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1 INTRODUÇÃO 

GCS Water and Environment (Pty) Ltd (GCS) foi eleita pela Eurasian Natural Resources 

Corporation Mozambique Limitada (ENRC) para conduzir uma avaliação hidrogeológica para 

o Projceto de Estima localizado no noroeste de Moçambique. A avaliação hidrogeológica foi 

conduzida como uma contribuição para a Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA). Os 

objectivos da avaliação hidrogeológica consistem em obter informações sobre as águas 

subterrâneas a partir de investigações hidrogeológicas específicas do local e permitir a 

avaliação técnica de: 

 Condições de linha de base da água subterrânea (ambiente pré-mineração); 

 Avaliação hidro-geoquímica de resíduos de rocha e de resíduos de processamento; 

 Requisitos preliminares de desaguamento para o poço aberto proposto; e, 

 Potenciais impactos nos recursos hídricos subterrâneos e nos ecossistemas 

dependentes da água subterrânea (se houver) devido ao desenvolvimento do projecto 

 

1.1 Âmbito do Serviço 

Para abordar os objectivos desta avaliação, propôs-se o seguinte âmbito de serviço: 

 Analises à mesa de trabalho e de lacunas; 

 Hidrocensos para obter dados hidrogeológicos regionais actualizados (ou seja, 

qualidade e quantidade das águas subterrâneas); 

 Perfuração hidrogeológica de exploração para identificar os recursos hídricos 

subterrâneos associados às áreas propostas de mineração (para identificar potenciais 

requisitos de gestão de águas subterrâneas durante a operação); 

 Teste hidráulico de aqüífero em furos de exploração e monitorizacao selecionados 

para avaliar os parâmetros/características hidráulicas do aqüífero; 

 monitorizacao de nível e qualidade da água subterrânea em todo o local do projeto 

para estabelecer condições de linha de base (pré-mineração); 

 Atuaclização da compreensão do conceptual hidrogeológica para o local do projeto; 

 Avaliação de resíduos hidro-geoquímicos para: 

o determinar a natureza geoquímica do material rochoso (carvão, inter- 

sobrecarga de cobertura e sobrecarga de cobertura); 

o determinar o potencial de geração de uma rede de líquidos ácido a longo 

prazo das atividades de mineração; 

o identificar os metais que podem estar presentes nas drenagens provenientes 

da área proposta de mineração; e, 

o  determinar as tendências da qualidade da água no poço. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Visita inicial ao Local 

Uma visita inicial ao local do projeto foi conduzida pela equipe do projeto em julho de 2014, 

a fim de obter uma compreensão conceptual do local, bem como recolher informações 

específicas do local. A investigação de campo foi planejada com base nas informações obtidas 

na visita ao local. 

2.2 Revisão de Mesa  

Durante a revisão à mesa de trabalho, todos os dados e informações relevantes 

disponibilizados ao GCS pelo cliente e de domínio público recolhidos foram revistos. 

Numerosas investigações regionais/específico local/antecedentes foram realizadas/ 

compiladas em todo o local do projeto. 

 

Isso incluiu uma revisão da base de dados de pesquisa da ENRC (recebida em Dezembro de 

2014), que inclui um total de 422 testemunhos de sondagens, circulação reversa (RC) e furos 

convencionais, totalizando ~57.272 m. As principais informações obtidas a partir desse banco 

de dados foram: 

 descrição litológica; 

 estrutura geológica; e, 

 profundidade de meteorização. 

 

Os relatórios de investigação hidrogeológica foram revistos para fornecer informação de base 

sobre o ambiente hidrogeológico geral do local do projecto e os seus arredores (por exemplo, 

níveis de águas subterrâneas, mecanismos de recarga/descarga dos aquíferos, parâmetros 

hidráulicos do aquífero, etc.). Relatórios incluídos: 

 ESIA para o Projecto de Carvão de Estima, Província de Tete, Moçambique, Epoch 

Resources (Pty) Ltd, Esboço de Relatório 157_001 / 02, Dezembro de 2002; e 

 Estima (871L) Relatório de Indivíduo Competente, Parsons Brinckerhoff, Relatório 

69001-PBU-GEO0000-MI-REP-002, Janeiro de 2013. 
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2.3 Programa de campo Hidrogeológico   

Um censo hidrogeológico foi conduzido para obter informação do usuário local sobre furos e 

água subterrânea. Os dados recolhidos incluíram: 

 localização de furos (coordenadas usando um sistema de posicionamento global 

portátil - GPS); 

 estado do furo (incluindo equipamento) e detalhes de construção; 

 nível de água estático (SWL); 

 uso primário da água subterrânea (incluindo taxas de captação); e 

 parâmetros de campo (incluindo condutividade elétrica, pH, temperatura). 

 

Foram identificadas quatro (4) alvos de caracterização hidrogeológica para apoiar as 

investigações. 

 Utilizou-se a técnica convencional de perfuração de percussão rotativa para orientar 

a caracterização hidrogeológica da geologia, identificação dos intervalos de afluência 

de água subterrânea e produção de elevação de ar associado. 

 Cada construção do furo foi baseada nos resultados de spondagem de perfuração (isto 

é, profundidade de intersecção de águas subterrâneas, produção de elevação de ar) 

para servir como um furo de monitorização de longo prazo. 

