no 

entorno das minas no distrito de Moatize não têm sido os esperados á nível local.  

A presente pesquisa está dividida em sete capítulos, sendo que: o primeiro capítulo é 

apresentado à introdução ao tema, hipóteses e objetivos da pesquisa.   

O segundo capítulo apresenta um embasamento sobre os principais assuntos que 

envolvem a produção do espaço diretamente ligada ao desenvolvimento do capital 

O terceiro capítulo centra-se em aspectos históricos da produção do território 

moçambicano. 

O quarto capítulo descreve os programas de desenvolvimento econômico do governo 

de Moçambique quando da descoberta das grandes jazidas de carvão mineral. É ainda descrito 

o processo de exploração de carvão mineral em Moatize.   

O quinto capítulo trata da localização da área de estudo e sua caracterização físico-

ambiental, social, demográfica e econômica.  

No sexto capítulo são apresentados os aspectos metodológicos, as fases pelas quais o 

trabalho se desenvolveu, bem como, o fluxograma que foi utilizado para a elaboração da 

pesquisa.   

O sétimo capítulo apresenta as análises da informação coletada, divididos em 

aspectos sociais, econômicos e ambientais. É ainda apresentado neste capítulo o resultado do 

mapeamento do uso e ocupação do solo, que reflete as mudanças ocorridas em Moatize, 

através de uma comparação temporal da atividade minerária no período 2006-2015.  

Finalmente, são apresentadas as considerações finais abordando os desafios sociais, 

econômicos e ambientais que Moatize poderá enfrentar, caso não sejam adotadas políticas 

públicas na tentativa de mitigar os problemas socioambientais. 

 



   16 

1.1 Justificativa  

 

 

Estudos pormenorizados sobre os impactos da exploração de carvão mineral numa 

determinada região são importantes para o entendimento da dinâmica de uso e cobertura do 

solo, resultante da pressão de ocupação do território por atividades humanas. Mais ainda, a 

delimitação do alcance espacial da influência exercida pelos projetos de exploração minerária 

será um enriquecimento para um melhoramento de planos que direcionem para um 

desenvolvimento sustentável do território.  

O presente estudo avalia as mudanças socioambientais decorrentes da atividade de 

mineração de carvão no distrito de Moatize, província de Tete, no centro de Moçambique, a 

partir de dados socioeconômicos e do mapeamento da dinâmica de uso do solo.  

A análise das políticas públicas desenhadas durante o período entre 2006 e 2015 

mostra como a atuação do Estado como agente econômico e gestor do território contribuiu 

para as transformações na dinâmica sócioespacial e ambiental. A escolha desta área deve-se a 

descoberta de cerca de 2,5 bilhões de toneladas de reservas de carvão, que têm atraído 

investimentos de todo o mundo e dos grandes projetos que ali se colocaram.  

 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

 

 Analisar as transformações socioambientais provocadas pela exploração mineral no 

distrito de Moatize, província de Tete, Moçambique. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 

 Avaliar as mudanças sociais e econômicas ocorridas no período de 2006 á 2015.  

 Mapear a dinâmica do uso e ocupação do solo no período (2006 a 2015). 

 Identificar os principais impactos relacionados à degradação dos recursos naturais 

provocados pela exploração minerária no período (2006-2015). 

 Avaliar os mecanismos de intervenção do Estado através das políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do distrito de Moatize. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

2.1 A produção social do espaço 

 

 

A ação humana na natureza é o principal estimulador da produção do espaço, nele 

ocorrem transformações físicas e sociais que tem o poder de modificá-lo. A produção do 

espaço é um processo contínuo que não se separa do tempo. No espaço realizam-se todas as 

ações de caráter social e econômico, relações sociais e de poder exercidas a partir de um 

território.  A literatura menciona três tipos de espaço fundamentais: o espaço físico, natural e 

o espaço social. 

A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um 

constante processo de reorganização espacial que se faz via incorporação de 

novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, deterioração de 

certas áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da infraestrutura e 

mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico de determinadas 

áreas da cidade. (CORRÊA, 1993, p.11). 

 

Neste processo de transformação do espaço, “os agentes sociais”, como afirma Côrrea 

(1993) têm o poder tomar decisões que alterando a dinâmica de produção do mesmo. “O 

espaço social não é jamais uma página branca sobre a qual se teria escrito sua mensagem. O 

espaço natural e o espaço urbano são sobrecarregados. Tudo aí é rascunho e rascunhado.” 

(LEFEBVRE, 2000, p.117). 

É no espaço que ocorrem todas as ações de planejamento, e como afirma Becker 

(2000, p.36), no território decorre “a regionalização dos espaços sociais, parte de um processo 

de desenvolvimento contemporâneo”, desenvolvimento este movido pela necessidade de 

suprir as demandas consumistas mundiais. 

O espaço nasce por algum motivo, ele não é planejado, não é concebido. Ele é 

influenciado pelas relações capitalistas: hegemonia de classe, autoridades, trocas sociais pelos 

autores e pelas sociedades nacionais. “Se por um lado, o espaço geográfico se produz em 

função da reprodução da vida humana, por outro permite o desenvolvimento da produção 

capitalista (CARLOS, 2008, p. 97).” 

Santos (2002, p. 174) refere-se ao espaço como “condição eficaz e ativa da realização 

concreta dos modos de produção e de seus momentos”, reafirmando que as atividades 

mercantis, o traçado das cidades bem como a existência de infraestruturas básicas, 

condicionam a ocupação e desenvolvimento de um determinado espaço, isto é, a força das 

condições locacionais do passado, reafirmam as tendências recentes de organização do 
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espaço. O autor (SANTOS, 2012a, p. 31) ressalta que o espaço deve ser considerado como: 

“Um conjunto indissociável, de que participam de um lado, certo arranjo de objetos 

geográficos, objetos naturais e os objetos sociais, e, de outro a vida preenche e os anima, ou 

seja, a sociedade em movimento”. Segundo Milton Santos (2002, p. 173), “o espaço é 

testemunho de um momento, de um modo de produção nestas suas manifestações concretas, o 

testemunho de um momento do mundo”. As relações de produção transformam o espaço, 

sendo que a reprodução do capital transforma as relações sociais e o tipo de uso e ocupação 

do solo. O espaço muda com a sociedade.  

A produção social do espaço, não se dissocia do espaço natural, estes são parte do 

conjunto que resulta na reprodução das relações sociais. Segundo a autora Carlos (2008, p. 

99), “o processo de produção do espaço só pode se realizar em determinadas condições, as 

quais vão permitir seu pleno desenvolvimento”.  

Becker (2000), Santos (2002) e Carlos (2008) se referem aos três elementos, espaço, 

território e planejamento, como importantes no desenvolvimento das condições sociais, 

econômicas, naturais e ambientais. Para estes autores cada lugar (espaço) é moldado de 

acordo com a sua dinâmica temporal e seu processo de ocupação, desencadeando numa malha 

que reafirma a forma de como o solo é utilizado. 

O conceito de uso e ocupação do solo é definido por Deák (1985, p.90) como: 

 

o conjunto das atividades de uma sociedade, combinadas com seus padrões 

ou tipos de assentamento, do ponto de vista da regulação espacial. Pode-se 

dizer que o uso do solo é reprodução social no espaço urbano. É a 

combinação de um tipo de uso (atividade) e de um tipo de assentamento 

(edificação). As categorias de uso do solo são criadas com a finalidade de 

classificar as atividades e os tipos de assentamento para efeito de sua 

regulação e controle através de leis de zoneamento ou leis de uso do solo. 

 

O processo de produção do espaço traz consigo uma série de transformações que são 

na sua maioria resultados do modo de produção capitalista. São variadas as atividades 

desenvolvidas por este modo de produção, sendo a que mais se tem destacado é a 

industrialização, que arrasta consigo outros setores (como construção civil, transportes e 

comércio) que a complementam. Ao mesmo tempo em que surgem outras atividades, o espaço 

se modifica de forma a se adequar a nova dinâmica, envolvendo na sua construção fatores 

como crescimento populacional, migrações e aumento da mancha urbana. De acordo com 

Righi (1983, p. 48): 

 

A industrialização é um fator indutor que pode ser admitido como causa predominante da 

urbanização, embora parte dela se  deva a outros fatores capazes de gerar aglomerações 
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urbanas. Estes fatores indutores atuariam sobre as populações alterando sua distribuição 

espacial, orientando os fluxos migratórios inter-regionais. 

 

Estes fluxos migratórios, resultante do desenvolvimento da atividade industrial, 

modificam o espaço, pois a estrutura econômica e social do local é transformadora. Para 

Oliveira (2006, p. 158), “na medida em que um território incorpora novas atividades 

econômicas, novas necessidades são criadas, novos negócios surgem e aumenta a 

multiplicidade dos tempos de rotação do capital”. Estes fenômenos atraem pessoas à procura 

de condições melhores de vida.  

Os fatores demográficos, a procura de recursos naturais para exploração, à agricultura 

e a urbanização são algumas das principais causas das mudanças da cobertura do solo. Alguns 

desses fatores demográficos são o crescimento populacional e a migração. Estes fatores 

demográficos acima mencionados dão forma ao que Carlos (2011) afirmou que as relações 

sociais ocorrem num lugar dando forma à reprodução social do espaço. Eles são 

imprescindíveis para que essa reprodução aconteça. “O processo de reprodução da sociedade, 

sob o comando do capital, realiza-se através do movimento da reprodução do espaço 

(CARLOS, 2011, p. 69)”.  

Nem todos que migram para áreas industrializadas conseguem uma boa integração no 

mercado, pois as necessidades de mão de obra qualificada para as grandes indústrias nem 

sempre são supridas por estes migrantes, ou pela população local. Como reafirma Oliveira 

(2006, p. 159)  

 

o avanço da integração e da complexidade dos circuitos econômicos leva a 

intensificação da densidade econômica dos territórios que, por sua vez amplia as 

possibilidades de incorporação dos indivíduos ao mercado do trabalho, seja na 

condição de ocupados, seja na de desocupados. 
 

Desta forma o processo de “intensificação da densidade econômica” e a “incorporação 

dos indivíduos”, vão surgindo novas formas de reprodução do espaço que os novos agentes 

sociais introduzem. As atividades econômicas de grande vulto são um acelerador de ocupação 

e de reprodução do espaço, criando tendências ocupacionais no entorno de complexos 

industriais desenvolvidos. Estes complexos industriais são definidos por Bruna (1983, p. 107), 

referenciando François Perroux, como  

 

zonas de desenvolvimento que são resultantes, fundamentalmente da 

concentração industrial. Estas são responsáveis pela implantação da 

infraestrutura necessária e, consequente, atração tanto de indústrias 

complementares, quanto de mão de obra, o que necessariamente passa a 

impulsionar o desenvolvimento concomitante do setor terciário (BRUNA, 

1983, p. 107). 
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Reforçando Carlos, (2008, p.102) afirma que 

 

Se a atividade industrial é altamente concentrada, espacialmente, não quer 

dizer que seja isolada; muito pelo contrário, se o desenvolvimento só pode 

ocorrer na medida em que criar um feixe tal de relações que a incorpore não 

só a outras atividades agrárias de comercialização e serviços, mas também a 

outras atividades industriais e a outras áreas. 

 

São nestas zonas de desenvolvimento, ou como Perroux também designou de polo de 

crescimento, que acontecem as transformações nas relações sociais e de poder. Tavares (2011, 

p. 177) reforça dizendo: “O polo de crescimento é a indústria motriz, definida como aquela 

que devido ao seu elevado dinamismo, traduzido em altas taxas de crescimento, exerce efeitos 

de impulsão sobre um determinado número de indústrias ou empresas sob sua influência”. 

Estas indústrias que nascem à volta deste polo ou empresas de suporte a indústria primária 

requerem uma série de elementos para se sustentarem, e uma delas é a força de trabalho, ou 

melhor, surge um novo mercado de trabalho requerendo determinado tipo de mão de obra, 

assim como serve de atrativo para a movimentação de bens e pessoas. 

A atividade minerária não deixa de ser uma delas, principalmente a exploração de um 

recurso mineral de grande valor econômico como o carvão mineral. Esta atividade movimenta 

pessoas, bens e serviços para os locais onde são desenvolvidas, assim como modifica as 

tendências de uso e ocupação de uma determinada área. 

As análises sobre a dinâmica dos processos de desenvolvimento social, espacial, 

ambiental e econômico nos locais onde se desenvolve a indústria minerária, mostram-se 

cruciais para se entender que mudanças ocorrem e podem ocorrer se não houver o devido 

monitoramento dos mesmos. Segundo Coelho et al. (2005, p. 74): 

 

As áreas externas aos municípios-sede de projetos infraestruturais ou nas 

quais se implantaram empresas de extração e transformação mineral são 

inevitavelmente afetadas pelas mudanças físicas e sócias espaciais por eles 

suscitadas, por corresponderem ao espaço de destino da migração, da 

mobilidade e da mobilização das populações por eles atraída. 

 

Estas transformações acontecem de forma esporádica sem que haja o devido 

acompanhamento, pois no momento em que as empresas de megaprojetos manifestam seus 

interesses na exploração de um determinado recurso natural, a preocupação do Estado, que se 

dispõe a acolher estes projetos, está muito aquém da preocupação das possíveis mudanças 

sociais e espaciais que possam ocorrer, mas sim das divisas que estes investimentos possam 

trazer.  
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Os aspectos ambientais se tornam secundários aos econômicos, sendo que pela 

legislação moçambicana em todo seu processo de atribuição de licenças de extração, o 

primeiro passo é a aquisição do direito de uso e ocupação e da licença minerária, me seguida 

são realizados estudos de impactos ambientais para a atividade em questão. Há que se pensar 

numa maior pressão pelos agentes do Estado para um melhor cumprimento da lei do 

ambiente. 

O Estado assume um papel de “agente capitalista (CORRÊA, 1993, p. 24)”, com poder 

de transformar o espaço e suas relações sociais. Neste sentido ocorrem transformações 

sociais, ambientais e físicas de ocupação do solo. Segundo Corrêa (1993, p. 24) “O Estado 

atua também na organização espacial da cidade. Sua atuação tem sido complexa e variável 

tanto no tempo como espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte constituinte”. 

A ação do Estado como agente capitalista, reflete-se no desenvolvimento da atividade 

industrial e principalmente nas transformações das áreas no entorno das indústrias, 

modificando o espaço social e como afirma Corrêa (1993, p. 24), “... o Estado está 

organizando diretamente o espaço urbano, ao mesmo tempo em que interfere dada a natureza 

da atividade industrial, no uso da terra das áreas próximas”. 

A não existência de um planejamento nestas áreas para acolher este tipo de atividade, 

mesmo quando são necessários reassentamentos da população, resulta sempre em conflitos 

com a população local, segundo Selemane e Mosca (2011), no estudo intitulado “El Dourado 

Tete”, que retrata como os grandes projetos de exploração de carvão mineral têm influenciado 

na dinâmica econômica e social.  

O Estado torna-se alvo de reivindicações de grupos sociais desfavorecidos pelo 

sistema capitalista, que favorece a determinados grupos de classe. Corrêa (1993, p. 25) afirma 

que, “E é decorrente do seu desempenho espacialmente desigual enquanto provedor de 

serviços públicos, especialmente aqueles que servem á população, que o Estado se torna alvo 

de certas reivindicações de segmentos da população urbana”.  

A desconsideração dos direitos da população a favor dos grandes projetos tem 

originado conflito, pois o desenvolvimento de atividades industriais resulta em mudanças no 

tipo de uso do solo, sendo uma das consequências à remoção da população para dar lugar à 

indústria de mineração. 

Becker (2000, p. 26) afirma que existe uma necessidade do desenvolvimento de 

modelos próprios, “alinhando interesses econômico-corporativos, globalizados com os 

interesses locais e regionais, o que leva à construção do modelo de desenvolvimento (em 

algumas regiões)”. As elaborações dos modelos locais de desenvolvimento estão alinhadas 

com interesses globalizados.  
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Cada território deve criar e desenhar o seu modelo de gestão e organização do 

território, um planejamento orientado e com alicerces em objetivos locais é uma alternativa 

sustentável para os vários problemas que retratam os espaços rurais e urbanos. 

 

 

2.2 Território e Planejamento 

 

 

O território passa por transformações temporais que são explicadas por seu modo de 

produção. Estas transformações podem ser desencadeadas pelo modo de produção capitalista. 

Como refere Harvey (2005, p. 104), “as transformações no espaço geográfico não estão 

dissociadas do tempo. É necessário que se perceba como as transformações ocorreram no 

território através de seus relatos históricos e a compreensão do seu processo”. 

A exploração do carvão mineral destaca-se no desenvolvimento urbano, pela 

capacidade de atrair para o local onde esta acontece, pessoas, bens e serviços, assim como 

mudanças no tipo de atividades consideradas a base do sustento das comunidades rurais (a 

agricultura). A mudança de atividades rurais faz com que se reduza a população rural, 

passando-se para uma maior concentração em áreas urbanas. Para Haesbaert (2004),  

 

todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, 

funcional e simbólico, pois exercem domínio sobre o espaço tanto para realizar 

‘funções’ quanto para produzir ‘significados’. O território é funcional a começar 

pelo território como recurso, seja como proteção ou abrigo ('lar' para o nosso 

repouso), seja como fonte de 'recursos naturais' – 'matérias-primas' que variam em 

importância de acordo com o (s) modelo (s) de sociedade (s) vigente (s) (como é o 

caso do petróleo no qual o modelo energético é capitalista) 

. 

Como afirma o autor, pode-se considerar que as relações sociais, econômicas e 

ambientais se dão no território, pois este exerce “domínio sobre o espaço”, ao mesmo tempo 

em que as relações sociais o produzem. É nele que ocorrem às transformações geográficas e 

relações espaciais decorrentes do desenvolvimento. Este desenvolvimento é definido por 

Cano (2014, p. 2): 

Desenvolvimento, é o resultado de um longo processo de crescimento 

econômico, com elevado aumento da produtividade média, sem o qual o 

excedente não cresce o bastante para acelerar a taxa de investimento e 

diversificar a estrutura produtiva e do emprego. Esse processo intensifica a 

industrialização e urbanização para transformar de maneira progressista as 

estruturas sociais e políticas do país. 

 

O capitalismo promove este crescimento econômico e sempre se mostrou como o 

modo de produção que mais alterações tráz para o tipo de uso do solo, na dinâmica 
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populacional e econômica, nas relações sociais trazendo desigualdades sociais, assim como é 

responsável pelas transformações e pela degradação do meio ambiente. Isto porque a lógica 

do capitalismo é a acumulação do capital, e essa dinâmica do capital não tem respeitado aos 

vários impactos negativos que a excessiva exploração dos recursos naturais à procura dessa 

acumulação traz para o meio ambiente e para a sociedade.  

Todo o território necessita de um planejamento, visto que a minimização dos impactos 

que o capitalismo traz para o mesmo pode ser atenuada através de uma organização territorial. 

Como afirma Maricato (2002, p. 174): “É praticamente unânime uma surpreendente confiança 

no planejamento como solução racionalizadora para o caos em que se encontram as nossas 

cidades. Esse caos seria precisamente a expressão da falta de planejamento”. 

Neste sentido, se almeja uma confiança de que com um bom planejamento tanto 

urbano como regional, assim como, capital humano qualificado e políticas sociais mais 

presentes nos planos nacionais, pode-se minimizar os problemas causados pela alta 

concentração populacional e consequentes problemas urbanos, como o saneamento e acesso à 

habitação.  

A definição de planejamento é defendida por Bruna (1983, p. 253-273) como sendo: 

“... uma atividade cujo objetivo final se situa na organização sistemática dos meios a serem 

utilizados para se atingir uma determinada meta ou fim, que contribua para a melhoria de uma 

determinada situação, concretamente existente”. 

É a melhoria da qualidade de vida e bem estar das pessoas que se planeja. A 

necessidade de se encontrar formas sustentáveis de uso e ocupação do solo e a redução de 

desigualdades sociais é o objeto dos planejadores ao dedicarem-se à elaboração de planos 

territoriais.  

De acordo com Bruna (1983, p. 253-273) “A atividade planejadora, entendida no seu 

conjunto, deve levar em conta tanto processos socioeconômicos, quanto os territoriais e 

espaciais, como também os institucionais e políticos.”. Estes processos sociais, econômicos, 

territoriais e espaciais não se dissociam pela forma como cada um tem complementado o 

outro. Somente a análise e planejamento sócio, econômico e espacial poderá trazer um 

resultado satisfatório no que concerne a redução dos problemas associados à falta de 

planejamento. “Todo planejamento territorial que não leve em conta as condições materiais 

existentes, os costumes e os direitos de seus habitantes, será perigoso e desumano (apud 

Lebret, 1958, p. 3 apud BIRKHOLZ, 1983, p.12 ).” 

O planejamento territorial no auge do seu conhecimento foi restringido somente às 

áreas onde se concentravam as atividades de industrialização, sendo que o centro das cidades 
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constituía o objeto de estudo do planejador da época da Revolução Industrial. Birkholz (1983. 

p. 6) afirma que “a conceituação do planejamento territorial restringia-se então a uma visão 

puramente urbana, orientada somente para o estudo das cidades, cuja finalidade era a 

ordenação das cidades com notória preocupação quanto à estética e às condições sanitárias”. 