 

Uma combinação de várias metodologias de ensaio de aqüífero foi usada para determinar a 

distribuição lateral e vertical da permeabilidade da rocha. Esses dados podem ser usados, em 

conjunto com outros dados hidrogeológicos e  de modelagem numérica, para determinar a 

afluência de água subterrânea para o funcionamento da mina planeada. Os furos existentes, 

bem como os furos recentemente abertos foram testados. 

O programa de ensaios de aqüíferos incluiu as seguintes metodologias:T 

 Teste de Slug 

o teste de rebaixamento do nível da água (FHT); e 

o teste de elevação do nível da água (RHT). 

 Ensaio de bombeamento 

o ensaio de caudal constante (CRT);e 

o ensaios escalonados (RT). 

 Ensaio com Packer 
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Amostragem de águas subterrâneas foi conduzida através do local do estudo para caracterizar 

a qualidade da água subterrânea de base e identificar tipos de aquíferos para auxiliar na 

conceptuação hidrogeológica específica do local. Além da caracterização de linha de base, 

esses dados podem ser usados para avaliar a conectividade potencial entre diferentes 

unidades de porte de águas subterrâneas (através de comparações de qualidades de água 

subterrânea entre os locais de furo) 

2.4 Caracterização geoquímica 

A avaliação hidro-geoquímica incorporou um conjunto abrangente de métodos de padrões e 

métodos de ensaios geoquímico específicos do projeto (Tabela 2.1) para caracterizar o 

potencial de drenagem ácida de rocha (ARD) dos diferentes tipos de materiais que se espera 

que sejam produzidos/perturbados pela mineração ao longo da vida da mina . 
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Table 2.1: Resumo do Programa de Caracterização geoquímica 
Descrição Especificação Amostras 

Preparação de Amostra 
Secgem a 110°C. Trituração até 

<6.3mm e moagem adicional quando 
necessário para aálise específica 

Todas amostras               
(155 amostras 

Análise de rocha inteira 
(Elementais Total) 

XRF (Rigaku Supermini 200) (ASTM 
D4326) 

40 amostras 

Determinação Acido Base 

AP ae NP (sobek Modificado), pH da 
Pasta, %S Total (+-2000°C) (ASTM 

E4239C e Manual Eltra), %S a 1,000°C 
(Manual Eltra) 

Todas amostras               
(155 amostras) 

Teste NAG 
Testes NAG de adição simples (ASTM 

E1915) 
Todas amostras               
(155 amostras) 

Mineralogia 
XRD (Difractómetro de Empyrean 

PANalytical com análises estatísticas 
de Rietveld) 

22 Amostras 

Ensaios Cinéticos Célula de humidade (ASTM D5744) - 

Ensaios cinéticos de lixiviação 
no campo 

Método personalizado: 50-60L de água 
utilizada para lixiviar 200kg amostra 

esmagada em um tambor. 
- 

Análises de água 

ICP-OES (MÉTODO EPA 6010C) 

- 

pH (SANS 5011) 

EC (SANS 7888) 

Alkalinidade (EPA 101A) 

SO4 (EPA 123A) 

PO4-P (EPA 118A) 

NO3/NO2-N (EPA 126A) 

F (SANS 163-1) 

Cl (EPA 105A) 

NH3-N (EPA 103A) 

 

A avaliação hidro-geoquímica foi realizada pelo “Metron Laboratory”, localizado em 

Vanderbijlpark, África do Sul. 

 

2.5 Modelos numéricos e previsão 

Os dados analisados e recolhidos durante o projecto foram utilizados para estabelecer o 

modelo numérico de águas subterrâneas para o local de Estima e para descrever e quantificar 

aquíferos, fluxo de água subterrânea, bem como a extensão potencial de remoção de água 

subterrânea do aquífero no futuro. 

Foram utilizadas ferramentas de modelagem de águas subterrâneas para quantificar e prever 

as pressões no ambiente da água subterrânea. O modelo foi construído no “software 

Groundwater Vistas (Versão 6)”. 

Um balanço estocástico de água foi desenvolvido para os volumes de decantação Esima e 

lagoa de evaporação usando software de simulação Goldsim. O balanço hídrico dinâmico da 

mina é simulado para incluir variáveis como precipitação, evaporação e entrada de água 

subterrânea. O modelo é usado para calcular os volumes de precipitação pluviométrica-

escoamento superficial, bem como a decantação necessária do poço. 
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3 AMBIENTE DO PROJECTO 

3.1 Cliima 

O local do projecto está localizado no noroeste de Moçambique, ao lado do vale do Rio 

Zambeze e a jusante do albufeira de Cahora-Bassa. As condições climáticas neste local são 

classificadas como tropicais semi-áridas com verões quentes e húmidos, observados de 

Outubro a Março, e invernos secos de Maio a Agosto. 

Com apenas dados recentes disponívei sobre o clima do local específico (Janeiro de 2007 a 

Dezembro de 2009), o conjunto de dados não é considerado como sendo estatisticamente 

significativo. Como resultado, os dados climáticos da estação meteorológica de Tete (fonte: 

Instituto Nacional de Meteorologia) foram adoptados para este estudo. A estação 

meteorológica de Tete está localizada a aproximadamente 84 km a sudeste do local do 

Projecto. As lacunas de dados nos dados climáticos da estação meteorológica de Tete foram 

cruzadas e suplementadas utilizando vários registos regionais e/ou dados (por exemplo, dados 

de satélite simulados) para produzir um conjunto de dados de 39 anos. A Tabela 3.1 fornece 

um resumo de médias mensal da precipitação e da evaporação. 

Com base nos registros de precipitação de 1975 a 2013, a precipitação média anual é de ~ 

640 mm. Aproximadamente 80% das precipitações ocorrem nos meses de Dezembro e Março, 

com a maioria da precipitação ocorrendo como eventos de tempestade tropical de alta 

precipitação. 

A evaporação média anual no mesmo período é de ~ 1.890 mm. A evaporação média mensal 

varia de 114 a 223 mm/mês, com maiores taxas de evaporação observadas entre os meses de 

Setembro a Março. 

 

Table 3.1: Instituto Nacional de Meteorologia Resumo de dados: Estação 
Meteorológica de Tete  

Unidade Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Precipitação 

mm/mês 181.0 145.3 90.3 14.7 5.6 2.5 2.7 1.0 0.8 10.6 50.3 135.8 

Evaporação 

mm/mês 167 155 147 137 127 114 117 132 183 223 215 171 

Nota/s: 
- mm/mês - millimetro por mês 
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Figure 3.1: Map de localização 
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3.2 Fisiografia 

A topografia através do local do projecto é relativamente plana com ums inclinação suave 

para o sudeste. A elevação da superficie varia entre ~ 320 m a.n.m.m no noroeste e ~ 250 m 

de a.n.m.m no sudeste, com vales largos sobrepostos ao relevo. Rochas do suco cristalino 

Neoproterozóica formam uma feição topográfica elevada proeminente em direcção ao norte 

do local do projecto. 

A drenagem da água de superfície sobre o local do projecto é efêmera, com os fluxos 

observados durante a estação húmida do verão (Outubro a Março). A água superficial flui para 

o sudeste visto que é parte captação da bacia do Zambeze. O rio Zambeze está localizado a 

aproximadamente 25 km a sudeste do local do projecto e é classificado como um sistema de 

fluxo perene. 

 

 

3.3 Geologia Regional 

Os depósitos de carvão na África Austral, com exceção da principal bacia sul-africana de 

Karoo, são bacias de rift extensional tanto em grabens intra/intercratônicos ou meio-grabens 

(Cairncross, 1987). O depósito de carvão analisado neste estudo situa-se na Bacia de Tete de 

Moçambique. O depósito de Estima foi  formado num meio-graben, limitado a norte por uma 

falha. 

Geralmente, a geologia do local do projecto contém quatro (4) divisões principais, a saber: 

 Unidades do suco cristalino Pre-Karoo de idade Neoproterozóico (mais antiga); 

 Sedimentos do Supergrupo do Karoo; 

 Sedimentos superficiais Pós-Karoo (principalmente do Periodo Quaternário); e,  

 Unidades ígneas Jurássicas. 

 

As principais unidades geológicas são resumidas abaixo (Parsons Brinckerhoff, 2013): 

 Suco Cristalino Neoproterozoic: 

A unidade do suco cristalino de Neoproterozóico aflora a norte como uma série de 

colinas e montanhas e consiste principalmente de gnaísses graníticos e um pacote de 

metasedimentar deformado. 

 

 

 

 



ENRC Estima de Project: Estudo Hidrogeológico 

14-398 13 January 2017 Page 14 

Supergropo do Karoo: 

 As principais formações de Karoo foram depositadas inconformavelmente sobre as 

unidades do suco cristalino do Neoproterozóico. O Karoo inferior é composto por uma 

unidade basal fluvioglacial (equivalente ao depósito de Tilite do Dwyka) no final do 

Carbonífero/ Pérmico Inferior. 

A série Productie sobreposta é a principal sucessão portadora de carvão, consistindo 

predominantemente em rochas sedimentares grosseiras (incluindo carvão). A Série 

Produtiva (equivalente ao Grupo Ecca que existe em grande parte da África Austral) 

consiste nas Formações de Vüzi e Moatize. 

A parte inferior da Série Produtiva, a Formação Vüzi, é constituída por arenitos com 

fragmento de feldspato (geralmente designado por diamictite glaciogénico). A parte 

intermédia da seqüência, a Formação de Moatize, é misturada com arenitos, siltitos 

e mudstones, enquanto a parte superior sobreposta, a Formação de Matinde, 

compreende arenito predominante arcósicos. As três partes desta secção da Série 

Produtiva contêm camadas de carvão. 

 Doze (12) zonas de carvão foram documentadas, das quais sete (denominadas: 8, 7, 

6-Suprerior, 6-Inferior, 5, 4-Superior e 4-Inferior) são consideradas como sendo as 

mais importantes. Estas camadas de carvão variam em espessura, consistência lateral 

e a porprorção entre carvão e mudstone. 

 Sedimentos Superficiais 

Depósitos do Quaternários são na maior parte confinados aos leitos dos rios. Depósitos 

de areia, cascalho e silte são tipicamente esperados comespessuras que não 

superiores a 20m.  

 Unidades ígneas Jurassica 

Uma série de soleiras de dolerito (idade Jurássica) atravessam o local. Estas soleiras 

são geralmente concordantes com a estratigrafia, embora se comportem 

transgressivamente em alguns lugares. Estas soleiras parecem estar relacionadas com 

as intrusões mais significativas a norte pela via de uma série de pequenos diques, que 

variam em espessura, de poucos centímetros até cerca de ~ 3 m. 