Com o surgimento dos problemas de saúde urbana e saneamento do meio, outras 

vertentes de planejamento foram surgindo, mudando a concepção inicial do que se era o 

planejamento. “Planejamento territorial é o ramo do conhecimento humano cuja finalidade é 

ordenar, embelezar e sanear as cidades (BIRKHOLZ, 1983, p.7).” 

Esta definição exposta por Birkholz (1983) reflete a dimensão a que era atribuída ao 

planejamento no período da Revolução Industrial. Mas ao longo dos anos, o planejamento foi 

conhecendo novas atribuições que levou a que pesquisadores da área, assim como gestores do 

território, olhassem como uma área de estudo que se dedica ao território como todo. Apesar 

de tal compreensão ao longo dos anos, até hoje aspectos políticos e institucionais continuam 

sendo um entrave para que esta atividade de planejar cumpra com os seus objetivos 

primordiais, que é trazer o bem estar socioeconômico a população como afirma Birkholz 

(1983): “As administrações podem constituir um sério obstáculo ao planejamento territorial, 

quer pela sua inércia, quer pela centralização excessiva, quer pelo isolamento vigente entre os 

vários serviços existentes (Lebret, 1958, p. 3 apud BIRKHOLZ, 1983, p.12)”.  

O Estado sempre constituiu uma figura preponderante na gestão do território, dele 

depende a sua organização assim como o provedor de medidas que possam direcionar o 

desenvolvimento de um país. O Estado tem a responsabilidade de prover políticas públicas, 

planos e programas que visem o uso do território de forma sustentável e a redução das 

desigualdades sociais e conflitos de ocupação do espaço, que podem ser provocados por mega 

projetos ou atividades econômicas.  

Um dos aspectos que tem trazido grandes alterações na estrutura do território são a 

migração e o crescimento populacional. A ocupação do território faz parte das preocupações 

dos planejadores, sendo que o melhor conhecimento das ações que são levadas a cabo nele é 

fundamental para um planejamento territorial eficaz. 

 

Para tal, como Bruna (1983, p. 109) afirma: “O levantamento sistemático de 

dados como o crescimento populacional e a migração em diferentes datas 

pode vir a ser um instrumento de fundamental importância, tanto para os 

administradores do governo como para os planejadores (BRUNA, 1983, p. 

109)”. 

 

O levantamento de dados demográficos é uma das chaves para o planejamento. Pois 

cada ação que é planejada no território modifica a vida da sociedade assim como do meio 
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ambiente. As relações sociais são também modificadas pelas ações de planejamento, sendo o 

ponto de destaque as desigualdades sociais e a qualidade de vida da população residente no 

local a ser planejado. “Não podemos esquecer que o espaço do cidadão ainda é o lugar, a 

região, o território, pois o capital para manter sua mais valia precisa dimensionar-se no espaço 

geográfico (CAMARGO, 2009, p. 47)”.  

A implantação de uma determinada atividade impõe o desenho de políticas públicas 

que promovam o desenvolvimento econômico integrado de um território.  Os megaprojetos 

trazem sempre exigências no que se refere à construção de infraestruturas para o escoamento 

dos seus produtos, cobrando de certa forma que o país hospedeiro se organize de modo que 

estes projetos se efetivem. Bem ressalva, Santos (2012b, p. 144) ao afirmar que: “Num 

território onde a localização dos serviços essenciais é deixada à mercê da lei do mercado, tudo 

colabora para que as desigualdades sociais aumentem”. 

Em regiões ou lugares em que o sistema de planejamento territorial é deficiente, ou a 

gestão do território se vê a mercê das leis do mercado, as relações sociais entre as diferentes 

classes tendem a seguir um caminho negativo no que diz respeito à construção de uma 

sociedade justa e para todos. Como diz Santos (2012c, p. 146): “Sugerimos que haja uma 

implantação de um verdadeiro planejamento estratégico, em que as realidades locais sejam 

um ponto de partida para o raciocínio dos administradores, e não apenas o lugar de ações 

desencontradas e, por isso mesmo, estruturalmente, ineficaz”. 

Há que se pensar na construção do espaço urbano a partir de questões locais, 

prevalecendo à resolução de problemas locais e construindo infraestruturas sociais planejadas 

estrategicamente, considerando sempre os impactos sociais e ambientais derivados destas 

construções.  

 

 

2.3 Mineração e Desenvolvimento Local. 

 

 

O desenvolvimento local é o resultado de decisões tomadas pelos gestores do território 

durante o processo de crescimento econômico. Como os dividendos desse crescimento 

econômico poderão levar ao desenvolvimento social. Para Furtado (1978), o desenvolvimento 

tem incorporado às exigências da globalização e fazendo com que os países detentores de 

riquezas naturais se submetam às empresas multinacionais, afirmando. Continuando o autor 

(1978, p. 77) esclarece que “o desenvolvimento como um desempenho adaptativo aos ditames 
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da globalização competitiva, ignorando tanto os custos da destruição dos valores identitários 

culturais como as práticas predatórias ao meio ambiente”  

É a procura pelo crescimento e desenvolvimento econômico, que a exploração de 

recursos minerais se tornou um meio de rápido para países em desenvolvimento de atingir 

esse objetivo, apesar de se verem obrigados a adotar normas internacionais ou globalizadas.  

O desenvolvimento industrial apoiado na extração de recursos naturais é o modelo 

adoptado por estes países, devido a sua imensa riqueza sub-explorada. 

A mineração é um processo de extração de recursos naturais e minerais que podem se 

encontrar em estado líquido, sólido e gasoso. “De acordo com uma revisão tradicional, a 

mineração tem um papel importante no processo de desenvolvimento, convertendo recursos 

minerais em forma de capital que contribui para o desenvolvimento de uma nação” (Tilton & 

Davis, 2002, p.7). 

Este processo teve seu ‘boom’ na Europa durante o período da Revolução Industrial na 

Inglaterra no séc. XVIII, devido à necessidade da época de fornecer às grandes indústrias 

combustíveis para as máquinas. O carvão foi o primeiro combustível a ser utilizado na época, 

por ser até os dias de hoje de baixo custo de exploração e de comercialização.  

Apesar de ser um dos maiores poluidores atmosféricos, pois para que seja explorado e 

que satisfaça as indústrias, este deve ter em sua composição mineralógica um alto teor de 

carbono (THE WORLD COAL INSTITUTE, 2007). A queima do carvão produz gás 

carbônico (CO2) que é o gás que mais tem contribuído para o efeito estufa, principal 

responsáveis pelas mudanças climáticas e também danifica (em menor intensidade) a camada 

de ozônio que representa a proteção da terra contra a intensidade da energia solar permitindo 

assim uma manutenção da vida na terra (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMITEE 

FOR AFRICA E UNION OF AFRICA, 2011). A produção de carvão para a geração de 

eletricidade, particularmente na África Austral, provoca a emissão significativa de gases de 

efeito estufa.   

 

O carvão mineral, de origem fóssil, foi uma das primeiras fontes de energia 

utilizadas em larga escala pelo homem. Sua aplicação na geração de vapor 

para movimentar as máquinas foi um dos pilares da Primeira Revolução 

Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII. Já no fim do século XIX, o 

vapor foi aproveitado na produção de energia elétrica. Ao longo do tempo, 

contudo, o carvão perdeu espaço na matriz energética mundial para o 

petróleo e o gás natural, com o desenvolvimento dos motores a explosão. 

(Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, 2007, p. 131). 

 

No mundo, este mineral tem conhecido nos últimos anos uma alta no seu processo de 

extração e comercialização, pois é considerado de baixo custo de produção e comercialização. 
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Este mineral vem ganhando gradualmente espaço em relação ao petróleo e o gás natural na 

produção de energia elétrica e como combustível para as grandes indústrias devido à 

estabilidade dos seus preços.  

Segundo a The World Coal Institute (2007), existem dois tipos de carvão mineral: o 

tipo térmico e o metalúrgico. Os dois têm valores comerciais diferenciados, sendo o térmico 

utilizado para a geração de energia e o metalúrgico utilizado para as indústrias de produção de 

ferro e outras indústrias metalúrgicas.  

Em Moçambique encontramos os dois tipos, sendo que, desde que foi descoberto 

tornou-se um grande referencial para investimentos estrangeiros. 

 

A extração (ou mineração) do carvão pode ser subterrânea ou a céu aberto. A 

opção por uma ou outra modalidade depende, basicamente, da profundidade e 

do tipo de solo sob o qual o minério se encontra. Se a camada que recobre o 

carvão é estreita ou o solo não é apropriado à perfuração de túneis (por 

exemplo, areia ou cascalho), a opção é a mineração a céu aberto (Agência 

Nacional de Energia Elétrica do Brasil, 2007, p. 133). 

 

Quanto ao processo de mineração do carvão, a técnica depende da profundidade do 

material a ser explorado. A técnica de extração à céu aberto é conhecida como o mais viável 

economicamente. No caso das minas exploradas em Moatize, pela sua baixa profundidade, a 

mineração é realizada em cavas, termo utilizado para o processo de mineração a céu aberto, 

pelo fato de permitir o tráfego a caminhões e escavadora a céu aberto. (CONSULTEC, 2012, 

p. 79). 

As necessidades mundiais de desenvolvimento industrial e tecnológico e a acumulação 

de capital levaram às empresas multinacionais a busca de locais onde existam jazidas, bem 

como, onde haja apropriação da renda mineral economicamente favorável a estas atividades. 

 

Para suprir tais demandas, há necessidade de se ter acesso a grandes 

concentrações minerais até então não integradas ao processo produtivo. As 

escalas industriais de produção e transporte passaram a requerer também que 

as jazidas, para terem viabilidade econômica, tivessem dimensões cada vez 

maiores (MONTEIRO; COELHO, 2007, p. 25). 

 

No caso específico de Moçambique, a mineração é considerada um dos setores básicos 

da economia, principalmente pela geração de divisas para o país. Em 2013, Moçambique 

classificou-se no 178° lugar sobre 187°, no Índice de Desenvolvimento Humano na 

Organização das Nações Unidas (ONU), resultante das contribuições econômicas do setor 

minerário.  

Apesar da atividade de exploração dos recursos naturais e da mineração se encontrar 

em alta nos últimos anos, a atividade agrícola continua sendo a principal fonte de renda para a 
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população moçambicana, que pelo efeito das mudanças climáticas, ocupação de solo para a 

habitação e de megaprojetos de exploração minerária, vem perdendo espaço para 

desenvolver-se. 

O distrito de Moatize tem atualmente no seu território cerca de seis grandes projetos 

de exploração do carvão mineral operacional e quatro centrais térmicas projetadas para a sua 

instalação no entorno da cidade de Tete e nos distritos de Moatize, Changara, Cahora Bassa e 

Marara.  

É importante a adoção de um tipo de modelo de desenvolvimento próprio, de modo 

que sejam criadas condições para que os interesses econômicos das multinacionais sejam 

submetidos à legislação e políticas socioeconômicas e ambientais locais. Como afirma Becker 

(2000, p. 36): 

A síntese do processo do desenvolvimento contemporâneo, resultará da 

capacidade dos agentes regionais (econômicos, sociais, políticos) em articular 

os interesses locais em interesses socioambientais regionalizados e sobre essa 

articulação construir um modelo próprio e específico de inserção diferenciada 

do local no desenvolvimento local, subordinando os interesses econômico-

coorporativos transnacionalizados aos interesses socioambientais 

regionalizados (BECKER, 2000, p. 36). 

 

Os interesses socioeconômicos e ambientais locais deveriam ter prioridade nas ações e 

agendas governamentais. Os países em desenvolvimento precisariam pautar pela 

sustentabilidade ambiental das atividades econômicas, pois pela fraca capacidade econômica, 

aumenta exposição ao risco de degradação ambiental com reduzidas chances de restauração 

do meio ambiente nas áreas onde decorre o processo de exploração mineral. 

A compensação financeira vinda da exploração dos recursos minerais (royalties) foi 

um meio encontrado pela Lei de Minas, não só em Moçambique como noutros países que tem 

uma economia extrativista (baseada no uso intensivo de recursos naturais e de baixo valor 

agregado), para minimizar os impactos ambientais e sociais. Uma das formas é o 

financiamento de projetos sociais que beneficiem a comunidade local como a construção de 

escolas e unidades de saúde, como forma de melhorar a qualidade de vida dos que são mais 

prejudicados pela extração mineral e a outra não menos importante é o investimento em 

inovação tecnológica para a dinamização da economia do distrito.. 

Em Moatize, as empresas Vale e Rio Tinto veem desenvolvendo projetos, não ligados 

a compensação financeira (pois esta é entregue as autoridades distritais), de incentivo a 

atividade agrícola e pecuária, como parte da responsabilidade social que estas têm com a 

comunidade local. Até 2015, a atividade agrícola não sofreu declínio devido a este 

financiamento das empresas de extração mineral e a compensação financeira que aumentou o 

investimento no setor agrário.   
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A partir de 2011 até 2015, a compensação financeira vinda da exploração mineira 

beneficiou de infraestruturas como centros da saúde na construção de locais onde parturientes 

que residem longe das unidades de saúde possam aguardar a data do parto – chamado 

localmente como casas Mãe-espera, aumento de salas de aulas, de poços para o abastecimento 

de água e a pavimentação de estradas.  

 

 

2.4 Impactos socioambientais da exploração do carvão mineral 

 

 

O meio ambiente está sujeito às transformações permanentes pelo homem, de formas a 

responder às atuais demandas do mundo desenvolvido. Ao se avaliar os impactos destas 

transformações, deve-se tomar em conta a origem dos mesmos, sendo que são variados 

dependendo de suas causas.  

 

Segundo Coelho (2001, p. 24-25), “Impacto ambiental é o processo de 

mudanças sociais e ecológicas causado por perturbações (uma nova ocupação 

e/ou construção de um objeto novo: uma usina, uma estrada ou uma 

indústria) no ambiente. É a relação entre sociedade e natureza que se 

transforma diferencial e dinamicamente.  

 

Desta forma não se podem analisar os impactos ambientais dissociados dos impactos 

sociais, porque o meio social é o mais prejudicado com os impactos negativos causados ao 

meio natural.  Como afirma a autora que: “No estágio de avanço da ocupação do mundo, 

torna-se cada vez mais difícil separar impacto biofísico do impacto social (COELHO, 2001, p. 

25)”. 

Os impactos socioambientais da exploração minerária tem sido foco de protestos e de 

conflitos entre as empresas mineradoras e as comunidades nas áreas de mineração. A 

mineração está de certa forma associada à deflorestação, erosão do solo, degradação das 

terras, poluição do ar e perturbação do ecossistema, principalmente na mineração ao céu 

aberto, onde grandes áreas de vegetação e de solo são removidas. Os aterros e outros resíduos 

de mineração são uma adição aos problemas ambientais muitas vezes devido a uma falta de 

gestão de resíduos. A implantação e a construção destes depósitos, bem como o aumento de 

áreas para a mineração, também limitam as opções de uso das terras disponíveis. 

 

O crescimento das atividades econômicas e da população, nos níveis e 

padrões de consumo atuais, tendem a degradar e destruir o meio ambiente e 

os recursos naturais, levando, no futuro, a um estrangulamento das 

possibilidades de desenvolvimento e a um comprometimento da qualidade de 
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vida da população. Parte dos recursos naturais não é renovável e se esgota 

com a exploração econômica (BUARQUE, 1999, p. 30). 

 

Nota-se, pelo investimento financeiro que é feito na exploração de jazidas de carvão 

mineral, que existe um maior interesse no desenvolvimento de atividades comerciais, 

hotelaria, expansão urbana e prestação de serviços, próximo às áreas de mineração. Como 

afirma Pontes, Faria e Lima (2013):  

Os impactos causados pela mineração, associados à competição pelo uso e 

ocupação do solo, geram conflitos socioambientais, os quais, por vezes, são 

motivados pela ausência de políticas públicas, que reconheçam a pluralidade 

dos interesses envolvidos. Nesta perspectiva, os conflitos gerados pela 

mineração próxima às áreas urbanas, devido à expansão desordenada e à falta 

de controle dos loteamentos nas áreas limítrofes, exigem uma constante 

evolução na condução técnica da atividade mineradora, para evitar situações 

de impasse entre as empresas do setor minerário e a população localizada no 

entorno do empreendimento (PONTES; FARIA; LIMA, p. 70-90, 2013). 

 

A concentração populacional é tida como um dos principais problemas resultantes da 

presença de indústrias e/ou atividades econômicas numa determinada região. Os impactos 

ambientais são variados e dependendo do tipo de atividade que se desenvolve, podem ser 

classificados do menor ao maior risco para a população, que se concentra nos locais do 

entorno das áreas de mineração ou de indústrias.   

Os impactos da mineração estão ligados à poluição dos rios pela drenagem ácida das 

minas contendo pirita, resultante da reação química entre água e rochas contendo enxofre. A 

poluição do ar é causada pela poeira gerada durante as atividades de exploração do carvão que 

é espalhada quando os ventos intensos sopram em direção às áreas de mineração 

(CONSULTEC, 2012, p. 79).  

Além da poeira provocada durante a exploração, outro meio de propagação de poeiras 

do carvão acontece durante o transporte do mineral para os locais de exportação. Estas poeiras 

são as principais causadoras de doenças respiratórias tais como bronquite e asma, nas 

comunidades locais assim como aos trabalhadores das minas. As chuvas ácidas são também 

resultantes da utilização do carvão mineral, causando degradação do solo trazendo desta 

forma à redução da sua produtividade (CONSULTEC, 2012, p. 315). 

 
Na fase de construção das infraestruturas de apoio a atividade de mineração 

do carvão, componentes do ambiente físico e socioeconômico podem 

eventualmente sofrer um impacto por parte das emissões atmosféricas, tais 

como: qualidade do ar ambiente, residentes locais e comunidades vizinhas, 

trabalhadores e ambiente estético. (CONSULTEC, 2012, p. 315). 

 

A questão ligada à poluição do ar causada pelas poeiras expelidas dos caminhões 

durante o processo de escoamento do carvão tem causado graves problemas de saúde pública, 
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nas áreas do entorno das minas. A fase de construção consiste numa série de atividades que 

incluem o desmatamento, remoção da camada superficial do solo, carregamento e transporte 

de material, empilhamento, nivelamento, escavação e compactação (CONSULTEC, 2012, p. 

315). 

Estes impactos da atividade minerária não se restringem somente a atividade de 

construção das minas. A fase mais critica dos impactos é a da operação da mina (a exploração 

propriamente dita), onde ocorre o espalhamento de poeiras devido ao manuseio de materiais, 

da erosão pelo vento, operações de britagem, emissões durante o percurso de transporte do 

minério, assim como de detonação e perfuração (CONSULTEC, 2012, p. 316). A poluição 

sonora também resultante da mesma atividade provém das explosões e vibrações vindas das 

minas, provocadas por máquinas utilizadas na mineração á céu aberto, tais como: 

escavadoras, caminhões basculantes, bulldozer, perfuradoras e niveladoras. 

Outros impactos ambientais resultantes da atividade de mineração são a deflorestação 

e erosão dos solos. A devastação da vegetação poderá diminuir a taxa de infiltração de águas 

pluviais no solo, aumentado à velocidade, e consequente o potencial erosivo, do escoamento, 

podendo ainda reduzir a atividade biológica nos mesmos (CONSULTEC, 2012, p. 341). 

Os cursos de águas podem ser afetados pelos impactos da mineração resultando no 

assoreamento dos rios. A qualidade das águas assim como a sua disponibilidade para o 

consumo humano é afetada pela drenagem ácida de minas causada pelos depósitos de rejeitos 

e estéril de carvão a céu aberto e às barragens de resíduos com um teor elevado de enxofre (a 

oxidação da pirita) (KOMNITSAS et al, 2001, p. 109-116). 

 

A drenagem ácida de minas, através da lixiviação, pode causar a 

contaminação das águas subterrâneas e dos solos. A acidificação do solo e da 

água subterrânea tem várias implicações para a flora e fauna, assim como 

para o ambiente sócio econômico, pois os solos contaminados com a 

drenagem ácida sofrem a redução da sua produtividade, consequentemente do 

rendimento de culturas agrícolas (CONSULTEC, 2012, p. 316).   

 

São os impactos da atividade de mineração que leva a inquietação quanto à tendência 

de expansão do novo centro urbano, sem que haja um acompanhamento através de políticas 

públicas de desenvolvimento urbano com viés ambiental.  

Os impactos na saúde pública têm sido discutidos por pesquisadores como David 

Hogan e Regina Barbosa, pois o deficiente saneamento derivado de uma maior concentração 

de atividades minerárias de grande porte e a consequente concentração populacional traz 

graves problemas à população local e arredor destes locais. Hogan (1997, p. 378) afirma que: 

“(...) do ponto de vista do impacto da dinâmica demográfica na mudança ambiental, a 
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densidade populacional e os padrões de distribuição da população são o principal problema”. 