 

As principais estruturas regionais em todo o local do projecto são: 

 Sinclinal assimétrico - o sinclinal mergulha ligeiramente para o oeste embora o traço 

axial dobra-se para noroeste enquanto continua para a parte central e ocidental da 

bacia. O carvão aflora ao longo do flanco sul do sinclinal, enquanto que o limite norte 

do sinclinal é formado por falhamentos Este-Oeste principais que deslocam para baixo 

os estratos das unidades de carvão contra as rochas metamórficas do suco cristalino 

para o norte. 
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 Uma série de falhas de tendência norte-nordeste – sul-sudoeste - interpretadas como 

falhas normais extensivas com inclinações íngremes (~ 60 °) e deslocamentos 

verticais que variam de menos de um metro até cerca de 30 a 40 m em alguns casos. 

 

 

A geologia local em torno da área do projecto, incluindo as estruturas geológicas 

identificadas, é apresentada na Figura 3.2, enquanto a Figura 3.3 mostra a estratigrafia do 

local.
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Figura 3.2: Geologia do local do Projecto 



ENRC Estima de Project: Estudo Hidrogeológico 

14-398 13 January 2017 Page 17 

 

Figura 3.3: Estratigrafia: local do projecto em Estima (fonte: Parsons Brinckerhoffff) 
 
 

3.4 Hidrogeologia Geral  

Com base em uma revisão da base de dados de dados de exploração da ENRC e de dados 

provenoentes de um programa de sondagens de perfuração hidrogeológica anterior, é 

evidente que os principais aquíferos podem ser generalizados como se segue abaixo. 

 

3.4.1 Aquífero não confinado – Aluvião 

O aquífero aluvial está localizado próximo aos riachos e é considerado como sendo sistema 

aquífero não confinado com armazenamento proporcionado por sua porosidade primária. O 

aqüífero é amplamente utilizado pelos usuários locais da água subterrânea através de poços 

escavados à mão, ao longo de alguns sistemas de fluxo efêmero/ 

Os processos de recarga são por via de: 

 Infiltração directa da precipitação; e,  

 de escoamento superficial de curta duração.  
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Espera-se que a água doce no aluvião só pode ocorrer como um resultado do fluxo de 

ccórregos após eventos de precipitação. Espera-se que a qualidade da água no sistema 

aquático aluvial se deteriore durante os meses secos do inverno, com a contribuição das águas 

subterrâneas provenientes dos dos aquíferos de Karoo circundante aos os rios. 

 

3.4.2 Aquífero Não Confinado – Material Meteorizado  

A profundidade deste aqüífero meteorizado é, em média, de 3 a 3,5 m abaixo do nível da 

superfície do solo (m bgl). As profundidades de metorização com extensão superior a 20 m 

bgl estão provavelmente associadas com feições geológico-estruturais (por exemplo, 

fracturas, zonas de falha). A profundidade média para o nível da água é de cerca de 15 m bgl 

através do local do projecto, formando aquíferos meteorizados localizados. 

Os processos de recarga são por via de: 

 infiltração directa da precipitação; e, 

 recarga localizada na depression de escoamento superficial.  

Usando o método de cloretos (isto é, precipitação de cloretos - 2 a 4 mg / L, média 

geométrica de cloretos da água subterrânea - 118 mg / L), a recarga localizada é estimada 

entre ~ 2 e ~ 4% da precipitação média anual. 

 

 

3.4.3 Aquífero de Rochas Fracturadas – Sedimentos do Supergrupo Karoo  

OS sedimentos do Supergrupo Karoo no local do projecto consiste em uma seqüência espessa 

de arenitos, xistos e camadas de carvão interestratificados. 

 

As propriedades hidrogeológicas dos sedimentos do  Supergroup Karoo do local podem ser 

descritos como: 

 produção muito baixa à arenitos essencialmente secos, mudstone, siltitos e xisto 

argilosos que compõem a maioria dos estratos; 

 camadas de carvão de permeabilidade baixa a moderada; 

 estruturas geológicas localizadas abertas; e, 

 permeabilidade ao londo do plano da acamamento. 
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3.4.4 Aquífero de Rochas Fracturadas- Complexo do Basamento Neoproterozóico 

O complexo do suco crisstalino Neoproterozóico, constituído por gnáisse de granito, augen 

gnáiss, xistos e meta-sedimentos, foi termicamente retrabalhado e o dobramento do 

complexo ocorreu durante várias fases durante o Ciclo Pan Africano (Circa 500 MA). A rocha 

do suco cristalino Neoproterozóico forma uma feição topográfica elevada proeminente, 

situada a norte do local do projecto. 

Porosidade primária limitada, armazenagem e movimentação de águas subterrâneas são 

esperadas em estruturas e fraturas associadas ao longo de toda a unidade.  

 

3.5 Resultados do Programa de Campo de Hidrogeologia  

3.5.1 Investigação Hidrocenso 

A GCS realizou um programa de campo do hidroceno entre Setembro de 2014 e Novembro de 

2014 (em vigor durante a estação seca) em todo o local do projeto, incluindo a a re-visita dos 

poços de hidrocensos identificados pela “Epoch Resources (Pty) Ltd” (2002). O censo 

hidrogeológico focalizou na identificação nas formas de uso da água subterrânea, dos pontos 

de recarga de água subterrânea e dos pontos da descarga e de possíveis fontes de 

contaminação. 

A GCS visitou um total de 78 poços exploratórios e hidrogeológicos existentes durante o 

programa de campo do hidrocenso. Os furos de abastecimento de água da comunidade foram 

incluídos no hidrocenso para verificar o uso da água subterrânea e avaliar os furos no que diz 

respeito a sua condição e adequação. 