O autor afirma que “Grupos sociais como recém nascidos, crianças pequenas e os idosos, 

sofrem mais acentuadamente os efeitos da poluição do ar e os males diarreicos agravados pela 

falta de saneamento básico (HOGAN, 1997, p. 379)”. O autor mostra o quão é importante 

acautelar-se de medidas preventivas contra os males causados pelos impactos devido a 

concentração de atividades industriais, pois os mais desfavorecidos e grupos frágeis tem sido 

mais prejudicados.  

Segundo Barbosa (1997, p. 195) “em geral nas regiões de grandes indústrias, o 

aumento da poluição do ar, associado às condições socioambientais, determina dois 

problemas básicos: aumento progressivo de sintomas de doenças respiratórias e aumento 

sensível da taxa de mortalidade, principalmente em crianças e idosos, decorrente dos quadros 

de doenças respiratórias agudas ou crónicas”. É mais uma vez ressaltado que grupos frágeis 

são os mais atingidos pelos impactos da concentração industrial, mas não podemos esquecer 

que os trabalhadores das mesmas, sofrem diretamente com as consequências provocadas pelo 

desenvolvimento industrial.  

Outros problemas relacionados como as desigualdades sociais, surgimento de novas 

classes sociais, saneamento ambiental, prostituição e incidência da criminalidade, poderão 

fazer parte das preocupações dos gestores do espaço urbano. Ressalta-se que um planejamento 

urbano destas áreas, com vista à proteção da futura e atual geração deve ser privilegiado 

enquanto a atividade de mineração do carvão encontra-se no seu estágio inicial. 

 

 

2.5 Tendências ambientais de desenvolvimento territorial 

 

 

O processo de ocupação do espaço dá-se por vários aspectos, como por exemplo, a 

procura de locais para habitação e o desenvolvimento de atividades socioeconômicas (dentre 

as quais a atividade industrial). A ocupação do solo urbano e a expansão das cidades e vilas 

como consequência da atividade industrial traz consigo tendências de ocupação que 

necessitam de legislações para que sejam sustentavelmente geridas. Carlos (2008) afirma que 

“No capitalismo, a produção e o desenvolvimento do urbano vinculam-se a instalação e ao 

crescimento (direto ou indireto) da atividade industrial e das atividades que a indústria cria.” 

(CARLOS, 2008, p. 99). 



   33 

Os impactos resultantes do crescimento da atividade industrial estão diretamente 

relacionados com a migração de pessoas para os locais onde se desenvolve o setor industrial, 

gerando uma maior concentração populacional. Desta concentração deriva-se 

automaticamente um adensamento que requer áreas para habitação, serviços sociais e 

melhores condições de saneamento do meio. 

A questão ambiental nos dias de hoje tem sido a grande preocupação na gestão do solo 

urbano, assim como o desenvolvimento de atividades que têm por objetivo o melhoramento 

da qualidade de vida da população urbana. A gestão do solo urbano é feito por leis e decretos 

que regem as atividades sociais e econômicas do mesmo. A distribuição destas atividades no 

território se faz pelo ordenamento do território, que segue de alguma forma as tendências de 

desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

O parcelamento do solo se processa indiscriminadamente, configurando uma ocupação 

territorial dispersa, ao sabor do mercado, não criando com clareza uma área exclusivamente 

industrial, mas mesclando indústria e residência e, consequentemente, acirrando a disputa 

entre usos (CARLOS, 2008, p. 103). 

Assim, é necessário pensar de forma estratégica como as várias atividades econômicas 

poderão se desenvolver de forma harmoniosa com o desenvolvimento socioambiental. Como 

define Myragaya e Signori: 

 

[...] sob uma perspectiva normativa e estratégica, o ordenamento territorial é 

um conjunto de arranjos formais, funcionais e estruturais que caracterizam o 

espaço, associados aos processos econômicos, sociais, políticos e ambientais 

que lhe deram origem (MIRAGAYA; SIGNORI, 2011, p. 138). 

 

A gestão do espaço e todo o processo que leva a sua transformação é um determinante 

para um ordenamento do território efetivo. Através de uma estruturação do território, 

definindo suas funções, suas tendências e a melhor distribuição social e econômica dos 

benefícios que a natureza oferece, pode-se direcionar a ocupação e exploração do território de 

forma sustentável e minimizar os impactos negativos de um mau ordenamento territorial.  

É de responsabilidade dos gestores do território e dos planejadores definir o 

direcionamento das atividades econômicas, sem se esquecer de aspectos sociais e ambientais 

do desenvolvimento, de modo a influenciar aos órgãos decisores a adoção de medidas 

conscientes de gestão do espaço. 

 

A capacidade de orientar e direcionar fluxos financeiros, gerar e considerar 

cenários futuros no processo decisório presente e desenvolver habilidades de 

regiões (lugares), normalmente, em nossos dias, está associado à existência 

e/ou influência de grandes grupos econômico-financeiros, 

transnacionalizados (BECKER, 2000, p. 22). 
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O movimento de empresas multinacionais para áreas de exploração mineral, em países 

que oferecem benefícios como a isenção de impostos de importação, de consumíveis para as 

indústrias, “liberdade de troca e repatriamento de capital e de lucros” (SANTOS, 2004, p. 

163), aumentou nos países subdesenvolvidos, pois estes oferecem extensas áreas disponíveis 

para extração de minerais, ainda a serem explorados. 

A chegada de empresas multinacionais para a exploração do carvão mineral no distrito 

de Moatize se tem notabilizado pelo aumento de fluxo de migrações de cidadãos nacionais e 

estrangeiros. Consequentemente, aumentou a procura de terras para habitação, mudando o 

perfil de ocupação e uso do solo neste distrito. 

Moatize começou adquirindo características de um centro urbano de destaque na 

província de Tete, pois a população, dada a influência da atividade minerária e crescimento da 

migração, viu-se obrigada a conviver com as novas tendências de expansão e ocupação do 

solo. O tipo de habitação, que inicialmente era típico de zona rural, passou a ser edificado 

com as novas técnicas urbanas.  

Os tipos de atividades desenvolvidas localmente (que antes da chegada dos 

megaprojetos era basicamente a agricultura, pesca e pecuária) começaram a migrar para o 

comércio, construção civil, hotelaria e prestação de serviços. As transformações ocorreram no 

distrito sem que as autoridades percebessem os impactos que surgiriam, como resultado do 

desenvolvimento industrial de grande porte. Miragaya e Signori (2011) afirmam que  

 

A produção do espaço tem como suporte fundamental a acumulação de 

capital, que se complementa com condicionantes políticos, sociais, culturais e 

ambientais, que para atender o interesse da sociedade e o desenvolvimento 

equilibrado das regiões deve ser objeto de regulação estatal (MIRAGAYA; 

SIGNORI, 2011, p. 137). 

 

Miragaya e Signori, 2011, ressaltam sobre a importância que o desenho de políticas e 

legislação do território acompanhe a dinâmica do capital, conforme a lógica global de 

desenvolvimento econômico, sem deixar que os impactos das atividades econômicas tornem 

inviável a sustentabilidade ambiental. 

São as características do território que definem como o processo de ordenamento 

territorial terá lugar. O desenvolvimento da atividade de extração do carvão mineral de 

Moatize, em Moçambique, tem levantado questionamentos sobre os impactos da expansão 

urbana que se tem verificado, derivada do processo de migração populacional. A atividade 

minerária é um dos catalizadores da expansão urbana no distrito Moatize. Desde que se 
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intensificaram as atividades de exploração minerária, se tem notado o crescimento de áreas de 

assentamentos informais, um grande catalisador para degradação socioambiental.  
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3 PROCESSO DE OCUPAÇÃO COLONIAL E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA   

DE MOÇAMBIQUE 

 

 

A compreensão do passado histórico de exploração de recursos naturais será abordado 

neste capítulo como forma de se perceber a gênese do processo de extração dos recursos 

minerais. 

A ocupação do território moçambicano teve inicio com a entrada de povos árabes na 

região norte do país, onde estes difundiram sua cultura e religião. A entrada de árabes em 

Moçambique teve como objetivo a troca de tecidos e especiarias por ouro no séc. XI, tendo 

gerado transformações no modo produtivo anteriormente adotado pela população 

moçambicana, como afirma Rita-Ferreira (1982, p.50): “(...) presença asiática iniciou um 

processo irreversível de transformações econômicas, sociais e políticas, não só entre os povos 

do litoral como também entre as tribos que dominavam as rotas comerciais e as longínquas 

regiões produtoras”.  

As trocas comerciais eram realizadas entre o ouro (comercializado pelo povo que 

residia na região central de Moçambique, no chamado Estado do Grande Zimbábwé) e 

plantas, missangas, especiarias e tecidos (comercializado pelos árabes). 

Após a chegada dos portugueses no séc. XV, tendo se fixado no litoral e ao longo do 

Vale do Rio Zambeze (nas províncias da Zambézia, Sofala e Tete), o país passou por um 

intenso processo de ocupação com lutas e guerras entre a comunidade local e os portugueses, 

pois inicialmente os objetivos eram trocas comerciais, que acabaram por se estender a 

exploração de recursos naturais principalmente o ouro, explorado intensivamente na região.  

Antes do estabelecimento dos portugueses, o povo de Moçambique estava organizado 

em Estados (Grande Zimbabué - na região centro de Moçambique, Marave, Mutapa, Butua e 

Changamire) e eram governados por reis que dominavam o processo de produção agrária 

assim como o comércio com os árabes. Estes Estados foram se desintegrando pelos recursos 

que sustentavam, pois estes foram se escasseando, tendo nisso se formado reinos. O povo 

árabe que também se estabeleceu em Moçambique entre os séculos XVII e XVIII, na região 

litoral norte do país, formou um novo tipo de gestão administrativa que eram os sultanatos e 

os xeicados.  

Após a entrada dos portugueses a região conheceu um novo tipo de administração que 

eram chamados de Prazos. E como referencia a escritora RITA-FERREIRA: 
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Os Prazos da Coroa, ou simplesmente Prazos como eram chamados, eram um 

método colonial administrativo que se iniciou no Séc. XVII. Apesar de 

vigorarem um pouco por todo o Moçambique, era na Zambézia que tinham 

maior expressividade. O Método consistia em arrendar os terrenos a senhores 

que ficavam assim com poderes quase ilimitado sobre estes. O arrendamento 

tinha a duração normal de três gerações e a sucessão era feita através do ramo 

feminino da família, sendo que as mulheres, provenientes da metrópole, 

tinham a obrigação de casarem com portugueses de origem semelhante e de 

habitarem no Prazo (ALMEIDA, 2009, p. 9). 

 

Os prazos constituíam uma forma de cobrança de tributos por parte da Coroa 

portuguesa para poder-se estabelecer na região. Estes poderiam ser atribuídos aos locais desde 

que estes fossem assimilados á Coroa, e assim poderiam gozar do uso da terra e seus recursos, 

sem deixar de pagar tributos. As principais atividades desenvolvidas nestes prazos eram a 

agricultura, pecuária, silvicultura e a extração minerária. Este regime teve continuidade até 

1930. 

As companhias privilegiadas em Moçambique (entre 1821-1941) foi outro tipo de 

organização portuguesa adotada, onde estas eram arrendadas ou de capital privado por um 

período de 30 a 35 anos e o estado português tinha 7.5% da participação dos lucros, Assim 

afirma Sampaio (2014, p. 5):  

 

O governo português exigia a participação nos lucros das companhias e a 

garantia da recuperação do território após a expiração do prazo do contrato. 

Os benefícios que cabiam às Companhias eram os seguintes: direito de 

coletar impostos; construir pontes e vias de comunicação; poder para emitir 

moedas e selos oficiais; monopólio da atividade bancária e de comunicação; 

direito de transferência de terras e o monopólio do comércio colonial para a 

sua localidade. 

 

O território de Moçambique passou ainda por mais modificações quando foi 

transformada em província ultramarina, sendo para o governo colonial um entreposto 

comercial de grande relevância, pois estava localizada estrategicamente para o “fornecimento 

de matérias primas para a Índia Portuguesa (SAMPAIO, 2014, p. 1)”. 

Entre 1962 e 1975, Moçambique passou por uma guerra de libertação do período de 

colonização levado a cabo por uma Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO). 

Passado este período e com a influência política e apoio dos regimes existentes Rodésia do 

Sul (atualmente é a República do Zimbabwé) e da África do Sul, teve início em 1988 a guerra 

civil que contestava o novo regime de gestão adotado pelo então governo de Moçambique, 

que foi o socialismo.  

Moçambique assim como outros países da África sofreu influência da guerra fria que 

acontecia nos países do hemisfério norte, sendo que a consequência desta foi a guerra travada 

pelo movimento Resistência Nacional de Moçambicana (RENAMO), que era contrário ao 
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regime socialista e a favor do capitalismo. Neste período de guerra civil, o país passou por um 

período de pobreza extrema, onde, onde infraestruturas foram destruídas “and consequently 

lack of rail and inland freight infrastructure is still a problem affecting the mobility of people, 

businesses, and coal exports”(BARUYA; KESSELS, 2013, p. 9) Felizmente, em 1992, após 

os acordos gerais de paz, o país pós-término ao período de guerras e de sofrimento que o povo 

Moçambicano enfrentou.  

Iniciava assim um novo período de luta para a criação de melhoria das condições de 

vida da população, assim como recuperar os locais que foram destruídos pela guerra, que 

constituíam centros de produção agrária, mineral e industrial. 

Houve uma reestruturação político-administrativa do país (pois ainda predominava um 

sistema de gestão do Estado centralizadora) que culminou com a Constituição de Dois de 

Novembro de 1990 e com o subsequente desenvolvimento do processo de descentralização 

administrativa em 1994(CISTAC, 2012, p. 3).  Este processo de descentralização territorial 

tinha como objetivo criar órgãos de estruturas locais, municípios e um regime jurídico e de 

gestão destes. Assim encontra-se estruturada a divisão administrativa de Moçambique 

conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Comparação da organização administrativa de Moçambique e Brasil 

Moçambique Brasil 

País País 

Província Estado 

Distrito Município 

Fonte: Autora.                                

 

O regime que prevalece é o democrático, onde a figura do presidente da república é 

eleita por eleições presidenciais. Este tem como suas funções nomear o governador da 

província, que nomeia o administrador do distrito, que vai nomear o chefe do posto 

administrativo e da localidade. Os órgãos municipais ou “povoações (CISTAC, 2012, p. 3)”, 

tem um regime que passa por eleições autárquicas onde o presidente do município é eleito.  

 

 

3.1 Histórico da Mineração em Moçambique 

 

 

A exploração de recursos naturais esteve presente no modelo de desenvolvimento em 

Moçambique. Desde o séc. XI, que a população local se dedicava a extração de recursos para 
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sua subsistência, tendo mais tarde iniciado com o processo de trocas comerciais entre árabes e 

portugueses antes das várias fases de ocupação que o país passou. Não podemos deixar de 

referenciar que o ouro e outros recursos minerais sempre fizeram parte do interesse 

estrangeiro na ocupação do território. 

Tanto os portugueses assim como os árabes, sempre travaram lutas para dominar o 

processo de extração dos recursos minerais. O desgastante e destrutivo processo de 

colonização, guerras civis entre outros conflitos de dominação, fez com que o país vivesse um 

longo período de exploração e exportação de recursos minerais valiosos. 

Antes da implantação de grandes projetos na área de exploração minerária, a atividade 

de exploração era praticada por garimpeiros na extração do ouro e de pedras preciosas (rubi, 

águas marinhas, gemas, turmalinas verdes, entre outras), que as vendiam para os estrangeiros, 

num processo ilegal de comercialização. Estes garimpeiros, não usufruíram, até hoje, não 

usufruem do verdadeiro valor destes minérios, o que possibilitaria um melhoramento da 

qualidade de vida. A situação que estes operam, também não é das melhores, pois trabalham 

em condições precárias. 

Somente a partir de 1999 (período pós-guerra), quando a empresa de capital 

estrangeiro de produção de alumínio Mozal (Mozambique Aluminium) se instalou, um novo 

momento de desenvolvimento econômico foi conhecido no País. Abriram-se as portas para as 

demais empresas na área minerária. A Suid Afrikaanse Steenkool em Olie (SAZOL), empresa 

sul africana de petróleo, deu início em 2004 as explorações do gás na província de 

Inhambane, assim como a KENMARE que em 2007 começou a explorar as areias pesadas em 

Moma, na região norte do país (província de Nampula). 

Segundo Selemane, (2009, p.8) “[...] apesar das taxas positivas de crescimento 

econômico em Moçambique, ainda não é visível uma melhoria no poder de compra e no bem 

estar das populações”. Apesar da existência de grandes empresas de mineração, a população é 

a que mais tem sofrido com a presença das mineradoras, visto que para além de não se 

beneficiarem diretamente com os lucros da atividade em questão, são na sua maioria 

obrigados a se deslocarem dos seus locais de residência em razão da implantação dos projetos. 

Em 2008 a empresa Vale e Rio Tinto, vieram-se juntar as anteriores empresas de 

exploração minerária em Moçambique, onde iniciaram a exploração de carvão mineral na 

província do centro do país, Tete, especificamente, no distrito de Moatize.  

Após pesquisas geológicas foram descobertas grandes jazidas de carvão mineral 

localizadas nas províncias de Niassa e Tete, sendo que as jazidas existentes em Tete já se 

encontram em exploração. 

 



   40 

Até a poucos anos, a indústria extrativa de recursos minerais em 

Moçambique não tinha um papel relevante na economia do país. Houve, no 

passado, alguma produção de carvão em Moatize, de ouro em Manica, 

calcários em Montepuez, tantalite na Zambézia, grafites em Ancuabe, cobre e 

bauxita em Manica, bentonite em Maputo, gemas e pedras semipreciosas, etc. 

Algumas minas de produção dos minérios foram paralisadas durante a guerra, 

havendo, no entanto, hoje, unidades de produção que já estão em reabilitação 

(SELEMANE, 2009, p. 8). 

 

Além do carvão mineral, ocorre em Moçambique a exploração de areias pesadas 

Moma (Província de Nampula), gás natural em Pande e Temane pela empresa sul africana 

SASOL (Província de Inhambane), pedras preciosas como o rubi, aquamarine, esmeraldas, 

etc. (província de Nampula, Cabo Delgado, Niassa), ouro na província de Manica, sem deixar 

de falar das enormes reservas de gás natural offshore na bacia do Rovuma (província de Cabo 

Delgado). As reservas offshore foram descobertas pela empresa petrolífera ANADARKO de 

capital norte americano, pela ENI empresa italiana de hidrocarbonetos, PETRONAS da 

Malásia, Statoil Hydro da Noruega. 

Dado ao elevado interesse em explorar os recursos, o Estado viu como necessidade a 

regulamentação da legislação específica para cada tipo de mineração. A atenção foi dada a 

exploração do carvão mineral, de hidrocarbonetos e foi ainda necessária à regulamentação das 

ações de reassentamento da população que vive em áreas de interesse para a exploração 

minerária.  

 

 

3.1.1. Histórico da mineração em Moatize, província de Tete, Moçambique. 

 

 

A exploração do carvão mineral de Moatize teve início em 1923, explorada pela 

empresa Carbonífera de Moçambique, com então capital português e belga (Cistac, 2012), 

sendo o tipo de exploração utilizado o subterrâneo. 

Ainda no período colonial, década de 1960, Moçambique foi alvo de descobertas de 

jazidas de minérios com alto potencial de abastecer indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. 

Uma das maiores descobertas foi em Moatize, província de Tete, onde se descobriu cerca de 

2,5 bilhões de toneladas de carvão mineral (LAMARQUES, 2013). Neste mesmo período foi 

criada a vila de Moatize pela Portaria número 11930 do BO 13/1957 como Sede do Posto 

Administrativo de Matundo (Moatize) a 18 de Fevereiro de 1961 passando a designar-se 

Xavier (Portaria nº14766).  
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Pelas Leis n° 6; e 7/78, de 22 de Abril a vila foi extinta e transformada em Conselho 

Executivo. Entretanto, a Lei n° 7 de 25 de Abril restabelece a vila, e em 1997 foi elevada à 

categoria de município, por força da Lei nº 10/97(LAMARQUES, 2013). Na época Moatize 

foi conhecida como a vila do carvão. 

Depois da declaração da independência em 1975, relatos do Jornal Expresso Online, 

afirmam que houve uma explosão na mina o que resultou numa paralisação das atividades. A 

mesma reiniciou nos anos 80, com a empresa CARBOMOC, que passou a ser de capital 

nacional, mas que devido à guerra civil que teve lugar em Moçambique em 1988, esta foi 

desativada, principalmente pela paralisação da linha férrea de Sena (SELEMANE, 2009, p. 

14).  

Após esta paralisação e terminada a guerra civil, migraram para o país empresas 

multinacionais que se interessaram em explorar o carvão mineral de Moatize, onde atualmente 

encontra-se uma das maiores reservas de Moçambique. Em 2004, a empresa brasileira 

Companhia Vale do Rio Doce (atualmente designada de Vale S.A.), deu o primeiro passo para 

que Moçambique iniciasse uma nova fase da exploração do carvão mineral. 

Atualmente existem em Moatize oito empresas que se dedicam exclusivamente a 

exploração do carvão mineral como: International Coal Ventures Limited (ICVL) – empresa 

indiana, VALE – empresa brasileira, Minas do Revúbué – Austrália, Jindal – Japão, Rio Tinto 

– Inglaterra e Austrália, Minas de Moatize – Inglaterra, ETA Star – Emirados Árabes Unidos 

e Ncondezi Coal Company - Inglaterra. Apenas cinco destas empresas estão em processo de 

exploração do carvão que são: VALE, Rio Tinto, ICVL, Jindal e as Minas de Moatize. Todas 

estas empresas exploram o carvão mineral no subdistrito de Moatize. 

 

 

3.2 Legislação Ambiental e de Exploração Minerária em Moçambique 

 

 

A legislação ambiental e minerária até 2007 não englobava a parte específica para o 

carvão mineral em grande escala, nem para os hidrocarbonetos. Devido a esta situação, 

diversos conflitos de ocupação de terras tiveram lugar no distrito de Moatize, principalmente 

onde a população e as multinacionais disputavam espaço para o desenvolvimento de suas 

atividades.  

Atualmente encontra-se em vigor em Moçambique uma legislação para a atividade 

minerária expressa pela Lei de Terras (19/97 de 01 de Outubro), Minas (Lei 5/94 de 13 de 

Setembro), Ordenamento do Território (19/2007 de 18 de Julho), Lei e Regulamento do 
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Ambiente (20/97 de 01 de Outubro), Legislação Tributária Específica a Atividade Minerária 

(11/2007 de 27 de Junho), Lei de Impostos Específicos para Atividade Minerária (5/2008 de 9 

de Abril), Código de Regime Fiscais (04/2009 de 18 de Janeiro), do Decreto nº 26/2004 de 20 

de Agosto que aprova o Regulamento Ambiental para atividade minerária e de incentivos 

fiscais sem deixar de falar da lei de Floresta e Fauna Bravia (Lei 10/99 de Sete de Julho e 

Regulamento de Florestas e Fauna Bravia aprovada pelo Decreto 12/2002) e do Regulamento 

sobre o Processo de Reassentamento resultante de atividades econômicas aprovado pelo 

Decreto 31/2012 de 8 de Agosto.  

A legislação ambiental em Moçambique é resultante de vários acordos e convenções 

que o país ratificou de forma a desenvolver um ambiente saudável e sustentável para o país. A 

legislação é única e aplicada para cada região do país. O início de qualquer atividade de 

pequeno, médio e grande porte que implique alterações ao meio ambiente, é obrigado segundo 

a Lei do Ambiente n
o
 20/97 de Um de Outubro, a elaborar estudos de impacto ambiental que 

culminarão ou não a emissão de uma licença ambiental para o exercício da atividade.  

Visto que a atividade minerária começava a ganhar força, o Governo moçambicano 

tomou as devidas providências aprovando o Decreto nº 26/2004, de 20 de Agosto, 

Regulamento Ambiental para a Atividade Minerária, que visa uma melhor adequação da 

legislação vigente á demanda econômica atual.  

Devido ao aumento do número de licenças para exploração minerária, as necessidades 

de uma melhor proteção sustentável do meio ambiente e de maior agilidade na emissão de 

licenças ambientais, foram alterados alguns artigos do Regulamento do Processo de Avaliação 

de Impacto Ambiental com o decreto nº 42/2008, de Quatro de Novembro, alterando-se os 

artigos 5, 15, 18, 20,24, 25 e 28 do Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto 

Ambiental aprovado pelo Decreto nº 45/2004, de 29 de Setembro (ver anexos: A, B e C). 

No regulamento do processo de avaliação de impacto ambiental nº45/2004 se refere 

Caducidade e validade da Licença Ambiental nos seus artigos 4 e 5, sofreu alterações de 

forma a adequar a nova dinâmica de sustentabilidade ambiental, onde anteriormente dizia: 

 

4. Somente as licenças ambientais, para atividades de categoria A, são válidas 

por um período de cinco anos, renováveis por igual período, mediante 

requerimento para atualização endereçado ao Ministério para a Coordenação 

da Ação Ambiental; 5. O requerimento para renovação deverá ser submetido 

ao MICOA, até 180 dias antes do termo de validade da licença ambiental. 

 

Passando a ter a seguinte transcrição: 

 



   43 

4. Todas as licenças ambientais de atividades em operação são válidas por 

um período de cinco anos, renováveis por igual período, mediante 

requerimento, solicitando atualização dirigido ao Ministério para a 

Coordenação da Ação Ambiental, devendo para o efeito, no caso de 

atividades de categoria A e B, pagar uma quantia no valor de 10.000,00MT e 

5.000,00, respectivamente; 5. A atualização das licenças de atividades 

referidas no número anterior está condicionada à apresentação de um Plano 

de Gestão Ambiental atualizado, para o caso das licenças de atividades de 

categoria A e B e do relatório de desempenho ambiental nas condições 

previstas no documento de autorização, para as atividades de categoria C.  
 

Estas alterações impuseram mais poder de monitoria e de gestão ambiental para o 

Governo e um maior controle ambiental por parte dos projetos de categoria A e B (onde estão 

inclusas as atividades de exploração minerária). 

As alterações na legislação moçambicana deveram-se à aceleração da atividade de 

exploração minerária e os conflitos de terra que foram surgindo no período em que esta 

atividade iniciou suas fases de ocupação do terreno e de construção do projeto. 

A Lei de Terras moçambicana sempre respeitou os direitos costumeiros, dando direito 

de uso e aproveitamento das terras pela população que ocupa uma determinada área de boa fé.  

Em contrapartida a Constituição da República de 16 de Novembro de 2004, no artigo 

98.º, nº 1: 

Indica que os recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas águas 

interiores, no mar territorial, na plataforma continental e na zona econômica 

exclusiva são propriedade exclusiva do Estado. O artigo 102.º autoriza o 

Estado a promover o conhecimento, a inventariação e a valorização dos 

recursos naturais e determinar as condições do seu uso e aproveitamento com 

salvaguarda dos interesses do país.  

 

A terra é propriedade do Estado, assim quando uma determinada atividade que vise o 

crescimento e desenvolvimento econômico comum, esta última terá prioridade na área 

pretendida, em detrimento da atividade que prevalece. Neste caso, a população que ocupar 

esta área que apresenta grande interesse econômico será reassentada. O reassentamento desta 

população antes era regido pelas normas internacionais, mas está claro que cada país tem suas 

particularidades e que deve ter normas que regem a sua gestão do solo. 

Para tal, foi criado o Regulamento sobre o Reassentamento resultante de atividades 

econômicas (decreto n
o
 31/2012 de Oito de Agosto), que aquando da sua elaboração visava 

minimizar os problemas de conflitos entre as empresas multinacionais e as comunidades 

locais, no que se refere aos acordos efetuados e as condições de reassentamento 

(principalmente o grande questionamento da população nativa, era a atribuição de novas áreas 

sem condições semelhantes às áreas de onde era retirada, sendo que eram áreas de solos 

pobres e de difícil acesso aos serviços básicos). 
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Para dar maior sustentabilidade à atividade o Governo foi alterando a legislação 

minerária, a legislação de terras (que se encontra em atualização) e elaborou de regulamentos 

e de diretrizes da legislação sobre o ordenamento do território. Um dos principais aspectos na 

alteração no quadro legal que rege a atividade minerária, é a obrigatoriedade dos estudos de 

impacto ambiental e de uma avaliação de impacto ambiental e social, e do cumprimento da lei 

sobre o ordenamento (nos seus diversos instrumentos já elaborados no país) de forma a 

minimizar impactos futuros de ordem ambiental e de ocupação do solo. 

A participação das comunidades locais no processo de licenciamento das atividades de 

mineração acontece durante as consultas públicas onde a ela é informada sobre o processo e, 

caso esteja envolvida em um possível reassentamento, para concordância ou não da área a ser 

reassentada. Como todo processo de ocupação de novas áreas a população limita-se a 

informação dada e não tem poder perante a lei de vetar o início ou não de uma determinada 

atividade.  

Em Moçambique a população rural é a mais expressiva, seguida pela população não 

assalariada sendo que 90% destas voltadas para a agricultura, pesca e silvicultura. A entrada 

de grandes projetos traz uma esperança de uma possível melhoria na qualidade de vida. Na 

maioria das vezes a população concorda com as decisões que os líderes locais apresentam 

como resposta as necessidades locais, mas por outro lado acabam deixando-os em situações 

complicadas quando os acordos entre as partes não são cumpridos. 

  Houve alterações no setor minerário, onde o Governo com vistas a proteger os 

direitos da população local, revisou a legislação minerária no que se refere a parceria pública 

privada e no aspecto ligado a obrigatoriedade da licença ambiental antecedendo a licença 

minerária. 

 

O governo moçambicano aumentou o foco na recente legislação do setor 

minerário sobre o reforço de vínculos de negócios entre o setor local e o 

extrativo. Sua legislação de 2011sobre as PPP (Parcerias Público-Privadas) e 

os regulamentos de 2012, ambos fazem menção explícita de requisitos para 

as empresas privadas para ajudar a desenvolver as empresas e os mercados 

locais (CTA & SPEDD USAID, 2014, p. 366). 

 

Para além da parceria e da necessidade de se desenvolver a comunidade local, foi 

revista a atual Legislação de Minas, sendo incorporados aspectos tais como: a alteração do 

certificado minerário que só é emitido para o cidadão moçambicano e não mais para o cidadão 

estrangeiro com validade de 2 a 10 anos; o título minerário com validade de 1 a 5 anos 

reservado a comunidade local onde ocorre o minério; mais aproximação e responsabilização 
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das multinacionais que operam nestes locais, no que se refere aos compromissos assumidos 

sobre a responsabilidade social.  

Além destas alterações foram criadas instituições que terão como principal função 

gerir a atividade minerária, assim como propor, acompanhar e executar políticas para o 

desenvolvimento do setor, sendo elas: Instituto Nacional de Minas e a Alta Autoridade da 

Indústria Extrativa (Lei de Minas 20/2014 de 18 de Agosto, Moçambique).  

Outro aspecto deveras criticado na Lei de Minas 14/2002 no n.º 2 do artigo 43 da lei 

revogada, segundo o qual: “o uso da terra para operações mineiras tem prioridade sobre outros 

usos da terra quando o benefício económico e social relativo das operações minerárias, seja 

superior”, pondo em questão os demais direitos de uso e aproveitamento da terra, com 

particular atenção aos direitos das comunidades locais. Este aspecto permanece na nova Lei 

de Minas nº20/2014, mantendo prioritária a exploração dos recursos minerais. 

Esta nova Lei, trouxe como inovação o Artigo 71 – Encerramento e reabilitação da 

mina, onde dá espaço a uma garantia por parte do Estado de posterior reabilitação da mina 

após o término da atividade de exploração do minério e caso a empresa mineradora não 

cumprir com o plano de reabilitação da mina, o que antes não estava claro na Lei revogada, 

afirmando que:  

4. Terminada a atividade mineira e a auditoria ambiental prévia concluir que 

o titular não cumpriu as suas obrigações de reabilitação e encerramento da 

mina, o valor da caução financeira é usado pelo Estado para efeitos de 

reabilitação e encerramento da mina (Moçambique, Lei n.20/2014, n.4 do 

Artigo 71).    
 

Atualmente os principais ministérios responsáveis pela gestão da atividade minerária 

são: Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (responsável pela tramitação 

dos processos relacionados com a emissão de licenças ambientais, monitoria e fiscalização 

dos projetos, direito de uso e aproveitamento da terra e da aprovação dos planos de ação para 

o reassentamento) e Ministério de Recursos Minerais e Energias (responsável pela emissão de 

licenças de exploração minerária).  

Na tramitação dos documentos para efetiva exploração minerária, existe uma 

sequência entre as entidades do Governo. A decisão final é do Ministério da Terra, Ambiente 

e Desenvolvimento Rural, onde estão inclusas as fases de consulta comunitária (fase em que a 

comunidade local é informada do projeto que terá início). 

O que se tem notado é que esta sequência de tramitação dos processos depara-se com 

obstáculos relacionados com interesses institucionais, como é o caso do Ministério dos 
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Recursos Minerais e Energia ao aprovar e conceder a licença de pesquisa e prospecção antes 

que o estudo de impacto ambiental seja concluído. 

 

 

3.3 Contribuição dos planos quinquenais no desenvolvimento social e ambiental - Plano 

de 2010-2014 e 2015-2019.   

 

 

Este capítulo visa discutir as intervenções do governo na área social num período em 

que a atividade de mineração conheceu seu boom. Serão analisados os dois últimos planos 

para os quinquênios 2010-2014 e 2015-2019, de forma a avaliar como estes dois planos 

incluíram as vertentes do desenvolvimento social, proteção ambiental e a exploração 

minerária que ocorre com intensidade no país.  

Este tópico trata da inclusão de determinados assuntos em agendas governamentais. 

Como é definido por Kingdom, citado por Capella (2007, p.88): “A agenda governamental é 

definida como um conjunto de assuntos sobre os quais o governo e as pessoas ligadas a ele 

concentram sua atenção em um determinado momento”. 

As agendas governamentais são um guia para a gestão estatal. Para Moçambique, a 

agenda governamental inclui ainda promessas feitas em campanhas eleitorais. Desde que se 

intensificou a atividade minerária, tem sido aposta do governo o melhoramento de 

infraestruturas de transporte ferro-portuário e rodoviário. Os destaques para o plano de 2010-

2014 foram às construções do aeroporto internacional de Nacala-Porto, a construção do porto 

de Nacala e o início da construção da linha férrea que liga Moatize à Nacala-Porto (este 

percurso mostrou-se economicamente viável para o transporte do carvão mineral a partir de 

Moatize). 

O plano quinquenal de 2010-2014 teve como principais pilares: a descentralização dos 

órgãos de administração do Estado e desenvolvimento autárquico e urbano, desenvolvimento 

social e humano, desenvolvimento econômico e participação pública e boa governação. No 

que se refere ao pilar relacionado ao desenvolvimento urbano e autárquico, o plano visava à 

expansão de áreas urbanas em regiões rurais e o melhoramento e expansão do saneamento 

básico nas sedes distritais.  

O quinquênio de 2010-2014 foi considerado de grande revolução em termos de 

construção de infraestruturas (construção de estradas e pontes em locais economicamente 

estratégicos e produtivos) bem como, apresentou um marco significativo no aspecto referente 

à descentralização distrital (os distritos adquiriram maior autonomia financeira para o 
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desenvolvimento de projetos para as comunidades locais, através do Fundo de 

Desenvolvimento Distrital). O distrito passou a ter grande importância sendo lema do governo 

neste período “distrito, o polo de desenvolvimento”. O desenvolvimento econômico neste 

período foi marcado pela exploração minerária tendo movimentado pessoas e bens para as 

regiões centro e norte do país, onde ocorrem as explorações de carvão mineral, areias pesadas 

e de prospecção de gás natural em grande escala, alterando de certa forma a dinâmica 

econômica e populacional do país. 

O plano quinquenal vigente 2015-2019 prevê um maior investimento em 

infraestruturas econômicas e sociais, desenvolvimento do capital humano e social, promoção 

do emprego, produtividade e competitividade e assegurar a gestão sustentável dos recursos 

naturais e do meio ambiente. As disposições gerais mostram um maior enfoque no capital 

natural, humano e social, sem deixar de incentivar os investimentos em infraestruturas, que 

possam dar um impulso à expansão das atividades econômicas e um aumento da dinâmica na 

cadeia de produção. O documento salienta que “A proteção dos direitos das comunidades 

residentes em áreas detentoras de recursos naturais, será salvaguardada garantindo a reversão 

a seu favor de parte dos benefícios provenientes da exploração dos recursos localmente 

disponíveis (MOÇAMBIQUE, 2015, p. 35)”. 

A proteção das comunidades locais, em regiões pobres e rurais (com nível de 

escolaridade baixo e dependente de atividades primárias para a sua subsistência) é crucial, 

pois a preservação dos seus costumes e cultura, a participação das mesmas na gestão dos 

recursos naturais poderá reduzir os impactos negativos da mudança brusca de atividades 

econômicas locais.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

4.1 Área de Estudo 

 

 

A área de estudo compreende o distrito de Moatize, onde está localizada a maior bacia 

carbonífera de Moçambique. A localização está entre as coordenadas geográficas 15
° 

37’ e 

16
°
38’ Latitude Sul e 32

°
22’ e 34

° 
28’ Longitude Leste. A superfície distrital de Moatize é de 

8.430 Km2, correspondendo à cerca de 8% da superfície total da província de Tete que é de 

aproximadamente 100.724 km2, conforme Figura 1. 

 

Figura 1. Mapa de Localização Geográfica do Distrito de Moatize - Tete - Moçambique 

 
Fonte: CENACARTA, 2009; INE, 2007. 

 

O Distrito de Moatize, segundo dados do IIIº Recenseamento Geral da População e 

Habitação de (2007), possuía uma população de 215.092 habitantes, dos quais 104.777 são 

homens e 110.315 são mulheres. A taxa de analfabetismo de pessoas com 15 + anos, em 2007 

era de 88,1%, aproximadamente 102.343 habitantes. Para o ano de 2015, levantamentos 

realizados pela administração local mostra que no distrito de Moatize a população era 365.446 

habitantes, o que significa um aumento de 150.354 habitantes (cerca de 70%) em sete anos.  
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Segundo dados do censo populacional de 2007, Moatize é o 5º maior distrito da 

província de Tete e um dos mais populosos da província. Administrativamente o distrito está 

distribuído em três subdistritos (Moatize sede, Zóbue e Kambulatsitsi) e 11 localidades 

(Panzo, Moatize sede, Benga, Nsungo, Samoa, Capirizanje, Mussacama, Zóbue sede, 

Nkondedzi, Kambulatsitsi sede e Necungas). 

As ocupações urbanas são caracterizadas como dispersas ao nível da sede do Distrito e 

dos subdistritos, sendo constituídas na sua maioria por habitações localizadas ao longo das 

principais vias de comunicação (estradas regionais, linha férrea e algumas estradas vicinais).  

Predominam na região habitações de material tradicional (areia, argila, estacas, 

capim), com exceção da Sede do Distrito onde se encontra grande parte das construções em 

alvenaria (blocos e cimento). É importante salientar que existe ao nível do distrito outro tipo 

de ocupação que é caracterizada, na sua maior parte, por extensas áreas de concessões para 

exploração minerária e algumas de exploração florestal.   

A população do distrito de Moatize dedica-se a agricultura de subsistência tendo mais 

de 90% da sua população que pratica esta atividade. Para além da atividade agrícola, existe no 

distrito o cultivo em escala comercial, do tabaco, do algodão e do gergelim. A pesca e 

pecuária são outras atividades desenvolvidas pela população deste distrito. O distrito é ainda 

rural, onde somente 18,09% residiam na área urbana e 81,91% rural em 2007.  

Atualmente o setor comercial tem vivenciado um franco crescimento devido ao efeito 

impulsionador dos grandes investimentos minerários, surgimento de indústrias e empresas de 

prestação de serviços e elevada presença do setor do comércio informal. 

O IIIº Recenseamento Geral da População e Habitação de 2007, informa que em 

Moatize cerca de 30% da população tinha acesso à água canalizada e o restante 70% a outras 

fontes de água como poços a céu aberto, rios e lagoas. Este número aumentou em 2010, 

passando a 45% da população com acesso a água canalizada.  

A rede escolar é composta por 133 escolas do ensino fundamental, 10 escolas do 

ensino secundário, um Instituto Profissional em Geologia e 19 centros de alfabetização e 

educação de adultos. A rede de Saúde Pública é composta por 14 Centros de Saúde de Nível 

II e 1 Hospital Rural.  

 

 

4.2 Aspectos Climáticos 

 

Segundo Ministério da Administração Estatal (MOÇAMBIQUE, 2005), no distrito de 

Moatize ocorrem dois tipos climáticos o tipo “seco de Estepe com Inverno Seco - BSw” na 
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parte Sul do distrito e o tipo “Tropical Chuvoso de savana – AW” no norte do distrito. Os dois 

tipos climáticos apresentam duas estações distintas, a estação chuvosa e a estação seca. 

A temperatura mínima e máxima absolutas, para a região é de 27.1ºC e 43.7ºC, 

respectivamente, enquanto a temperatura média anual é de 27ºC. Há uma forte variação 

sazonal da temperatura, com os meses quentes de verão (Outubro a Abril) com uma 

temperatura média de 29ºC, e os meses de inverno ameno (Maio a Setembro) com uma 

temperatura média de 25ºC (DAMBO, 2014). 

 

 

4.3 Aspectos Geomorfológicos 

 

A bacia carbonífera de Moatize, que em termos de relevo, situa-se num graben (uma 

depressão de origem tectónica, geralmente com a forma de um vale alongado) com uma 

largura variando de 2.5 km a 8 km e uma extensão de mais de 20 km, apresenta superfície 

plana a levemente ondulada, situada a uma altitude entre 140 a 220 metros acima do nível do 

mar. As zonas laterais do graben, de idade pré-cambriana (pré-câmbrica), situam-se a 

altitudes maiores. Outra manifestação de relevo importante na área é a serra da Caroeira, que 

é constituída por rochas sedimentares do Karoo Superior e situa-se na margem direita do rio 

Zambeze a poucos quilômetros da cidade de Tete (VASCONCELOS, 1995).  