A total of eight (8) community owned water supply boreholes within and around the greater 

project area were identified. However, due to the construction (sealed system) of these 

boreholes, no groundwater level measurements could be conducted. A groundwater sample 

were collected from 871L-P005 (refer to Section 3.3.4). 

Foram identificados, no total, oito (8) furos de abastecimento de água da comunidade dentro 

e ao redor da maior área do projecto. No entanto, devido à construção (sistema selado) 

destes poços, não se podem realizar medições de nível de águas subterrâneas. Uma amostra 

de água subterrânea foi colhidada do ponto 871L-P005 (consulte a Seção 3.3.4). 
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As águas subterrâneas são utilizadas principalmente para fins domésticos, mas também são 

utilizadas para irrigação e bebedouros para gado e são obtidas pela via  de: 

 poços escavados manualmente dentro de vários sistemas de escoamento efêmero 

através do local do projeto, acedendo ao (s) aqüífero (s) aluvial (es) pouco profundo 

(s); e, 

 furos de águas pertencentes à comunidade e à ENRC avaliando aquífeo/s profundo e 

fracturado sedimentar do Supergrupo do Karoo. 

 

A ENRC está actualmente utilizando dois (2) furos para fins de abastecimento de água. A 

Figura 3.4: representa espacialmente os furos  de abastecimento de água da comunidade e 

da ENRC em relação à infra-estrutura mineira proposta. 

Não foi possível obter informações sobre os usos e volumes das águas subterrâneas para os 

furos da comunidade. 
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Figura 3.4: Programa Hidrocenso: Mapa de Distribuiçao 
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Figura 3.5: Programa de  Hidrocenso: Superfície Pieozométrica 
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3.5.2 Perfuração e Instalação de furos 

A Água Terra Limitada foi contratada pela GCS como a Empreiteira de sondagens de 

perfuração hidrogeológica para este programa. A GCS ofereceu a supervisão nas sondagens 

de perfuração no local e a gestão da Empreiteira, incluindo exploração 

hidrogeológica/geológica e coordenação do programa da logística. 

Um total de quatro (4) furos de exploração hidrogeológica foram perfurados, com 

profundidades entre 50 m e 250 m, como parte do programa de caracterização de linha de 

base. 

As litologias encontradas foram geralmente semelhantes, consistindo de: 

  Arenito meteorizado e/ou xisto argiloso – a meteorização é relativamente pouco 

profunda variando entre ~3 m bgl e ~20 m bgl. 

  Camada de Carvão  – camadas de carvão interestratificadas com arenitos, xistos 

argilosos e Mudstone de várias espessuras. 

 Arenitos e xistos argilosos interestratificados – Arenito não meteorizado (fresco) e 

Xisto argiloso. 

A profundidade da intersecção das águas subterrâneas varia entre ~ 30 m bgl e ~ 50 m bgl 

sobre o local do projecto com produção  cumulada ar elevado da infiltração variando entre 

<0,5 L/s e ~ 2 L/s. 

 

Tabela 3.2: Resumo da Intersecção da Água Subterrânea 

ID Furo  

Elevação Profundidade de água Produção Cumulativa 

[m amsl] 
Método de 
levantamento 

[m bgl] [m amsl] [L/s] 

B14MONBH01 272 GPS* None None None 

B14MONBH02 309 GPS* 52 257 ~2.0 

B14MONBH03 292 GPS* 33 259 ~0.3 

B14MONBH04 297 GPS* 43 254 ~0.6 

Nota/s: 
- m amsl - metros acim do nível médio do mar 
- m bgl - metros abaixo do nível da superfície do terreno 
- L/s - Litros por segundo 
* GPS sistema portátil 

 

Todos os quatro (4) poços de exploração hidrogeológica foram construídos como furos de 

monitorização. O furo de exploração hidrogeológica foi construído com 140 mm/5½ 

polegadas de diâmetro externo (DO), caixa de sino/revestimento articulado, com uma grelha 

de revestimento ranhuras e  abertura de fábrica de 0,5 mm em todo comprimento do furo e 

anel preenchido com 3 a 6 milímetros entulho de cascalho. Na superfície os buracos foram 

completados com selos de bentonite. 
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3.5.3 Ensaios de Aquíferos 

3.5.3.1 Teste de Slug  

Uma série de testes de slug foram conduzidos pela GCS em vários furos abertos. Os 

parâmetros do aquífero foram estimados utilizando-se o Bouwer e Rice (Bouwer, 1989). A 

condutividade hidráulica varia em várias ordens de grandeza (10-4 a 10-2 m/d). 

3.5.3.2 Ensaio de bombeamento 

Em outubro de 2014 e novembro de 2014, a GCS realizou um programa de ensaios de 

bombeamento (somente ensaios de caudal constante e escalonados) em três (3) poços de 

monitorização recém construídos e um (1) poço de exploração pré-selecionado. Os resultados 

do teste de bombeamento são discutidos abaixo em termos da resposta do nível da água 

subterrânea à captação: 

Furo 12ESP026 

A taxa de bombeamento para o furo aberto 12ESP026 foi de 1,6 L/s durante o período de 

bombeamento de ~ 7 horas. No final do período de bombeamento, foi medido um 

rebaixamento máximo de 1,06 m. Este furo interseptou os sedimentos do Supergrupo do 

Karoo, qQue consiste em intercalações de siltito, mudstone, arenito, dolerito e carvão. 

Furo 14MONBH02 

Este furo foi bombeado a uma taxa constante de 1,50 L/s durante o período de bombeamento 

de 7 horas. O rebaixamento máximo de 22,96 m foi medido no final do período de 

bombeamento. Este furo é rastreado interceptando inteiramente sedimentos do Supergrupo 

do Karoo, que consiste em interestratificações de siltitos, mudstone, arenito, xisto argiloso, 

dolerito, diamictito e carvão 

Furo 14MONBH03 

Este furo foi bombeado a uma taxa constante de 0,4 L/s durante um período de bombeamento 

de 6 horas. No final do ensaio, mediu-se um rabaixamento máximo de 18,90 m. O furo é 

rastreado interceptando inteiramente sedimentos do Supergrupo do Karoo consistindo 

principalmente de xisto argilosos. 

Furo 14MONBH04 

A taxa de bombeamento para o furo de monitorização 14MONBH04 durante o período de 

bombeamento de ~ 6½ horas foi de 0,5 L/s. No final do período de bombeamento, foi medida 

um rebaixamento máximo de 20,52 m. O furo é rastreado interceptando inteiramente sobre 

os sedimentos do Supergrupo do Karoo consistindo de xistos argilosos. 

Os parâmetros do aquífero foram estimados a partir dos resultados de ensaios de 

bombeamento usando os métodos de Cooper-Jacob (Cooper e Jacob, 1964) e residual de Theis 

(Theis, 1935). 
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3.5.3.3 Teste com Packer  

A GCS conferiu poderes a “Terra Monitoring”  para executar o programa de testes com Packer. 

A GCS ofereceu supervisão no local e gestão de contratados e coordenação da logística do 

programa. . 

O teste de packer é um teste de permeabilidade, onde são determinados os valores de 

permeabilidade para zonas litológicas ou estruturais discretas em um perfil de profundidade 

total num furo. Uma variação de valores de permeabilidade para comprimentos segregados 

de 10 m, dentro de seis (6) de furos de exploração abertos, foram obtidoas usando um arranjo 

pneumático padrão de packer para furos abertos, com um sistema de packer duplo. O sistema 

de packer pneumático consiste de uma manga de borracha de 72 mm de diâmetro, inflada 

com ar. 

3.5.3.4 Resumo de Parámetros do Aquífero  

Os dados históricos e os ensaios hidrogeológicos (investigação actual) dos aquíferos 

sedimentares do supergrupo do Karoo indicam valores de condutividade hidráulica horizontal 

entre ~ 10-4 e ~ 1 m/d, a condutividade hidráulica vertical varia entre 10-4 e ~10-1 m/d com 

Uma armazenagem de ~ 10-4 a ~ 10-3 (sem unidade). 

A condutividade hidráulica horizontal medida dentro da formação de Vùzi (~ 10-3 m/d) é em 

média uma ordem de magnitude maior do que dentro  a da formação de Moatize (~ 10-4 m/d), 

com estruturas geológicas localizadas que possivelmente representam condutividades de 

várias ordens de grandeza mais elevadas (~ 10-2 a ~ 1 m/d). 
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Figura 3.6: Progama de Ensaios do Aquífero: Distribuição da Conductividade Hidráulica. 
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3.5.4 Qualidade da Água Subterrânea 

A amostragem para a qualidade da água subterrânea foi realizada para estabelecer a linha 

de base da qualidade da água subterrânea dos aquíferos encontrados no local do projecto. 

Além da caracterização de linha de base, esses dados podem ser usados para avaliar 

potenciais processos de fluxo de água subterrânea (através de comparações da química de 

água subterrânea entre locais de furos). 

As amostras de água subterrânea foram colhidas durante o hidrocenso e  os programas de  

ensaios do aquifero no campo (programa de ensaios de bombeamento). O Laboratório 

Aquatico (um laboratório acreditado do Sistema Nacional de Acreditação da África do Sul de 

acordo com as normas ISO/IEC 17025: 2005 N°: T0374) em Pretoria, África do Sul, foi 

encarregado de realizar os testes analíticos para as amostras de água subterrânea recolhidas. 

Os quadros de síntese dos resultados da qualidade da água subterrânea são apresentados na 

Tabela 3.3. 

As concentrações elevadas de TDS e as leituras de alta condutividade subsequentes 

observadas na maioria dos furos podem ser atribuídas aos altos níveis dos principais 

constituintes catiónicos e aniónicos. A partir da distribuição espacial de TDS e da informação 

geológica (Figura 3.7), fica evidente o seguinte: 

 valores de TDS relativamente baixos (inferiores a 1.000 mg/L) estão associados à 

dolerito mais superficial e podem ser imputados à água com um tempo de residência 

mais curto (isto é, água de recarga); 

 valores de TDS moderados a alto (superiores a 1.000 mg/L) estão associados com a 

formação do Karoo mais profunda, portadora de  carvão,  e pode ser atribuída à água 

influenciada por ocorrências naturais de minerais sulfetos; e, 

 valores de TDS elevado (4,100 mg/L dentro de 12ESP033) na proximidade do sistema 

de fluxo efêmero, podem muito provavelmente ser descritos como uma área de 

descarga de água subterrânea, com o TDS concentrados por evaporação. 
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Figura 3.7: Distribuição de TDS da qualidade água do Hydrocenso. 
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3.5.4.1 Qualidade da Água Subterrânea comparada aos Padrões/Directrizes de Critérios de 