Na parte Noroeste, predomina uma região planáltica com altitudes que atingem 1.000 

m e ao Sul, a região meso-planáltica com altitudes que atingem os 350 m. Outras zonas são 

mais aplainadas ou formadas por pequenas colinas de vertentes suaves (MOÇAMBIQUE, 

2011, p. 15). O relevo é formado por planaltos, montanhas e algumas planícies, desde 

Moatize-Sede até Kaphiridzanje, com altitudes variando de 300 a 1.970 metros. Existem no 

distrito nove formações montanhosas principais, denominadas: Monte Kaphiridzanje com 

cerca de 1.500m (pico mais alto); Zóbwè; Chingo; Khongodza; M´gunda; Inhangoma; 

Chitsita; Necungas e Muambe (MOÇAMBIQUE, 2011, p. 15), conforme Figura 2.  
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Figura 2. Mapa de Altimetria do Distrito de Moatize. 

 
Fonte: CENACARTA, 2009; INE, 2007. 

 

 

4.4 Aspectos Geológicos 

 

 

Nesta região se encontra a maior bacia carbonífera de Moçambique (bacia carbonífera 

de Moatize) pertence ao Supergrupo do Karoo. As camadas de carvão pertencem à Formação 

de Moatize (Pérmico Inferior), sendo composta por arenito arcósico branco-acinzentado, 

arenito fino argiloso ou micáceo com fósseis de plantas, e intercalações de argilito negro com 

camadas de carvão (GTK CONSORTIUM, 2006 apud DAMBO, 2014). As formações de 

Moatize e Matinde são respectivamente equivalentes ao Ecca Inferior e ao Ecca 

Médio/Superior da Bacia Principal Karoo da África do Sul. A bacia carbonífera de Moatize 

está orientada no sentido NW-SE e está rodeada por gabros e anortositos da Suite Tete, de 

idade Mesoproterozóica. O limite NE da bacia é uma falha normal de cerca de 30 km de 

comprimento, orientada NW-SE. O limite SW é tanto por inconformidade, como também por 

contato de falha, como é o caso da Falha do Monte M’Pandi, representado pela Figura 4. 

 

 



   52 

Figura 3. Mapa Geológico do Distrito de Moatize. 

 
Fonte: CENACARTA (2009), INE (2007), DGMM (2012)  

 

 

4.5 Aspectos Hidrográficos 

 

Os principais rios e córregos do distrito de Moatize pertencem à bacia hidrográfica do 

rio Zambeze, que no território nacional, se estende no sentido Oeste-Este do Zumbo (na 

fronteira com a Zâmbia e o Zimbabwe) até à sua foz no Oceano Indico (Chinde), e da Zâmbia, 

Malawi ao Zimbabwe, no sentido Norte-Sul. Fazem parte ainda três principais rios de regime 

permanente e de extrema importância para o abastecimento de água a população local, que 

são: Rio Revúbue, Rio Moatize e Rio Morrongozi, representados pela Figura 5. 
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Figura 4. Mapa da rede hidrográfica do Distrito de Moatize. 

 
Fonte: CENACARTA (2009), INE (2007). 

 

 

4.6 Aspectos da Cobertura vegetal 

 

Ocorre na área de estudo uma diversidade de cobertura vegetal natural, porém a Mata 

de Semi - decídua Aberta e a Savana Arbustiva Decídua Seca (WILD; BARBOSA, 1967 apud 

DAMBO, 2014) são as que apresentam maior expressão em área. Ainda segundo os autores, a 

Mata de Savana Decídua Seca, vulgarmente designada por Mata de Mopane, tem como 

espécie dominante a Colophospermum mopane, que também associada a outras espécies 

como: a Acácia nigrescens, Dalbergia melanoxylon, Acácia nilótica, Combretum apiculatum, 

Ziziphus mauritania e Afzelia quanzensis, que forma a savana típica com árvores de altura 

média 10-15 metros e por vezes consorciadas com o embondeiro (Adansonia digitata) 

(DAMBO, 2014). 
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Figura 5: Mata de Mopane (Savana arbustiva) à esquerda e Floresta Semidecídua à direita. 

 
Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Nova Ponte sob o Rio Zambeze- Trecho Tete - Benga, 2011. 
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5 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

A construção de um referencial teórico para a compreensão de mudanças 

socioambientais é primordial para o início de uma pesquisa acadêmica. A pesquisa qualitativa 

é um mecanismo para se alcançar o entendimento histórico e contemporâneo da produção do 

espaço. Gerhardt & Silveira (2009) autores afirmam que “as características da pesquisa 

qualitativa são: objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 

compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado 

fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural (Gerhardt e 

Silveira, 2009, p. 32)”. A compreensão dos fenômenos que resultam da alteração da dinâmica 

de uma determinada sociedade pode ser explicada por meio da pesquisa qualitativa, ela 

também tem seu suporte na pesquisa quantitativa, onde se definem indicadores chaves que 

influenciam nas alterações sociais, econômicas e ambientais.   

As fontes de dados utilizadas foram relatórios distritais coletados através dos serviços 

distritais da saúde, mulher e ação social, bem como relatórios anuais elaborados pelo Governo 

de Moatize. De referir que os dados disponibilizados pelo Governo do distrito de Moatize são 

os únicos oficiais disponíveis para consulta.  

Para uma avaliação do quadro legal, políticas e programas do Governo relacionados a 

mineração do carvão mineral, foram coletadas legislações no Ministério dos Recursos 

Minerais e Energia, Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural bem como no 

Ministério da Planificação e Desenvolvimento.  

Para a realização da análise dos dados socioeconômicos e avaliação da influência da 

mineração nos indicadores sociais, econômicos e ambientais, se utilizou o método de Kroll e 

Müller (2009) identificação das mudanças do uso e cobertura do solo em regiões rurais e 

urbanas. Neste sentido, o entendimento dos impactos causados por um projeto de mineração 

na dinâmica de uso e cobertura do solo pode ser analisado através da definição de indicadores 

que possam apoiar na sua avaliação, segundo Kroll e Müller (2009). O método consiste num 

processo de seleção de indicadores que podem ser utilizados para mostrar as consequências de 

mudanças de uso e cobertura do solo em regiões rurais e urbanas na escala de estudo de caso. 

Este método inicia com o desenvolvimento de um referencial teórico e de seguida a 

escolha de variáveis sociais, ambientais e econômicas através da relação causa-efeito, o que 

para Kroll e Müller (2009, p. 7), tem se mostrado o mais eficiente na medida em que aponta 

aspectos chaves das mudanças de uso e cobertura do solo.  
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Para avaliar as consequências das mudanças no uso do solo, é necessário 

utilizar um conjunto de variáveis -chave que podem ser quantificados. A 

aplicação de tais indicadores na avaliação da sustentabilidade tem de 

considerar as variáveis ambientais, sociais e econômicos (KROLL; MÜLLER, 

2009, p. 3). 

 

A utilização de indicadores sociais, econômicos e ambientais para a avaliação das 

mudanças no uso e cobertura do solo é um dos focos da pesquisa, onde foram analisados 

dados secundários e elaborados mapas temáticos em função da base de dados disponíveis.  A 

escolha dos indicadores baseou-se na matriz de indicadores criada por Kroll e Miller (2009), 

onde é feita uma correlação de causa-efeito entre os impactos sociais (saúde, educação), 

econômicos (geração de empregos, receitas públicas, da mineração e comportamento da 

produção agrícola durante o período em análise) e indicadores ambientais (mudanças no uso e 

cobertura do solo), como mostra a tabela 2. A escolha dos indicadores para além de ter 

seguido a correlação causa-efeito como mencionam os autores, tiveram como base na 

informação disponível o que constituiu um obstáculo da pesquisa.  

 

     Tabela 2 - Matriz de Indicadores para avaliação das mudanças de uso e cobertura do solo. 

Sistema de componentes   Questão Chave Aspectos Chave 

Avaliação de constrangimentos e 

critérios socioeconômicos e 

ambientais  

 

 

 

Quais ações e constrangimentos 

externos poderão afetar o processo 

de tomada de decisão que poderá 

levar a mudanças no uso e cobertura 

do solo?  

Estilo de Vida 

Migração e demografia 

Desempenho econômico 

Transportes 

Politicas, Administração 

Sociais e Saúde  

Infraestruturas 

Estrutura do uso do solo  

 

 

  

Quais as unidades de cobertura do 

solo são importantes e como elas 

estão espacialmente distribuídas? 

Áreas agrícolas 

Áreas de floresta 

Áreas seminaturais 

Superfícies artificiais 

    Fonte: Kroll e Müller, 2009. 

 

A partir da tabela de Kroll e Müller (2009), foram escolhidos os indicadores sociais 

econômicos e ambientais, anteriormente descritos (conforme a tabela abaixo), de acordo com 

a disponibilidade da informação coletada, podendo-se desta maneira avaliar de forma mais 

abrangente os impactos socioambientais da atividade de exploração do carvão mineral.  
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Tabela 3 - Indicadores utilizados na análise de uso e cobertura do solo. 

Sistemas de 

Componentes 

Questões Chave Aspectos Chave 

Indicadores Sociais Quais ações e constrangimentos externos 

poderão afetar o processo de tomada de 

decisão que poderá levar a mudanças no 

uso e cobertura do solo? 

Saúde e Educação 

Indicadores Econômicos 

Fluxo de Transportes: aéreo, 

ferroviário e rodoviário; 

Produção agrícola; 

Geração de emprego e produção de 

carvão mineral; 

Receitas públicas. 

Indicadores Ambientais 

Quais as unidades de uso e cobertura do 

solo importante e como elas estão 

espacialmente distribuídas? 

Cobertura vegetal, área 

habitacional, área de mineração e 

corpos de água. 

Fonte: Autora. 

 

O interesse em analisar os impactos dos indicadores sociais, ambientais, econômicos e 

da governança na mudança do uso e cobertura do solo motivou a escolha do tema influenciada 

pela massiva emissão de licenças minerárias em 2004 pelo Governo de Moçambique 

destinado a exploração do carvão mineral na bacia carbonífera de Moatize.  

De seguida para a análise das mudanças no uso e cobertura do solo foram selecionadas 

imagens orbitais entre 2006 a 2015, de forma a se avaliar a evolução dos impactos 

espacialmente, como afirma o autor: “O método comparativo tornou-se central ao registro e 

explicação da evolução dos processos ambientais e distribuição dos impactos nas cidades 

(COELHO, 2001)”. E segundo Santos (2012c, p. 36): “O espaço considerado como mosaico 

de elementos de diferentes eras, sintetiza, de um lado, a evolução da sociedade e explica de 

outro lado, situações que se apresentam na atualidade”. 

A pesquisa em questão seguiu o fluxograma metodológico abaixo representado pela 

Figura 6, como guia para a realização das fases da pesquisa: 
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Figura 6. Fluxograma Metodológico 

 Fonte: Autora.             

 

 

5.1 Seleção da área de estudo e do problema da pesquisa 

 

O distrito de Moatize desde 2007 é reconhecido mundialmente pela extensão da bacia 

carbonífera e a quantidade de jazidas de carvão mineral nela identificada e quantificada. 

Desde então o volume de bens, passageiros terrestres e aéreos e de financiamento em projetos 

neste distrito foi ampliado substancialmente. Os investimentos na área de extração minerária 

resultaram no aumento dos pedidos de licenças minerárias e ambientais para exploração do 

carvão mineral nesta região. Sendo o foco de análise as áreas no entorno das explorações 

minerárias, Moatize foi o distrito escolhido por estar vivenciando um boom de concentração 

populacional, alterações nas atividades econômicas desenvolvidas localmente, assim como os 

possíveis impactos da atividade minerária próxima aos assentamentos urbanos. 

O recorte distrital se deveu a falta de dados ao nível de subdistrito (local onde a 

atividade de mineração decorre), sendo que os dados disponíveis eram generalizados para 

todo o distrito.  
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5.2 Construção do referencial teórico 

 

 

Esta fase consistiu na revisão bibliográfica direcionada ao objeto da pesquisa para 

embasamento da temática em discussão. Desta forma foram selecionados autores que 

desenvolveram trabalhos relacionados à produção do espaço urbano tais como: Milton Santos, 

Ana Flávia Fani Carlos, Dinizar Becker, Maria Célia Coelho; território e planejamento: David 

Harvey, Rogério Haesbert, Gilda Bruna e Lauro Birkholz; mineração e desenvolvimento 

local: Maria Célia Coelho, Sérgio C. Buarque, David Hogan e sobre os impactos 

socioambientais da exploração minerária: Maria Célia Coelho; J. Pontes, M. Faria e V. Lima; 

David Hogan. 

 

 

5.3. Levantamento, seleção e construção da base de dados socioeconômicos.  

 

 

Esta fase consistiu no levantamento da base de dados através de consulta no Instituto 

Nacional de Estatística de Moçambique para o censo de 2007 (último Recenseamento 

realizado em Moçambique, sendo que o próximo está previsto para 2017), relativos aos dados 

populacionais e indicadores demográficos como crescimento populacional, migração, 

educação e saúde, bem como, dados socioeconômicos para suportar as análises da evolução 

social e econômica do distrito de Moatize.  

Paralelamente foram consultados documentos do Ministério da Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural relativo ao Plano Distrital de Uso da Terra de Moatize e ao Plano 

Especial de Ordenamento Territorial do Vale do Zambeze e seus respectivos anexos 

cartográficos, utilizados para avaliar a futura expansão populacional e a tendência de 

ocupação urbana no distrito. O levantamento dos planos quinquenais do Governo 2010-2014 

e 2015-2019 foram coletados para análise dos seus impactos ao nível local (MOÇAMBIQUE, 

2009; 2015). 

Para analisar o processo legal e a produção de dispositivos legais durante o período em 

análise, foi necessário identificar fazer um levantamento da legislação relacionada ao setor de 

mineração.  

Foram ainda coletados á nível do Governo do Distrito de Moatize dados sobre a saúde 

(principais doenças que assolam o distrito e número de unidades hospitalares), educação 
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(números de escolas, número de alunos inscritos bem como número de professores), receitas 

públicas (arrecadação de receitas antes e depois da atividade de exploração minerária), 

transportes (tipo de transporte, fluxo de passageiros e aeronaves, fluxo de automóveis e 

ferroviários) e mineração (número de empregos criados, quantidade produzida e exportada de 

carvão mineral).  

A base cartográfica e temática utilizada baseou-se na consulta do Zoneamento 

Agroecológico na escala 1:1. 000.000 (2005) e na escala 1: 250.000 (2012) realizado pelo 

Instituto de Investigação Agronômica de Moçambique. A organização político administrativo 

se obteve através da base cartográfica da Direção Nacional de Geografia e Cadastro de 

Moçambique. 

 

 

5.4 Levantamento e Geoprocessamento da base de dados espaciais.  

 

 

O processamento das imagens orbitais teve como principal enfoque a análise das 

alterações no uso e cobertura do solo. As classes de uso e cobertura do solo foram definidas 

tomando-se em consideração o tipo de sensor utilizado o LandSat 5 e 8 e suas respectivas 

resoluções espaciais, conforme Tabela 2.  

Para a realização do mapeamento, espacialização e quantificação do uso e cobertura 

do solo utilizou-se das técnicas de sensoriamento remoto, através da classificação digital não 

supervisionada e pela segmentação de imagens que segundo Borges (2009): “a 

implementação da técnica de segmentação propõe um agrupamento de regiões baseado no 

conceito de região vizinha mais similar, o que significa dizer que a cada iteração o par mais 

semelhante de regiões espacialmente adjacentes são fundidos”, com o suporte computacional 

do software  ArcGIS 10.3.1 e SPRING 5.4.2, pelo fato das geotecnologias possibilitarem a 

análise das transformações do uso e cobertura do solo que “é uma ferramenta que permite a 

elaboração de uma base georreferenciada, que facilita a representação e a análise do espaço de 

forma dinâmica” (FUJACO; LEITE; MESSIAS, 2010).  

  

Tabela 4 - Relação de imagens orbitais utilizadas e suas especificações. 

Datas Tipo de Satélite Resolução Espacial Tipo de Sensor Bandas 

Novembro de 2006 Land Sat 5 30 metros Thematic Mapper 5,4,3 

Novembro de 2011 Land Sat 5 30 metros Thematic Mapper 5,4,3 

Novembro de 2015 Land Sat 8 15 metros 

OLI TIRS(Operational 

land imager – termal 

infrared sensor) 

6,5,4 
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  Fonte: Autora. 

Na definição das datas das imagens orbitais levou-se em consideração a época do ano 

em que foram captadas, pelo fato de proporcionar maior vigor da biomassa e melhor 

padronização do tipo de vegetação existente. Como afirma Jensen (2009, p. 378): 

“Se a meta é monitorar a biomassa vegetal, é mais indicado coletar dados 

de sensores remotos nas épocas de pico do crescimento vegetal, quando 

existem quantidades máximas de vegetação. O monitoramento da biomassa 

ao longo do tempo pode prover importantes informações sobre a 

estabilidade do ecossistema natural e se estão ocorrendo mudanças 

significativas.” 

 

Na impossibilidade de obtenção das imagens orbitais de alta resolução, foram 

utilizadas imagens orbitais de baixa resolução, as quais utilizadas para a realização do 

mapeamento das classes de uso e cobertura do solo, optando-se pela seleção de imagens com 

resolução espacial de 15 e 30 metros. Primeiramente, o desafio se referiu a escolha da melhor 

estação do ano para extrair a imagem, mas devido ao excesso de nuvens e de forma a se ter 

uma uniformidade quanto o mês que a imagem foi capturada, a escolha foi pelas imagens 

referentes ao início da época chuvosa.  

Em Moatize a época chuvosa vai de Outubro á Março, sendo que todas as imagens 

selecionadas correspondem ao mês de Novembro. As imagens foram obtidas gratuitamente na 

base de dados online da United States Geological Survey (USGS). 

Um dos requisitos ao se analisar uma imagem orbital é a escolha de bandas que 

ofereçam melhor desempenho para a análise das mudanças ocorridas no uso e cobertura do 

solo. Assim sendo, na pesquisa foram utilizadas imagens orbitais do satélite Landsat 5 com 

resolução de 30 metros e a composição de Bandas 5-4-3 (2006 e 2011) e, Landsat 8 (de 2015) 

com resolução de 15 metros foi utilizada a composição de Bandas 6-5-4.   

A escolha destas bandas se deveu ao realce do comportamento espectral da cobertura 

vegetal, áreas de mineração e solo urbano. Segundo Jensen (2009, p. 451): “A cobertura da 

terra segundo a categoria United States Geological Survey (USGS) Nível III, é mais bem 

identificada usando-se as faixas do visível (0,4 µ-0,7 µ), infravermelho próximo (0,7 µ-1,1 µ) 

infravermelho médio (1,5 µ-2,5 µ) e/ou pancromático (0,5 µ -0,7 µ) do espectro 

eletromagnético”.  

As imagens orbitais foram georrefenciadas para o Datum de Moçambique, que é o 

WGS84. Assim sendo, uma base de dados existente foi utilizada para o mapeamento final, 

constituída por informações relevantes como divisão politico administrativa, dados vetoriais e 

rasters da área de estudo. Como forma de apoio utilizou-se para o mapeamento das classes de 
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usos e cobertura do solo de 2005 e de 2012 elaborados pelo Instituto de Investigação Agrária 

de Moçambique.  

Em seguida se iniciou o processo de segmentação no Spring, e que teve como 

procedimentos a simulação de vários limiares de similaridade nas imagens orbitais de modo 

que se pudesse encontrar o que melhor resultados apresentavam para se poderem mapear as 

áreas de usos do solo sem interferência de nenhum alvo. Depois foram definidas as classes de 

uso do solo conforme era mapeada a área segmentada no Spring, e que melhor respondiam ao 

objetivo do trabalho. 

As classes de uso do solo definidas foram: cobertura vegetal, corpos de água, área 

habitacional e área de mineração.  

As imagens segmentadas e classificadas foram posteriormente exportadas para o 

ArcGis 10.3.1,onde se procedeu a edição por forma a corrigir certos erros da classificação não 

supervisionada, que resultou na produção de três mapas temáticos de uso do solo de 2006, 

2011 e de 2015.  

 

 

5.5 Análise e interpretação dos resultados 

 

 

Esta fase consistiu na estruturação das informações obtidas na pesquisa bibliográfica, 

assim como os resultados dos mapeamentos do uso e cobertura do solo e dos dados sócios 

econômicos disponíveis para o distrito de Moatize. Esta estruturação se baseou nos 

indicadores sociais, econômicos e ambientais definidos e na avaliação dos planos quinquenais 

do Governo durante o período e análise. 

 As análises das informações documentais foram agrupadas em tabelas, para 

optimização e percepção das mudanças ocorridas no período de análise. Face à dificuldade na 

obtenção de dados de forma sistemática, utilizou-se o recurso a data mais próxima do período 

analisado. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Análise dos Planos do Governo e seus impactos na dinâmica distrital 

 

 

6.1.1. Plano Quinquenal do Governo (PQG) 2010-2014 

 

 

O documento foi elaborado pelo governo moçambicano no ano de 2009, tendo como 

principal objetivo “Combater a pobreza para melhorar as condições de vida do povo 

moçambicano em ambiente de paz, harmonia, e tranquilidade que pretendia ser atingido 

através do crescimento econômico rápido, sustentável e abrangente.” Os pilares do plano 

quinquenal foram: o desenvolvimento humano e social, desenvolvimento econômico, boa 

governança, descentralização, combate a corrupção e a cultura de prestação de contas, reforço 

da soberania e reforço da cooperação internacional. 