Água 

As tolerâncias de qualidade da água subterrânea potável/água de uso doméstico, água de 

rega e uso de água de irrigação são apresentadas abaixo. De longe, o uso principal da água 

subterrânea na área do Projecto é para uso doméstico, portanto, as normas/directrizes de 

qualidade da água para beber/uso doméstico são as de maior relevância. Além disso, devido 

à descrição proposta do Projeto, os dados de qualidade da água foram comparados às 

directrizes de saúde e segurança para actividades de mineração: 

 Directrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança para Mineração da Corporação 

Financeira Internacional (IFC) (2007); 

 Água potável da Organização Mundial de Saúde (OMS) (2011); e, 

 Conselho de Regulação de Águas de Moçambique.I 

 

A Tabela 3.3 mostra resultados da análise de amostras em comparação com os padrões 

relevantes para os furos amostrados durante esta investigação: 

 Constituintes iónicos principais 

Em geral, os catiões e ânions reportados das diferentes amostras excedem os valores-

guia das seguintes diretrizes/padrões relevantes: 

o Directrizes do Conselho Regulador da Água de Moçambique: valores-guia: 

 Cálcio (nível de tolerância de qualidade - 50 mg/L); 

 Magnésio (nível de tolerância de qualidade - 50 mg/L); 

 Sódio (nível de tolerância de qualidade - 200 mg/L); 

 Sulfatos (nível de tolerância de qualidade - 250 mg/L); 

 Orthofosfatos (nível de tolerância de qualidade - 0.1 mg/L); 

 Cloretos (nível de tolerância de qualidade - 250 mg/L); e, 

 Fluoretos (nível de tolerância de qualidade - 1,5 mg/ L). 

o Directrizes da OMS para Qualidade da Água Potável: valores-guia: 

 Sódio (nível de tolerância de qualidade - 200 mg/L); 

 Sulfatos (nível de tolerância de qualidade - 250 mg/L); 

 Cloretos (nível de tolerância de qualidade - 250 mg/L); e, 

 Fluoretos (nível de tolerância de qualidade - 1,5 mg/L). 

 Metais/Metalóides 

Os metais/metalóides reportados nas diferentes amostras excedem os valores-guia 

das seguintes diretrizes/padrões relevantes: 

o Directrizes do IFC para de Efluentes da Mineração: valores-guia  

 Ferro (nível de tolerância de qualidade - 2 mg/L) 

 Zinco (nível de tolerância de qualidade - 0,5 mg/L) 
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o Conselho Regulador da Água de Moçambique: valores-guia  

  Ferro (nível de tolerância de qualidade - 0,3 mg/L) 

  Manganês (nível de tolerância de qualidade - 0,1 mg/L) 

o Orientações da OMS para a qualidade da água potável: valores-guia 

 Alumínio (nível de tolerância de qualidade - 0,2 mg/L) 

 Ferro (nível de tolerância de qualidade - 0,3 mg/L) 

 Manganês (nível de tolerância de qualidade - 4 mg/L) 

 Espécies de Nitrogénio 

Somente as concentrações de amônio (nível de tolerância de qualidade - 1,5 mg/L) 

excedem os valores-guia das diretrizes do Conselho Regulador de Água de 

Moçambique.
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Tabela 3.3: Resumo da Qualidade da Água Subterrânea 

Padrões 

IFC Directrizes 
para Efluentes 
de Mineração 

(2007) 

WHO Água 
Potável (2011) 

Conselho 
Regulador de 

Águas de 
Moçambique 

12ESP033 11ESLD005 11ESD077 871L-P005 12ESP018 12ESP026 12ESP020 WBH008 12ESP053 12ESP056 

22/10/2014 28/10/2014 8/11/2014 15/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 15/11/2014 4/11/2014 3/11/2014 

pH pH Unit 6 - 9 NS 6.5-8.5 7.53 7.37 7.7 7.48 7.67 7.67 6.89 7.74 7.73 7.71 

Conductivdade mS/m @ 25° C µS/m NS NS 50 593 201 118 75.6 96.3 105 254 221 55 143 

Total de Sólidos Dissolvidos mg/L NS 1,000 1,000 4100 1831 773 630 738 733 1916 1466 347 962 

Dureza Total como CaCO3 mg/L NS NS NS 1350 1226 242 420 272 357 849 624 111 364 

Alkalinidade Total como CaCO3 mg/L NS NS NS 617 686 532 485 599 513 276 989 223 696 

Cálcio como Ca mg/L NS NS 50 221 226 35.8 106 65.1 76.1 128 96.3 19.4 72.2 

Magnénio como Mg mg/L NS NS 50 194 161 37.2 37.4 26.6 40.5 129 93.1 15.1 44.5 

Potássio como K mg/L NS NS NS 24.1 36.4 8.1 0.511 7.28 4.14 15.3 9.91 7.7 19.2 

Sódio com Na mg/L NS 200 200 906 98.1 192 29.7 161 124 299 278 78.9 215 

Sulfatos como SO4 mg/L NS 250 250 1046 833 11.8 9.02 18.8 20.5 675 22.2 35.3 7.9 

Cloretos como Cl mg/L NS 250 250 1309 27.2 137 15.5 47 86.2 477 289 38.9 155 

Fluoretos como F mg/L NS 1.5 1.5 0.599 1.2 1.17 0.493 0.786 1.79 1.79 1.91 0.643 1.64 

Orthofosfatos PO4 como P mg/L NS NS 0.1 0.037 0.063 0.062 0.053 0.298 0.04 0.031 0.678 0.042 0.049 