Os aspectos que aqui serão salientados referem-se à inclusão na agenda do Governo 

temas referente à dimensão socioambiental, selecionando nos pilares acima referidos o de 

desenvolvimento humano, social e econômico. 

O documento mostra uma inclusão de aspectos ligados ao melhoramento da qualidade 

de vida da população através da educação (expansão da rede escolar, inclusão de temáticas 

como meio ambiente e desenvolvimento sustentável, melhoramento da qualidade de ensino 

para se adequar à nova dinâmica econômica), saúde (mais acesso aos serviços de saúde e 

aumento de número de profissionais de saúde/habitante, aparelhamento das unidades saúde e 

inclusão de áreas como unidades cirúrgicas em locais distantes dos grandes centros, assim 

como a redução dos casos de endemias e pandemias – notou-se que no país os casos de 

incidência de HIV/SIDA têm reduzido bem como as doenças associadas). 

O acesso ao saneamento básico e a habitação, incluído o melhoramento dos 

assentamentos informais foram aspectos que chamaram atenção pela preocupação 

manifestada no documento. Em Moçambique foram elaborados cerca de 90 planos distritais 

de uso da terra, e mais de 100 planos de urbanização e três planos provinciais de 

desenvolvimento territorial (MOÇAMBIQUE, 2015) e existe ainda uma estratégia nacional de 
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melhoramento dos assentamentos informais que visa o melhoramento das condições da 

população que vive em áreas desordenadas. 

Para o caso da província de Tete, onde se localizam a maior parte dos 

empreendimentos de exploração minerária, nota-se um aumento de assentamentos informais, 

onde as atividades aí desenvolvidas atraíram em curto espaço de tempo um grande número de 

pessoas, que foram estabelecendo-se á volta dos centros urbanos consolidados como é o caso 

do distrito de Moatize. Apesar da elaboração de planos de ordenamento territorial nota-se 

ainda o surgimento de mais áreas de assentamentos informais, que se acredita serem, pela 

falta de revisão dos documentos e um planejamento estratégico que atenda a atividade 

minerária. 

Este documento está de certa maneira voltado para o desenvolvimento do setor 

minerário “garantir a abertura de novas minas” (MOÇAMBIQUE, 2009), o que constituí um 

aspecto que se tem verificado na província de Tete, assim como no distrito de Moatize, onde 

foram concedidas várias licenças de exploração minerária. O que documento não mostra a 

repercussão desta excessiva demanda de exploração no meio ambiente, principalmente sobre 

os impactos cumulativos desta atividade, a pressão sob o solo, os impactos nas atividades 

primárias desenvolvidas nesta área (onde mais de 70% da população vive em área rural) bem 

como nos impactos sociais que já tem se notabilizado no local. 

No aspecto relativo à gestão dos recursos hídricos, o documento não faz menção a um 

plano de gestão da bacia hidrográfica do Zambeze, onde se localiza um dos maiores rios da 

África Austral, e onde ocorrem atividades de exploração minerária. Seria pertinente a 

execução de um plano estratégico de gestão desta bacia, pois à medida que se intensifica a 

atividade minerária maiores serão os impactos negativos causados ás águas subterrâneas e 

seus mananciais.  

Um ponto que se tornou uma inquietação pelo fato de se ter tomado como assunto 

transversal, foi o setor do ambiente, que não faz menção ao monitoramento dos megaprojetos 

no que concerne aos impactos ambientais causados pela exploração intensiva. O ordenamento 

territorial é um setor importante para o desenvolvimento de uma nação. O PQG 2010-2014 

faz menção ao desenho de novos planos diretores para a criação de novas cidades e o 

ordenamento dos centros urbanos em expansão.  

Em Moatize, não se tomou em consideração este aspecto, pois a cidade está crescendo 

sem ter em conta nenhuma norma de ordenamento, aumentando assim os assentamentos 

informais, pior ainda, esta poderá crescer em função da expansão da atividade minerária.  A 

intensidade na atribuição de licenças de exploração minerária não tomou em consideração a 

preservação dos atuais centros urbanos, visto que várias licenças foram atribuídas dentro da 
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área do centro urbano. Deste modo tem ocorrido um movimento de pessoas para áreas de 

reassentamento incrementando os impactos sociais da atividade minerária. 

 

 

6.1.2. Plano Quinquenal do Governo (PQG) 2015-2019 

 

 

O Plano Quinquenal do Governo (PQG 2015-2019) em vigor no país apresenta 

algumas alterações significativas no que se refere à exploração dos recursos naturais e sua 

gestão sustentável. A proteção e gestão sustentável do meio ambiente aparecem como uma 

prioridade do Governo, o que não aconteceu no plano anterior. Como se referencia no próprio 

documento: “Assegurar a Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do 

Ambiente. (MOÇAMBIQUE, 2015)”. Este plano encontra-se em vigência, pouco se sabe 

sobre o desenrolar das ações previstas. Nota-se uma maior inclusão de temas ligados à 

proteção ambiental no ensino fundamental e médio. 

Aspectos como saneamento urbano, melhoramento da qualidade dos serviços de saúde 

e o planejamento e a implantação de lotes urbanizados (infraestruturados) em cidades e vilas 

com um elevado número de assentamentos informais foi incluído no PQG em vigência. O 

distrito de Moatize fará parte dos distritos que passará por uma reorganização territorial, a fim 

de responder a atual dinâmica social e econômica. A preocupação com os assentamentos 

informais e com o ordenamento territorial é legítima principalmente pela grande concentração 

populacional nos grandes centros urbanos que constituem um atrativo de pessoas.  

 

O ordenamento da sociedade, hoje mais do que nunca, passa pela 

interferência direta na organização espacial, onde as formas geográficas são 

reestruturadas de acordo com o interesse do planejador a partir da inserção 

do território específico na ordem mundial (CAMARGO, 2009, p. 26). 

 

É importante que esteja espacialmente organizado para que os impactos do 

crescimento populacional trazido pela migração e pelo desenvolvimento de novas atividades 

econômicas não tenham consequências nefastas na reprodução do espaço no atual mundo 

capitalista, onde os mais desfavorecidos são retirados dos seus locais de origem para outros 

lugares que não apresentam condições mínimas para se construir uma vida saudável.  

O documento ressalva a importância na preservação ambiental em locais de 

exploração minerária e ainda da elaboração de planos estratégicos de gestão dos recursos 

hídricos e das bacias hidrográficas. Pauta ainda pela efetivação de “medidas de mitigação dos 

impactos negativos causados pela implantação de projetos de desenvolvimento 
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(MOÇAMBIQUE, 2015)”. Este é um ponto de extrema importância, pois uma das maiores 

dificuldades ou constrangimentos que a exploração não sustentável dos recursos naturais 

renováveis e não renováveis, é a deficiente execução dos planos de gestão ambiental (exigido 

por Lei, a quando da autorização da exploração em grande escala de um recurso natural). 

O papel da sociedade civil é deveras crucial para que haja uma cobrança perante o 

Governo na execução das ações previstas no PQG 2015-2019, a todas as esferas 

governamentais. 

 

 

6.2. Caracterização da mineração em Moatize, Província de Tete. 

 

 

A dinâmica resultante da exploração do carvão mineral que Moatize vivencia, tem a sua 

gênese na função pela qual foi criado, sendo desde o período colonial um território de 

exploração mineira. Somente com o início da guerra civil (que terminou em 1992) a atividade 

de exploração do carvão mineral pela empresa Carbomoc entre 1978-1980 foi paralisada 

(Figura 7). Houve com esta paralização uma diversificação das atividades econômicas 

desenvolvidas, sendo a agricultura, a pecuária, a pesca, a silvicultura as mais praticadas até 

então.  

 

Figura 7. Mina Subterrânea da Carbomoc 1978-1980, a esquerda; Mina a céu aberto da Vale, Moçambique 

desde 2006, a direita. 

  

Fonte: MZ WorldMapz, 2014. 

 

Após a reativação da exploração minerária o distrito voltou a ser conhecido pela sua 

atividade principal que é a exploração do carvão mineral. Iniciou-se um processo de 
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atribuição de licenças á empresas multinacionais a partir de 2004, onde foram atribuídas 36 

licenças numa área de 434.155ha, desde licenças de pesquisa e prospecção, certificado de 

mineração e concessão minerária como mostra a Figura 8, sobre a espacialização das licenças 

na província de Tete em particular no distrito de Moatize. O carvão que está sendo explorado 

em Moatize é do tipo metalúrgico e o térmico. 

 

Figura 8. Licenças de exploração minerária concedida e em tramitação em Moatize 

 
Fonte: MITADER, 2014. 

 

O grande número de licenças minerárias concedidas tornou-se uma preocupação, pelos 

impactos sociais, econômicos e ambientais cumulativos para o distrito. Os habitantes da 

província de Tete e do distrito de Moatize enfrentam graves ameaças ambientais e elevados 

riscos de saúde pública e de violação dos direitos humanos (SELEMANE; MOSCA, 2011, p. 

23). 

 Esta advertência feita pelos atores converge para o questionamento sobre a grande 

pressão sobre o solo desta província e principalmente em Moatize (onde se encontra a bacia 

carbonífera), em especial nas áreas de maior concentração dos grandes projetos de mineração, 

modificando a paisagem, poluindo o meio ambiente e principalmente alterando os tipos de 

uso e cobertura do solo. 

A construção das termelétricas no distrito aumentará ainda mais os impactos negativos 

e a pressão sobre o meio ambiente, quanto mais concentrados os impactos negativos, maiores 

serão as consequências catastróficas tanto para a população assim como para a natureza. 
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Pode-se afirmar que a concentração de empresas para exploração minerária contribui 

para impactos sociais benéficos, a exemplo na melhoria do poder aquisitivo da população, 

mas também traz impactos negativos na mudança do meio físico, social e cultural. 

Um dos impactos negativos na mudança do meio social é a dificuldade em encontrar 

locais favoráveis para o reassentamento populacional e o desenvolvimento das atividades de 

subsistência desta população, pois aproximadamente 80% (MOÇAMBIQUE, 2014, p. 44) da 

área do distrito de Moatize foram atribuídos para concessões e licenças de exploração 

minerária. Isto tem provocado interferências em outros usos (turismo, pecuária, agricultura, 

etc.), bem como conflitos de uso da terra entre as concessões e as comunidades locais 

(SELEMANE; MOSCA, 2012). 

As transformações ocasionadas pela implantação de um projeto de exploração 

minerária tende a gerar conflitos sociais e econômicos, pois ocorre um processo de 

“Subordinação do local acolhedor do mega projeto no processo global de desenvolvimento 

(BECKER, 2000)”. A comunidade hospedeira é que mais sofre neste processo de 

subordinação, pois ela vê-se obrigada a se adaptar as novas relações sociais e econômicas 

forçadas pela presença dos megaprojetos de mineração. 

O processo de exploração deste minério requer uma demanda de terra e de recursos 

financeiros, capital humano, assim como infraestruturas de apoio ao desenvolvimento da 

atividade. A rentabilidade da mineração na sua maioria relacionada à exploração do carvão 

mineral desenvolve-se em países pobres, onde as leis ainda não estão adequadas à atividade 

ou fragilizadas e existem incentivos fiscais, que são a isenção de impostos durante o período 

de construção, em alguns casos até um período em que a atividade comece a dar lucros (o que 

leva cerca de 10 anos). 

As multinacionais no setor de mineração são as que mais se deslocam, no atual 

modelo global, para estes locais onde o lucro das suas atividades é maior. Na exploração de 

recursos naturais, nem sempre os países acolhedores se beneficiam diretamente da exploração, 

pois o local onde é explorado o recurso serve de fornecedor de matéria prima para as grandes 

indústrias metalúrgicas. 

 

A volatilidade dos mercados primários de ‘commodities’ causam flutuações 

consideráveis nas receitas públicas e no comércio de divisas, para países em 

desenvolvimento dependentes da exploração de minérios. Estas flutuações tornam 

difícil o planejamento e podem resultar num enclave econômico para os programas 

de desenvolvimento (TILTON; DAVIS, 2002, p. 2). 

 

O impacto da volatilidade dos preços do carvão no mercado mundial se reflete em 

parte dos lucros que as multinacionais devem repassar á comunidade local como forma de 
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minimizar os impactos da extração. Estes são maiores ou menores dependendo do preço do 

mineral em questão no mercado mundial, o que compromete as ações que são planejadas a 

nível nacional e local para desenvolvimento social e de infraestruturas.  

A mão de obra especializada constitui um entrave para a população nestes países 

pobres, pois não é absorvida a mão de obra local para cargos em que o salário é melhor. Isto 

se dá por que, estas indústrias são usualmente implantadas em regiões fora dos centros 

urbanos, onde o nível de conhecimento tecnológico não é elevado.  

Pela complexidade da atividade de mineração do carvão mineral, exige-se uma 

especialização de mão de obra, a qual dependendo do local onde são implantados os projetos 

é escassa. O nível de desenvolvimento que Moçambique apresenta atualmente é baixo, e com 

nível de escolaridade da sua população baixo, tem exigido das empresas multinacionais a 

importação de mão de obra estrangeira, especializada na área de mineração do carvão.  

 

O ‘boom’ da mineração causa uma migração de mão de obra e recursos de setores 

como a agricultura de manufatura para o setor minerário. Uma vez exauridos os 

recursos, países dependentes da extração minerária encontram dificuldades para 

recuperar a sua competitividade nos setores tradicionais de exportação (TILTON; 

DAVIS, 2002, p.2). 

 

Um contraponto da exploração minerária e seus benefícios à comunidade local é a 

forma como os excedentes desta produção de carvão são utilizados nos programas de 

desenvolvimento locais. Tilton e Davis (2002) afirmam que “A exploração destes recursos 

minerais pode trazer bons resultados/benefícios às comunidades locais se forem investidos em 

bem estar local (por exemplo: pode trazer suporte para educação, saúde pública, 

desenvolvimento de infraestruturas, e outros investimentos que estimulam o 

desenvolvimento), e se estes forem mal investidos poderão trazer pouco ou nenhum 

investimento para o país”. Os autores ressaltam ainda que  

 

problema não é a mineração, esta trás para o país oportunidades. Se o país falha em 

tirar vantagens desta oportunidade, a falha estará na decisão que o governo e outras 

entidades gestoras tomarão como a riqueza do mineral é utilizada. 
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6.3 Indicadores Sociais  

 

 

6.3.1. Saúde 

 

 

A saúde representa até aos dias de hoje uma preocupação na agenda de políticas 

públicas em Moçambique. As principais doenças neste setor continuam sendo a malária, 

tuberculose, HIV-SIDA, tuberculose bem como a disenteria. Consideradas como doenças de 

uma faixa pobre da sociedade, elas ainda assolam a população nas regiões rurais de 

Moçambique. Elas estão divididas em doenças de transmissão hídrica (Cólera, diarreia, 

disenteria), por via aérea (tuberculose) e sexual (doenças de transmissão sexual e HIV/SIDA). 

HOGAN (1997, p. 378), afirma que “do ponto de vista de mudança ambiental sobre a 

população (independentemente de ser natural ou social a origem dessa mudança), a questão 

crucial é a saúde”. A questão da saúde populacional está diretamente relacionada com a 

componente ambiental, principalmente com a falta de saneamento básico, que representa um 

dos vilões da concentração populacional e das populações pobres.  

As atividades industriais são consideradas como um dos grandes causadores das 

concentrações populacionais. O deficitário abastecimento de água e a falta de saneamento 

básico levam ao surgimento de doenças diretamente relacionadas com a pobreza (Figura 9). 

O distrito de Moatize ainda enfrenta anualmente problemas de saúde ligados á 

endemias como a malária, tuberculose, HIV e a disenteria. Desde que exploração do carvão 

mineral iniciou, tem se verificado em Moatize um crescimento populacional derivado do 

processo de migração (Figura 9).  Estas migrações são fruto da presença das grandes empresas 

mineradoras, o que levou pessoas de outras partes de Moçambique migrar para Moatize a 

procura de melhores oportunidades de emprego.   

Pelo fato de não haver um controle sob estas, a questão de qualidade ambiental dos 

locais onde a população migrante reside, tem desencadeado num aumento de casos de 

doenças acima referidas, como mostra a tabela 3. Estas doenças já faziam parte dos problemas 

ligados á saúde que assolavam a população do distrito de Moatize.  
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Figura 9. Formas de ocupação habitacional no ditrito de Moatize. 

 
Fonte: Autora. 

 

Apesar da presença dos megaprojetos de exploração minerária no distrito, o sistema de 

saúde em Moatize ainda é deficiente, pois o distrito conta com 15 unidades de saúde para um 

universo de cerca de 360mil habitantes (IIIº RGPH, projeções 2010-2040), quando o ideal 

seria uma unidade de saúde para cada 10mil habitantes (INE, 2013, p. 40).   

O resultado desta baixa capacidade de resposta aos problemas resultantes das 

concentrações populacionais e de deficiente saneamento básico resultou em um aumento de 

doenças consideradas por Hogan (1997, p. 378) como “males de pobreza”, que em termos 

absolutos (13.123 casos do total das doenças) representam um aumento significativo, mas em 

termos relativos representam um aumento de casos de doenças em 3,6 % não são 

preocupantes, como mostra a Tabela 5.               

 

              Tabela 5 - Doenças de vigilância epidemiológica.  

Doenças 2007 2012 2013 2014 2015 2016 

Cólera 440 0 0 0 792 0 

Disenteria (acesso á água 

potável e saneamento) 
3.341 2.432 6.500 6.432 2.632 SI 

Diarreia simples 
6.047 9.923 12.984 11.945 13.560 8.726* 

Malária 
58.068 27.314 27.249 25.233 27.434 23.413* 

Doenças de transmissão 

sexual 
5.297 4.699 4.098 3.271 7.536 4.054* 

HIV+ 
252 405 989 1.799 2.900 1.106* 

Tuberculose basciloscopia 

positiva 
160 162 169 540 531 116* 

               Fonte: Autora. 
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Dentre as doenças acima representadas o destaque continua sendo a malária, a 

tuberculose, o HIV/SIDA, tuberculose, diarreias e disenterias, que apesar de políticas de 

controle das mesmas, 15 % da população do distrito ainda sofre com “males da pobreza”. Isto 

porque o distrito não tem um sistema de saneamento eficiente e de coleta de lixo, bem como a 

baixa renda da população local o que leva á prostituição e aumento dos casos de HIV/SIDA 

(SELEMANE; MOSCA, 2011), onde ocorre apenas na sede distrital conforme ilustra a Figura 

10. 

 

Figura 10. Terminal de Transportes Rodoviário e Ferroviário de Moatize. 

 
Fonte: Autora. 

 

O acesso reduzido à água potável e o fecalismo a céu aberto (prática ainda presente no 

distrito) é outro fator que compartilha para o aumento dos casos de doenças ligadas a falta de 

saneamento. Atualmente, somente 52% da população tem acesso à água potável e cerca de 

40.460 famílias tem acesso á latrinas melhoradas (Serviços distritais de planejamento e 

infraestruturas de Moatize, Relatório semestral de atividades, 2015), um número abaixo do 

ideal, pois corresponde á cerca de 180mil habitantes, para um total de 360mil habitantes (INE, 

Projeções distritais, 2010-2040, 2010) que residem no distrito. 

Das doenças de origem hídrica (disenteria, diarreia simples e a cólera) as diarreias 

destacam-se pelo aumento de cerca de 80% do número de casos apresentados entre 2007 e o 

primeiro semestre de 2016, o que mostra uma relação direta com o deficiente acesso à água 

potável intra-domiciliar e deficiente saneamento básico. 

Nas doenças de transmissão sexual, o destaque vai para a variação dos casos de HIV+ 

que teve um aumento preocupante entre 2013 e o primeiro semestre de 2016. Este aumento 

tem duas causas prováveis e com forte ligação com os casos registados, sendo a primeira a 

melhoria nos serviços do Gabinete de Aconselhamento e Testagem Voluntária (GATV), 

resultando numa maior cobertura de pessoas testadas; e a segunda é relacionada ao aumento 
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dos casos de prostituição no distrito, o que é uma fragilidade de áreas com aglomerados 

populacionais de baixa renda nas proximidades das indústrias (SELEMANE; MOSCA, 2011). 

No caso particular da tuberculose notou-se um maior número de casos entre 2014 e o 

primeiro semestre de 2016. A tuberculose é uma doença diretamente relacionada ao 

HIV/SIDA, mas é também consequência de aglomerações de pessoas que trabalham em 

indústria (HOGAN, 1997, p. 379). No caso particular da exploração do carvão mineral, o 

incremento dos casos da tuberculose está vinculado a esta atividade resultante da aglomeração 

dos trabalhadores das minas em locais fechados (HOGAN, 1997, p. 379).  

O aumento dos “males de pobreza” está ainda diretamente relacionado com as 

migrações terrestres e aéreas que tiveram um acréscimo significativo desde que a atividade 

minerária iniciou. Todos dados coletados fazem parte do sistema de vigilância epidemiológica 

das principais doenças que assolam Moatize, efetuado periodicamente pelos dos serviços 

distritais de saúde. 

Apesar da melhoria do setor da saúde fazer parte do PQG 2015-2019, notabilizou-se 

um aumento significativo de doenças de origem hídrica e de transmissão sexual, o que mostra 

que apesar das iniciativas do Governo, o estado de saúde do distrito continua debilitado e que 

os investimentos no setor de saúde estão abaixo do desejado para que ocorram mudanças 

significativas.  

 

 

6.3.2 Educação 

 

 

O sistema de educação no distrito de Moatize é composto por 72 escolas primárias do 

1º grau (EP1, que lecionam de 1ª a 5ª séries), 61 escolas primárias completas (EPC, que 

lecionam a 6ª e 7ª séries), três escolas secundárias do 1ºciclo (que lecionam até a 12ª série), 

um instituto médio de geologia e minas e 19 centros de alfabetização e educação de adultos. 

Em 2015, o universo estudantil era de 84.667 alunos inscritos e 1.669 professores, 

mostrando que a relação aluno professor era de 1 professor para 50,7 alunos. Esta proporção 

mostra que o sistema de educação ainda é deficiente, pois o ideal seria de um professor para 

lecionar 45 alunos segundo o Ministério da Educação.  

A Tabela 6 apresenta o número de escolas no distrito, incluindo o instituto médio de 

geologia e minas, que é de 137 unidades escolares. Segundo as projeções do INE (IIIº RGPH, 

2007), Moatize tem 169.569 habitantes em idade escolar, o que representa 49% da população 

de um universo populacional de 346.060 habitantes. Para o número de alunos inscritos em 
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2015 (84.667), verifica-se o número de alunos que não frequentam as escolas ainda é muito 

baixo, somente 50% da população em idade estudantil. 

 

 
                        Tabela 6 - Número de escolas por nível de ensino.        

 2007 2010 2013 2014 2015 

EP1 100 61 90 86 72 

EPC 20 14 36 43 61 

ESG 1º Ciclo 5 9 9 3 3 

IMGM 1 1 1 1 1 

AEA 0 0 0 58 19 

                         Fonte: Autora. 

 

Considerando o total de escolas existentes em Moatize, e fazendo a comparação com o 

número de alunos inscritos e em idade estudantil
1
 pode se constatar que a situação 

educacional, encontra-se deficitária, pois deveria existir no distrito cerca de 230 escolas, 

número muito acima do que o distrito apresenta. A tabela 6 mostra ainda uma diminuição de 

número de EP1, pois houve uma maior aposta do Governo nas EPC, como uma resposta a 

demanda de mão de obra pelas em empresas mineradoras.  

Outro aspecto importante de salientar conforme a Tabela 6 é o aumento do número de 

Escolas Primárias Completas (EPC) e as Escolas de Alfabetização e Educação de Adultos 

(AEA) entre 2013 e 2015, resultantes das iniciativas do Governo em melhorar o nível de 

escolaridade do distrito e responder a procura de mão-de-obra especializada.  

Apesar do esforço do Governo local, a falta de escolas de nível superior no distrito é 

outro entrave para o desenvolvimento do capital humano e de resposta para a atual exigência 

do mercado de emprego localmente. Assim, o consumo de mão de obra especializada não é 

local, vindo de outras partes da província de Tete e principalmente da capital do país 

(Maputo).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 O cálculo do número de alunos por sala de aula versus número de salas de aulas por escola: 1 escola possui cerca de 8 salas de aulas, e cada 

sala de aula com 45 alunos, com dois períodos de atividades escolares 
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6.4 Indicadores Econômicos. 

 

 

6.4.1 Transporte Rodoviário 

 

 

O aumento na circulação do número de veículos leves e pesados tem como 

consequência a intensificação da poluição do ar, principalmente devido às atividades 

relacionadas a grandes obras de engenharia as quais estão associadas à exploração do carvão 

mineral e que foram intensificadas a partir de 2011 (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Distribuição do número de transportadoras, veículos e de passageiros no período de 2007-2014. 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Transportadoras 5 42 37 47 59 

      

Veículos 19 412 518 1216 1.279 

      

Fluxo urbano 

de passageiros 
540.000 571.000 1.092.860 4.631.914 2.827.098 

Fonte: SELEMANE & MOSCA, 2012. 

 

Pela Tabela 7 verifica-se que o número de veículos e de passageiros teve seu maior 

pico em 2011 com cerca de 1.220 em circulação no distrito de Moatize, sendo que na sua 

maioria pelas empresas de exploração do carvão mineral e a seus funcionários. A circulação 

de veículos também trouxe ao distrito um aumento do transporte de passageiros que chegam e 

que saem do distrito, vindos de outras regiões da província e do país. No referente aos 

passageiros houve um incremento significativo em 2010, ano em que os projetos de 

exploração do carvão mineral se encontravam em fase de implantação, conforme ilustrado 

pela Figura 11, a movimentação de veículos e de pessoas.  

 

Figura 11.  Estrada Nacional 603 Moatize- Cidade de Tete (A); Lado Direito: Terminal Rodoviário e Ferroviário 

(B). 
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Fonte: Autora. 

 

No período entre 2007 a 2011 o aumento foi de aproximadamente 1.216 viaturas, 

alterando de certa maneira a dinâmica distrital, visto que o distrito não tinha uma frota 

automóvel localmente. Nota-se que entre 2010 e 2011, houve um decréscimo do fluxo de 

passageiros visto que o ano de 2011 iniciou a fase de extração do minério consequente 

redução de mão de obra não especializada e do fluxo migratório. Apesar deste aumento de 

veículos não foram registados casos excessivos de doenças respiratórias nas unidades de 

saúde, causadas por uma maior da circulação de veículos nas rodovias locais. 

 

6.4.2 Transporte Aeroportuário 

 

 

O melhoramento e eficiência das comunicações é um fator que “possibilita o 

crescimento econômico” (Santos, 1981, p. 78).  Santos (1981), ao descrever sobre o 

crescimento económico e urbano nos países subdesenvolvidos afirma: “Quanto mais 

modernas são as comunicações, mais chances tem a cidade de se desenvolver, em certas 

condições. Quanto mais acelerado pode ser o crescimento da cidade”. Ele apresenta exemplo 

da Costa de Marfim, onde a existência de um aeroporto internacional em Abidjã que 

apresentou em 1965 um movimento de 5.000 aeronaves, fato este que contribuiu para o pleno 

desenvolvimento da cidade (Santos, 1981, p.79).  

A atividade minerária em Moatize promoveu um impacto no aumento do movimento 

de aeronaves, carga e passageiros no aeroporto da cidade de Tete, que dista a cerca de 20 km 

do distrito, tendo de certa maneira incrementado o volume de correspondências e de cargas 

como resultado da mudança na dinâmica no distrito de Moatize. O número de passageiros que 

embarcaram e desembarcaram aumentou em 25% num intervalo de 3 anos, de 2011 a 2014. O 

A B 
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mesmo aconteceu com as aeronaves sendo que em 2010 pousaram 3.328 e em 2014 foram 

5.542, um aumento de cerca de 40% do movimento de aeronaves, como mostra a Tabela 8. 

 
                                   Tabela 8 - Evolução do Fluxo de Aeroportuário do Aeroporto. 

Ano 

Correio 

(Ton.) Aeronaves 

Carga 

(Ton.) Passageiros 

2009 14,1 2.658        422,0    65.000 

2010 12,0 3.328        525,0    89.000 

2011 19,0 4.150        565,8  100.208 

2012 18,0 5.107        470,9  114.978 

2013 16,0 5.178        506,0  138.000 

2014 37,5 5.542        584,0  134.893 
                                Fonte: Estatística, Aeroportos de Moçambique, 2015. 

A necessidade de melhoramento da qualidade do transporte, fez com que o aeródromo 

de Tete fosse transformado em aeroporto internacional, tendo desta forma aumentado o fluxo 

de passageiros para esta província, na sua maioria com destino ao distrito de Moatize. 

Verifica-se pela Tabela 8, que de 2009 (ano em que iniciou a construção da mina em Moatize 

da mineradora Vale) o fluxo de passageiros aumentou em mais de 100%, passando de 65.000 

passageiros transportados para 134.893. 

Segundo Santos (2008, p. 99) “o movimento da massa salarial, assegura a criação e 

manutenção de certas atividades e pode-se afirmar que ela constitui um fator positivo, de certo 

modo espontâneo, para o desenvolvimento da economia local”. Este movimento da massa 

salarial de/para Moatize, resultou no aumento do fluxo de passageiros por via aérea e terrestre 

incrementando de certa forma outros setores como o comércio, restaurantes, hotelaria e 

construção civil. 

 

 

6.4.3 Transporte Ferroviário 

 

 

O melhor e mais rentável meio de transporte do carvão mineral até ao porto em 

Moatize é o ferroviário. A via utilizada até 2014 pelas empresas que operam e exploram o 

carvão mineral no distrito é a linha de Sena que atravessa a província de Tete e de Sofala até 

chegar ao porto da Beira, a qual limita o volume de exportações do carvão pela capacidade 

reduzida da ferrovia. A construção do ramal Moatize - Nacala (norte de Moçambique), que 

passa por Malawi, veio contribuir para aumentar a capacidade de transporte do minério 
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(apesar de só ter entrado em funcionamento no final de 2014). A Tabela 9 mostra como foi à 

evolução do transporte de carga na Linha de Sena de 2009 a 2014. 

                                            

                                                 Tabela 9 - Evolução do transporte ferroviário de carvão. 

Evolução do transporte 

ferroviário de carga na Linha de 

Sena (Moatize-Porto da Beira), 

(Kton) 

2009 163,4 

2010 492, 3 

2011 - 

2012 - 

2013 3.600 

2014 6.000 
                                                    Fonte: Moçambique, 2015 

Pela Tabela 9, verifica-se que houve um incremento no volume de carga na Linha de 

Sena a partir de 2013, motivado pela exportação do carvão mineral, que passou de 163,4 mil 

toneladas em 2009 para seis milhões de toneladas em 2014.  

A ausência de dados em 2011 e 2012 foi devido à interrupção da Linha para 

manutenção e aumento da capacidade de transporte para que pudesse suportar a meta de 20 

milhões de toneladas de carvão que as companhias mineradoras pretendem exportar através 

desta ferrovia. Este aumento da capacidade de transporte de carga deveu-se à necessidade de 

melhoramento das infraestruturas de transporte de modo a dar suporte à indústria de extração 

do carvão mineral, fazendo parte do Programa Integrado de Investimentos elaborado pelo 

Ministério da Planificação e Desenvolvimento em 2013, focado nas infraestruturas prioritárias 

para 2014-2017 (MOÇAMBIQUE, 2013).  

 

6.4.4 Produção Agropecuária  

 

 

A produção agropecuária no distrito está voltada basicamente para a produção de 

alimentos e a pecuária extensiva. Os dados obtidos junto aos Serviços Distritais das 

Atividades Econômicas (SDAE) demonstram que apesar da presença da atividade minerária, 

o setor agropecuário apresentou um aumento de produção, resultante de iniciativas de 

incentivo do próprio Governo (Tabela 10). Estas metas são para fortalecer outros setores de 

produção, garantir a segurança alimentar e oferta de trabalho, pois a exploração do carvão 

mineral é um recurso não renovável, e a população deve ser estimulada para aperfeiçoamento 
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das técnicas de produção agropecuária para que os impactos futuros da indústria minerária 

sejam minimizados.     

                      

                                                     Tabela 10 - Evolução da produção agrícola 2008-2015. 

Produção agrícola para os 

biênios 2008/2009 á 2014/2015 no 

Distrito de Moatize (Ton.) 

2008/2009          31.705,8 

2010/2011          41.378,6 

2013/2014       115.331,0 

2014/2015       123.882,0 

                                                      Fonte: SDAE, 2015. 

 

Observa-se pela Tabela 10, o aumento significativo na produção de alimentos do 

biênio 2010/2011 para 2014/2015, com um aumento de produção da ordem de 300%. Este 

aumento de produção, em parte, está associado a ações sociais das empresas mineradoras que 

fizeram investimentos no setor de extensão agrária e na distribuição de sementes. 

Por outro lado, para algumas fases da expansão de áreas de mineração, houve uma 

afluência mais expressiva de trabalhadores, porém nas fases operacionais da extração do 

minério propriamente dita a participação da população foi em menor escala, pelas razões 

anteriormente mencionadas que é o baixo nível de escolaridade. Desta forma pode-se 

constatar que não houve uma influência significativa da mineração do carvão mineral na 

queda na produção agrícola no distrito de Moatize neste período, pois grande parte da 

população economicamente ativa tem um baixo nível de escolaridade e não teve lugar nas 

mineradoras, continuando o Governo a investir no setor agrícola e incentivando este faixa 

econômica a desenvolver a agricultura.  

 

 

6.4.5 Geração de Empregos  

 

 

O desenvolvimento da indústria extrativa é por si uma atividade que movimenta 

grande número de pessoas desde a sua implantação até a fase de operacionalização, 

dinamizando vários setores da atividade econômica. A exploração do carvão mineral destaca-

se, pelo volume de produção comparativamente a outras atividades econômicas desenvolvidas 

no distrito de Moatize. O setor agrícola em 2014 produziu 123.882 toneladas de diversos 
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produtos, enquanto que a exploração do carvão mineral foi de 5.291.726 toneladas. O volume 

de produção teve seu reflexo na geração de emprego formal conforme Tabela 11.  

                       
                    Tabela 11 - Evolução do número de empregos gerados em função da exploração do Carvão 

mineral. 

Ano Empregos 

Produção de 

Carvão Mineral 

(Ton.) 

Exportação 

2007 274 - - 

2010 1034 - - 

2011 5400 974.320 151.000 

2012 6400 4.953.994 223.000 

2013 27.323 4.734.935 3.836.069 

2014 32.820 5.291.726 4.546.661 
                          Fonte: Sexto Relatório da ITIEM, 2015;  

A Tabela 11 mostra a evolução do número de empregos gerados desde que se 

intensificou a atividade de mineração. Apesar de não discriminar o número de empregos por 

setor econômico, relacionadas às atividades minerárias, houve um aumento significativo de 

pessoas empregadas apresentando um aumento de aproximadamente 12.000 %, passando de 

274 para 32.820 empregos. Os dados apresentados se referem a empregos gerados nos 

megaprojetos da Vale, Moçambique (empresa brasileira), Rio Tinto (empresa australiana), 

ICVL (empresa indiana), Minas de Revúbué (empresa com capital árabe e moçambicano) e 

Nkondezi Coal Mining (empresa de capital inglês).  

 

 

6.4.6 Receitas Públicas 

 

 

As receitas do distrito tinham a sua proveniência somente na arrecadação de impostos 

setores de atividade como agricultura, comércio, turismo e extração minerária em pequena 

escala. Em 2009, as receitas distritais chegaram a 405.052 dólares, em 2013 quando as 

explorações minerais dos megaprojetos estavam em plena atividade, às receitas aumentaram 

em cerca de 470%, chegando a um teto de 1.917.904 dólares (Tabela 12).  

A queda na arrecadação das receitas entre 2014 e 2015 foi devido à ocorrência de 

cheias e alagamentos que resultaram na destruição de parte da linha férrea Moatize- Porto da 

Beira, impedindo o transporte do carvão de Moatize. A queda na arrecadação vinculada à 

exploração do carvão mineral foi também justificada pela queda no preço do carvão mineral 

no comércio internacional sendo que em 2012 estava a 250 dólares por tonelada e atualmente 

está a 100 dólares. 
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                                           Tabela 12 - Arrecadação de receitas 2009-2015. 

 

Arrecadação 

de receitas 

no distrito 

(dólares) 

Fundo de 

Mineração 

2009 405.052 - 

2010 536.261 - 

2013 1.917.905 2.181.511,6 

2014 1.327.204 1.835.777,44 

2015 111.012* 327.578,35* 
*1º Semestre de 2015 

Fonte: Governo de Moatize, 2015. 

 

Pela Tabela 12 percebe-se que existe uma segunda fonte de renda que o distrito passou 

a receber que é o fundo de mineração, proveniente das exportações do carvão mineral. Este 

fundo é repassado pelo Governo Central aos distritos onde ocorre a atividade de mineração, a 

qual deve ser destinada para o “melhoramento das infraestruturas rodoviárias, de saneamento 

e infraestruturas hospitalares da população do distrito minerador” (Relatório de atividades de 

Moatize, 1ºsemestre de 2016). Assim o distrito beneficiou-se até 2015 com cerca de 

14.251.000.00 meticais, que foi destinado aos setores de saúde, educação, saneamento e 

infraestrutura rodoviária. 

 

 

6.5 Indicador Ambiental 

 

 

6.5.1 Mudanças no uso e Cobertura do solo. 

 

 

As alterações no uso e cobertura do solo, geralmente são decorrentes das intervenções 

antrópicas, as quais podem estar associadas principalmente à expansão das fronteiras 

agropecuárias, expansão urbana e exploração mineral. No presente trabalho o foco da 

pesquisa é a exploração do carvão mineral no distrito de Moatize.  

Por se tratar de megaprojetos, apresenta grandes alterações na paisagem local, 

causadas não só pela grande movimentação de terra em superfície para a implantação das 

estruturas operacionais, bem como das escavações para extração do minério.  
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Outra consequência destas intervenções é a chegada de grande contingente de 

operários vindos de várias regiões do distrito e do país, com consequente aumento da área 

habitacional, visto que na área de estudo o tipo de ocupação é disperso.  

O aumento e a diversificação de atividades econômicas que estão ocorrendo no distrito 

de Moatize estão diretamente relacionados com a presença de megaprojetos de exploração do 

carvão mineral. 

A alteração da paisagem é um dos impactos resultante da chegada de grandes projetos 

e a consequente concentração populacional no distrito, como afirma Santos (1981, p.71) pode 

ser “nocivos quando a cidade não é capaz de dar resposta às novas necessidades de bens, 

serviços e empregos”.  

O recurso utilizado para avaliar as mudanças ocorridas em Moatize foi a realização do 

mapeamento de uso e cobertura do solo, pois segundo Coelho (2001, p. 36) afirma: “O 

mapeamento tende a retratar uma espacialização, ou seja, um processo de formação e de 

distribuição espacial, temporal e socialmente diferenciado dos impactos ambientais”.  

Assim sendo, com o suporte da base dedos e dos procedimentos metodológicos 

apresentados foi possível realizar o mapeamento temporal do uso do solo no período de 2006 

a 2015. Os resultados dos mapeamentos estão representados nas Figuras 12, 13 e 14 e a 

quantificação das classes de uso e cobertura do solo pela Tabela 13.  

Os mapeamentos ilustram como as mudanças na cobertura vegetal ocorreram e os 

principais locais onde estas alterações tiveram maior impacto.  Apesar da exploração do 

carvão mineral estar em atividade há praticamente cinco anos é possível verificar pelo 

mapeamento realizado as mudanças ocorridas na cobertura vegetal, expansão das áreas 

habitacionais e expansão da área de mineração do carvão mineral. 

Para mostrar temporalmente como este processo de mudanças no uso e cobertura da 

terra decorreu, foi escolhido o ano de 2006 para o começo da análise, através de técnicas de 

sensoriamento remoto pela classificação não supervisionada, pois neste ano teve o primeiro 

processo de atribuição de licenças para a exploração do carvão mineral, considerado o ano de 

início das alterações na dinâmica local.  
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                                  Figura 12 - Mapa de Uso e Cobertura do Solo – 2006. 

 
Fonte: Autora. 
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                                Figura 13. Mapa de Uso e Cobertura do Solo - 2011. 

 
                                        Fonte: Autora.
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                                   Figura 14. Mapa de Uso e Cobertura do Solo – 2015 

 
                                      Fonte: Autora.
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Tabela 13 - Quantificação de classes de uso do solo para a área de estudo no período de 2006-2015. 

Classes de Uso do Solo 2006 2011 2015 

Área (ha) Área (%) Área (ha) 

Área 

(%) Área (ha) Área (%) 

Cobertura Vegetal 823.165,54 97,65 817.609,55 96,99 800.379,61 94,94 

Área Habitacional 8.242,28 0,98 18.381,50 2,18 30.305,47 3,59 

Corpos de Água 6.620,15 0,79 5.522,84 0,66 5376 0,64 

Área de Mineração 0 0,00 1.486,11 0,18 6.938,92 0,82 

Nuvens 4.972,03 0,59 0 0,00 0 0,00 

Total 843.000,00 100,00 843.000,00 100,00 843.000,00 100,00 
Fonte: Autora. 

 

Pela análise da Tabela 13, percebem-se as mudanças ocorridas, através das variações 

quantitativas das classes de uso e cobertura do solo que ocorreram no período de entre 2006 e 

2015.  

O período 2006 a 2011 no geral apresenta algumas mudanças nas classes de uso e 

cobertura do solo, sendo que a classe de cobertura vegetal apresentou redução em área, por 

outro lado área habitacional e área de mineração tiveram um aumento de suas áreas. A 

redução em área da cobertura vegetal, em parte se deveu pela da expansão área habitacional e 

pela mineração. Foi entre 2006 e 2011 que decorreram as atividades de implantação dos 

projetos de mineração do carvão mineral e de migração populacional, o que levou á remoção 

da cobertura vegetal e do aumento da ocupação habitacional.  

As razões destas mudanças estão diretamente relacionadas ao motivo de que 2004 

foram retomadas as liberações de licenças para a mineração do carvão mineral e o ano de 

2011 foram marcadas pela intensa atividade das empresas Vale-Moçambique e Rio Tinto, 

correspondentes a fase de implantação. 

Outro marco neste ano (2011) foi à reabertura da via férrea que liga Moatize á outras 

partes do distrito e do país, aumentando desta forma o fluxo de pessoas e bens para o local. 

No período 2011 a 2015 verifica-se a mesma tendência quanto ao aumento das áreas 

habitacional e de mineração. Por outro lado, a classe de cobertura vegetal apresentou redução 

de área, as quais pelas mesmas razões anteriores poderão estar relacionadas às classes que 

apresentaram aumento de área. Quanto à redução da cobertura vegetal, pode estar associado 

também ás condições climáticas ocorridas no período, alterando assim os padrões de biomassa 

e refletindo desta forma no processo de classificação digital utilizado.      
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 6.6 Impacto das Políticas Públicas no Desenvolvimento Econômico Local 

 

 

O desenvolvimento da indústria de mineração em Moatize passou por um processo de 

elaboração de Políticas e Estratégias, Leis e Programas para adequar a nova dinâmica 

econômica, social e ambiental. Pela magnitude da atividade, novas medidas de gestão 

ambiental, econômica e social tiveram de ser tomadas pelo Estado como forma de incentivar o 

desenvolvimento industrial, mas de certa forma sem deixar de impor normas e regras de 

exploração do carvão mineral.   

O lançamento do concurso público em 2004 para a exploração do carvão mineral na 

bacia carbonífera de Moatize deu início a um novo ciclo de exploração dos recursos minerais 

nesta região, movimentando a máquina do Governo para adequar as ferramentas legais 

utilizadas para gestão dos recursos naturais.  

Parte dos impactos desta movimentação se notabilizou nas alterações das Leis de 

Minas, Incentivos Fiscais, Responsabilidade Social, Reassentamento e do Ambiente. Estes 

dispositivos legais principalmente a Lei de Minas foi várias vezes alterada de forma a que se 

pudesse entrar em concordância com a Lei do Ambiente, e de alguma forma dar maior 

benefício às comunidades mais impactadas, sendo a última revisão a que incluiu o Artigo 20 

sobre Desenvolvimento Local: “1.Uma parte das receitas geradas para o Estado pela extração 

mineira é canalizada para o desenvolvimento das comunidades das áreas onde se localizam os 

respectivos empreendimentos mineiros.”  

Este aspecto referido na Lei nº20/2014 sobre o benefício para as comunidades locais 

faz parte da abordagem equilibrada dos interesses da sociedade, sendo referido por Fantin 

(2015, p. 161) “... fundamental importância mudar a abordagem, que fornece preferência no 

planejamento do uso e ocupação do solo para agregados minerais, para uma abordagem mais 

dinâmica, a fim de equilibrar os interesses sociais, econômicos e ambientais”.   

O plano distrital de uso da terra de Moatize (2012) (que tem como objetivo “definir 

princípios e modelos de organização do território”) pouco focalizou o aspecto dos interesses 

locais, ambientais e econômicos, visto que o mesmo somente foi elaborado após a instalação 

dos megaprojetos de carvão mineral da Vale e da Riversdale, o documento não estabelece um 

zoneamento das atividades econômicas, fato que potencializa futuros conflitos de terra. 

Apesar deste fato, o documento reafirma a necessidade de um desenvolvimento harmonioso 

entre os diferentes setores de atividade econômica e de um desenvolvimento social e de 

capital humano. 
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Infelizmente, grande parte das medidas tomadas pelo Governo foram posteriores ao 

processo de atribuição de licenças de exploração, tendo como referência a alteração da 

percentagem de incentivos fiscais oferecidos às mineradoras, pois houve uma redução de 

100% para 80% do repatriamento dos lucros da atividade. Somente a Vale conseguiu esse 

beneficio de 100%, ao passo que todas outras que vieram depois dela tiveram o benefício de 

repatriar 80% dos lucros. Como se refere à Lei nº4/2009 sobre o Código de Incentivos Fiscais, 

no nº1. Do Artigo 48, abaixo citado, as empresas mineradoras vêm se beneficiando da 

redução de taxas em:  

As empresas localizadas em Zonas Econômicas Especiais beneficiam a partir 

da data de emissão do respectivo Certificado dos seguintes incentivos do 

Imposto sobre o Rendimento de Pessoa Coletiva: a) isenção nos primeiros 

cinco exercícios fiscais; b) redução da taxa em 50%, do 4º ao 10º exercícios 

fiscais; c) redução da taxa em 25%, do 11º ao 15º exercícios fiscais. 

 

Pelo exposto, percebe-se certo despreparo e podendo-se dizer que houve falta de 

planejamento por parte do Governo, pois ao se lançar o concurso para exploração da bacia 

carbonífera deveria existir uma base legal de modo a evitar conflitos de interesses por parte do 

Estado e das mineradoras, assim como e principalmente entre Estado, mineradoras e 

comunidades locais. 

Outro dispositivo legal para atender os conflitos de interesses é a Lei nº20/2012 sobre 

o Processo de Reassentamento Resultante das Atividades Econômicas, que também foi criado 

após conflitos resultantes do reassentamento da população pela mineradora Vale. 

A Tabela14 e a Figura 15 representam uma síntese das Legislações implementadas 

pelo Governo no período de 2004 a 2015, as principais mudanças e os marcos relevantes que 

ocorreram na revisão da legislação. A razão de iniciar em 2004 é devido ao lançamento do 

edital para exploração da atividade minerária no distrito de Moatize. 
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Tabela 14. Descrição das Políticas e seus impactos no desenvolvimento econômico de Moatize. 

 

 

Ano 

 

 

Legislação aplicável à atividade mineira 

 

 

Principais mudanças 

 

 

Acontecimentos relevantes 

2004 Lançamento do concurso para exploração da 

bacia carbonífera de Moatize. 
 Vale. vence o concurso para exploração minerária. 

2007 Decreto sobre código de benefícios fiscais da 

Lei 13/2007 de 27 de Junho; 

Introduz alterações ao regime de 

incentivos fiscais. 

 

2008  Decretonº42/2008 do Regulamento de 

Avaliação do Impacto Ambiental 

Alterações dos artigos nº5, 15, 18, 20, 

24,25 e 28 do regulamento de AIA, de 

forma a dar lugar a maior celeridade na 

atribuição de licenças ambientais. 

 

2008 Decreto nº 5/2008 de 09 de Abril– aprova o 

Regulamento dos 

Impostos Específicos da Atividade Mineira; 

Repatriamento de 100% dos lucros e 

dividendos e sujeição a pagar 3% sobre 

o rendimento líquido trimestral. 

Somente a Vale,lda, se beneficiou deste incentivo de repatriamento 

de 100%, pois ano seguinte este benefício foi reduzido para 80% na 

Lei 28/2015. 

2009 Lei 4/2009– Aprova o novo código dos 

benefícios fiscais; 

Reduz alguns benefícios como o 

aumento de 15% para 32 % do Imposto 

de rendimento de pessoas coletivas 

(IRPC) 

- Início do processo de reassentamento de 1365 famílias, pela Vale, 

lda. 

2009 Plano quinquenal do Governo 2010-2014  - Assinatura de Exploração do Carvão Mineral pela Riversdale, lda 

( área atualmente explorada pela Rio Tinto, lda); 

2011   - Atribuição de 112 licenças de exploração de carvão mineral em 

Moatize. 

- Reassentamento de 84 famílias pela Rio Tinto, lda. 

 

2012 Decreto nº20/2012 sobre o Regulamento do 

processo de reassentamento resultante de 

atividades econômicas. 

 Conflitos entre a Vale e a população reassentada pela precariedade 

das moradias atribuídas e a baixa fertilidade do solo da área em que 

foram reassentados.  

2013 Política e Estratégia dos recursos minerais nº 

89/2013 

Revogada a Política geológica mineira, 

para dará lugar a política e estratégia de 

recursos minerais. 

Reassentamento de 595 famílias pela Rio Tinto. 

2014 Política nº20/2014 de responsabilidade social 

para empresas da indústria extrativa de recursos 

minerais  

 Assinado o contrato com a Jindal, lda para exploração do carvão 

mineral. 

Reassentadas 484 famílias pela Jindal, lda. 
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2014 Lei de Minas nº20/2014 Revogada para adequar a nova 

dinâmica de exploração mineira 

 

2014 Estratégia nacional de desenvolvimento 2015-

2035 

 Lançado o terceiro concurso público para exploração minerária na 

bacia carbonífera de Moatize.  

2014 Plano quinquenal do Governo 2015-2019   

2015 Regulamento nº 28/2015: específico para 

tributação e benefícios fiscais 

  

Fonte: Adaptado pela autora, 2016.
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Figura 15 - Diagrama representativo das Legislações implementadas e seus reflexos ilustrados nos mapeamentos de uso e cobertura do solo no período 2004 a 2015. 
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concurso público 

para exploração da 

Bacia Carbonífera de 

Moatize 

Início do processo de reassentamento 

de 84 famílias pela Riversdale (área 

que atualmente pertence a Rio Tinto) 
Conflitos entre os reassentados 

pela Vale, devido à precariedade 

das moradias atribuídas. 

Reassentamento de 595 

famílias pela mineradora Rio 

Tinto. 

Assinatura do contrato de 

exploração de carvão mineral pela 

Jindal. E reassentamento de 484 

famílias pela mesma mineradora. 

Regulamento nº28/2015, específico 

para a tributação de benefícios fiscais da 

atividade minerária. 

Início da exploração do carvão 

mineral na mina da Vale, S.A. 

Decreto nº42/2008 de Revisão do 

Regulamento de Avaliação do Impacto 

Ambiental, de modo a dar celeridade no 

processo de licenciamento ambiental. 

Assinatura do 

contrato de 

exploração da 

Vale, S.A. 

Assinatura do contrato de 

exploração do carvão 

mineral pela Riversdale 

Minning, Lda. 

Início das 

atividades de 

prospecção da 

Vale. 

Construção da 

primeira mina a céu 

aberto e 

reassentamento de 

1365 famílias. 

Decreto sobre o Código de 

Benefícios Fiscais da Lei 

nº13/2007 de 27 de Junho. 

Decreto nº 5/2008 – aprova o Regulamento dos 

Impostos específicos da Atividade Mineira. 

Revisão da Lei de Minas 

nº14/2002. 

Elaboração do Plano Quinquenal do 

Governo 2009-2014, incentivando o 

desenvolvimento industrial com enfoque 

na extração de recursos minerais como 

alavanca para o crescimento econômico. 

Lei nº20/2012 sobre o Regulamento do 

processo de reassentamento resultante 

de atividades econômicas. 

Revogada a Política Geológica 

Mineira nº11/87, dando lugar a 

Política e Estratégia dos Recursos 

Minerais nº89/2013. 

Concessão de 112 licenças para 

exploração do carvão mineral 
Elaboração da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035, centrada 

no desenvolvimento e exploração sustentável dos recursos minerais. 

Política nº20/2014 

sobre Responsabilidade 

Social das Empresas da 

Indústria Extrativa dos 

Recursos Minerais. 

Revogada a Lei de Minas 

nº14/2002, dando lugar a 

Lei de Minas nº20/2014. 

Como forma de atender a 

nova dinâmica da indústria 

extrativa. 
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6.7 Análise da Expansão da Área Habitacional e Área de Mineração 

 

 

A atividade minerária no distrito de Moatize por ser recente, pois a extração a céu 

aberto propriamente dito iniciou em 2011, está no subdistrito do mesmo nome, sendo as 

mineradoras Vale, S.A. e Rio Tinto, Lda. as que se encontram em plena atividade. 

Pelo fato da concentração da exploração do carvão mineral localizar-se no subdistrito 

de Moatize, considerou-se relevante procurar avaliar a área que está sendo diretamente 

influenciada pela a presença da atividade mineradora, pois os impactos são maiores nestes 

locais, em relação ao restante do distrito. Cada vez mais a área de mineração vem se 

aproximando da área habitacional, o que agrava os impactos relacionados ao saneamento 

básico, saúde, na alteração do uso e cobertura do solo e nos recursos hídricos.   

Neste subdistrito se encontra o principal e maior centro urbano do distrito de Moatize, 

denominado Município da Vila de Moatize. A principal concentração populacional encontra-

se neste local principalmente pela maior proximidade das minas da Vale, S.A. e Rio Tinto 

Lda. Como mostra a Figura: 

 

Figura 16- Município da Vila de Moatize e Proximidade das Minas de Carvão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora 
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A figura 16 mostra como a exploração mineira avança em direção a área urbana, o que 

em um futuro cada vez mais próximo poderá levar á conflitos entre a população desta área e 

os megaprojetos, pela disputa de terras.  

Pela legislação nacional a população terá de ser reassentada, pois o uso que tem 

prioridade é a mineração. O plano distrital de uso da terra de Moatize (PDUT), afirma que 

novo espaço está a ser estudado para que parte da população que se encontra nas áreas de 

mineração seja reassentada (Governo de Moatize, Plano distrital de Uso da Terra (PDUT), 

2011).   

De referir que desde que se iniciaram as atividades de implantação dos projetos de 

exploração minerária até ao momento cerca de 2.500 famílias (HUMAN RIGHTS WATCH, 

2013), e houve protestos promovidos pela população reassentada devido a qualidade das 

habitações construídas e principalmente pela localização da área escolhida para o 

reassentamento, que dista a cerca de 40 km do centro de Moatize, e ainda pelo fato da mesma 

área possuir solos pobres sem condição para o desenvolvimento da agricultura.  

Estes factos mostram como existe a necessidade se acautelar para a minimização de 

futuros conflitos de terra entre as mineradoras e a população que se encontra em áreas que 

futuramente será reassentada.  
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Figura 17. Expansão da Área Habitacional e de Mineração. 

Fonte: Autora. 

 

2006 

 
Área ocupada: 

Área Habitacional – 1,62% 

Área de Mineração – 0 

2011 

 
Área ocupada: 

Área Habitacional – 3,55% 

Área de Mineração – 0,38% 

2015 

 
Área ocupada: 

Área Habitacional – 5,09% 

Área de Mineração – 1,79% 
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 A Figura 17 representa a evolução da área habitacional próximo às áreas de 

mineração do carvão mineral. Pode-se notar que a evolução da área habitacional foi de 

aproximadamente 300%, passando de 1,62% (2006) para 5,09% (2015). A área de mineração 

também apresentou um aumento significativo, pois passou de 0% para 1,79% da área do 

subdistrito, passando de zero ha em 2006, para 6.938,92 ha em 2015. Estes resultados 

demonstram em parte os impactos associados ao processo da produção industrial como afirma 

Carlos (2000, p. 21):  

O desenvolvimento das forças produtivas aumenta a produção e a concentração de 

capital necessário para tocar o processo produtivo. Cresce fisicamente à indústria e 

aumenta a aglomeração urbana. Esta se torna mais complexa à medida que o 

capital se acumula e acelera a transformação dos processos de produção tornando-

os cada vez mais articulados, combinados socialmente e executados em escala. 

 

Desta forma, pode-se inferir que o processo de produção industrial no distrito de 

Moatize, tem contribuído para as transformações do espaço social, econômico e do meio 

ambiente, através das transformações e mudanças do uso e cobertura do solo na região 

conforme Figura 17, resultantes da atividade de exploração do carvão mineral. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa sobre as transformações socioambientais no distrito e subdistrito 

de Moatize no período entre 2006-2015, mostra que a presença dos megaprojetos de 

exploração do carvão mineral, impactou tanto positivamente como negativamente o meio 

social, econômico e ambiental desta região.  Apesar das contribuições nas receitas públicas e 

a dinamização do setor comercial que o setor de exploração de carvão mineral têm feito, os 

impactos no meio social, econômico e ambiental no distrito não são os desejáveis.  

A presença dos megaprojetos não levou ao melhoramento do sistema de saneamento 

básico, que por consequência fez com que o número de casos de doenças de origem hídrica 

não tivesse uma redução significante. Destaca-se no setor da saúde o aumento dos números de 

casos de HIV/SIDA, resultante da aglomeração de pessoas e de trabalhadores com empregos 

temporários. No que se refere aos impactos ambientais, à análise olhou para o uso e cobertura 

da terra, e notou-se que as maiores alterações foram o aumento da área habitacional, da área 

de mineração e da redução da cobertura vegetal. Destaca-se o aumento da mineração e da área 

habitacional no subdistrito de Moatize, pois é neste onde se encontram as minas em plena 

atividade.  

 Assim, os resultados obtidos poderão servir de alerta e de subsídios relevantes, para 

que os órgãos de Governo diretamente responsáveis pela criação e implantação das políticas 

públicas, possam avaliar com cautela os benefícios e malefícios que a atividade mineradora 

trouxe para esta região.  

Grande parte das ações do Governo relacionada à extração do carvão mineral está 

voltada para o aperfeiçoamento da legislação específica da atividade minerária, através da 

elaboração de políticas públicas e programas de Governo, de modo a reverter os benefícios 

dos recursos minerais para o país e principalmente às comunidades no entorno das áreas de 

mineração, através de compensações (cerca de 3% sob o lucro da exportação do carvão 

mineral) e impostos derivados da exploração minerária. 

Como estas compensações são revertidas para o local onde acontece a atividade, o 

distrito de Moatize vem se beneficiando com o melhoramento de rodovias e ferrovias, e 

ampliação de infraestruturas sociais (como escolas e centros de saúde) e incentivos 

agropecuários. 

Apesar destes benefícios econômicos e sociais da mineração do carvão mineral serem 

aplicados através das políticas e programas do Governo na gestão dos interesses sociais, 
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ambientais e econômicos, impactos negativos surgiram em Moatize desde que a atividade 

iniciou em 2006. O processo de migração populacional motivado pela procura de emprego e 

oportunidade de negócios em Moatize, fez com que não houvesse uma redução do número de 

casos das principais doenças que assolam o distrito, pois 15% da população de Moatize está 

assolada pelos “males de pobreza” (HOGAN, 1997), apesar das iniciativas do Governo.  

Esta migração provocou uma aglomeração populacional levando a um acréscimo no 

número de casos de HIV+ (92 casos em 2007 para 2.900 em 2015), malária e desinteira 

(doenças causadas pelo deficiente saneamento básico).  Os casos de tuberculose apesar de não 

serem expressivos estão relacionados ao aumento dos casos do HIV+ até então, os quais em 

parte podem estar sendo também influenciados pelo aumento da poluição atmosférica, devido 

à intensa atividade de exploração do carvão mineral e à maior circulação de veículos no 

distrito. 

Pela análise das mudanças no uso e cobertura do solo, constatou-se que o processo de 

migração levou a um aumento de 300% da área habitacional entre 2006 e 2015. Esta migração 

motivada pelos megaprojetos de carvão mineral fez parte da política do Governo, que 

incentivou o desenvolvimento da indústria mineradora através da exploração da bacia 

carbonífera de Moatize. Esta exploração minerária ocupou até 2015 cerca de 7.000 ha, a qual 

resultou no desmatamento da cobertura vegetal de uma área maior que a ocupada pela 

exploração do carvão mineral. Até 2015 a área de mineração chegava a aproximadamente 1/3 

da área ocupada pela área habitacional. 

        Na concessão das licenças para a exploração minerária foi incluída parte da área 

onde se localiza o principal centro urbano de Moatize. Desta forma, a ocupação habitacional 

tende a se aproximar das áreas de exploração, concorrendo assim para aumentar os riscos à 

população local. 

A adoção de políticas públicas, planos e programas resultaram em alguns conflitos 

entre as comunidades locais, as mineradoras e os órgãos governamentais, pois uma das 

questões envolvidas se referia ao processo de reassentamento populacional. Esta questão em 

princípio, está relacionada aos privilégios das mineradoras, pelo fato da exploração do carvão 

mineral ter prioridade em relação aos demais usos, por oferecer benefícios maiores para o 

distrito. Um número significativo de famílias foi removido das áreas que ofereciam boas 

condições para a prática da agricultura (principal atividade da população local), para locais 

distantes do centro urbano principal, com solos pobres, e vivendo em moradias que não 

ofereciam nenhuma segurança às famílias. Mais uma vez a necessidade de um planejamento 

urbano e regional poderia minimizar este tipo de conflito. 
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A partir deste estudo considera-se importante o aprofundamento sobre o objeto de 

pesquisa, visto que estudos mais detalhados poderão dar uma maior dimensão dos impactos 

sociais, ambientais e econômicos que Moatize poderá vivenciar, se as políticas públicas 

elaboradas pelo Governo, não levarem em consideração o desenvolvimento sócio ambiental 

sustentável, respeitando os limites da natureza e seus recursos naturais. Há necessidade de dar 

continuidade ao monitoramento dos atuais impactos da exploração do carvão mineral face ao 

desenvolvimento social e proteção ambiental, pois a sustentabilidade ambiental e social é uma 

incógnita no distrito de Moatize. 
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