Alumínio como Al mg/L NS NS 0.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 0.653 BDL BDL 

Cádnmio como Cd mg/L 0.05 0.003 0.003 0.002 BDL BDL BDL BDL BDL 0.001 BDL BDL BDL 

Cobalto como Co mg/L NS NS NS BDL BDL BDL BDL BDL BDL 0.017 BDL BDL BDL 

Cobre como Cu mg/L 0.3 2 1 0.006 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Crómio  Total como Cr mg/L 0.1 0.05 0.05 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Ferro como Fe mg/L 2 0.3 0.3 BDL BDL BDL BDL 0.172 BDL 1.83 7.85 BDL BDL 

Chumbo como Pb mg/L 0.2 0.01 0.01 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL 

Lítio como Li mg/L NS NS NS           

Manganêns como Mn mg/L NS 0.4 0.1 BDL BDL 0.116 BDL 0.048 BDL 2.14 1.35 0.035 BDL 

Níquel como Ni mg/L 0.5 0.07 0.02 BDL BDL BDL BDL BDL BDL 0.005 BDL BDL BDL 

Zinco como Zn mg/L 0.5 4 3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL 0.64 0.036 BDL BDL 

Amónia (NH4) como N mg/L NS NS 1.5 2.18 2.44 2.53 0.057 1.41 0.137 1.37 13 1.29 2.47 

Nitratos como NO3 mg/L NS 50 50 0.339 2.02 0.345 0.378 0.29 0.323 0.3 0.338 0.307 0.317 
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Padrões 

IFC Directrizes 
para Efluentes 
de Mineração  

(2007) 

WHO Água 
Potável (2011) 

Conselho 
Regulador de 

Águas de 
Moçambique 

ID 12ESO226 12ESP041 12ESP052 871L-P001 14MONBH03 14MONBH04 14MONBH01 14MONBH02 
% RPD 

14MONBH03 14MONBH02 

Data 11/11/2014 15/11/2014 5/11/2014 18/11/2014 12/11/2014 11/11/2014 18/11/2014 17/11/2014 12/11/2014 17/11/2014 

pH pH Unit 6 - 9 NS 6.5-8.5 

 

7.95 7.32 7.37 8.26 7.72 7.5 7.93 7.59 >20% >20% 

Conductivdade mS/m @ 25° C µS/m NS NS 50 163 323 190 144 138 121 160 93.4 >20% >20% 

Total de Sólidos Dissolvidos mg/L NS 1,000 1,000 1002 2646 1489 922 980 931 985 697 >20% >20% 

Dureza Total como CaCO3 mg/L NS NS NS 340 1471 1069 78 369 594 196 465 >20% >20% 

Alkalinidade Total como CaCO3 mg/L NS NS NS 561 385 465 567 630 522 571 567 >20% >20% 

Cálcio como Ca mg/L NS NS 50 58.9 264 194 15.4 65.5 120 35.6 77.4 >20% >20% 

Magnénio como Mg mg/L NS NS 50 46.9 197 142 9.63 49.8 71.5 26.1 66 >20% >20% 

Potássio como K mg/L NS NS NS 7.96 27.4 9.43 7.07 6.67 5.11 11.6 5.18 >20% >20% 

Sódio com Na mg/L NS 200 200 230 271 84.2 320 213 93.2 293 80.4 >20% >20% 

Sulfatos como SO4 mg/L NS 250 250 84.9 1123 489 15.6 146 197 44.3 44.3 >20% >20% 

Cloretos como Cl mg/L NS 250 250 194 503 260 184 84 92.7 205 42.1 >20% >20% 

Fluoretos como F mg/L NS 1.5 1.5 1.43 0.919 0.758 2.63 0.854 0.808 2.98 0.717 >20% >20% 

Orthofosfatos PO4 como P mg/L NS NS 0.1 0.068 0.036 0.036 0.036 0.035 0.035 0.051 0.035 >20% >20% 

Alumínio como Al mg/L NS NS 0.2 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL - - 

Cádnmio como Cd mg/L 0.05 0.003 0.003 BDL 0.002 BDL BDL BDL BDL BDL BDL - - 

Cobalto como Co mg/L NS NS NS BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL - - 

Cobre como Cu mg/L 0.3 2 1 BDL 0.006 BDL BDL BDL BDL BDL BDL - - 

Crómio  Total como Cr mg/L 0.1 0.05 0.05 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL - - 

Ferro como Fe mg/L 2 0.3 0.3 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL <20% - 

Chumbo como Pb mg/L 0.2 0.01 0.01 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL - - 

Lítio como Li mg/L NS NS NS         - - 

Manganêns como Mn mg/L NS 0.4 0.1 BDL 1.21 0.184 BDL BDL 0.523 0.144 0.087 - >20% 

Níquel como Ni mg/L 0.5 0.07 0.02 BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL BDL - - 

Zinco como Zn mg/L 0.5 4 3 BDL 0.041 BDL BDL BDL BDL BDL BDL - - 

Amónia (NH4) como N mg/L NS NS 1.5 0.297 2.91 0.35 1.27 0.901 1.04 1.73 1.07 >20% >20% 

Nitratos como NO3 mg/L NS 50 50 0.593 0.746 0.605 0.305 0.291 0.29 0.32 0.314 >20% >20% 

Nota/s: 
- µS/m - micro Siemens por metro           mg/L - milligramas por Litro 
- NS - sem padrão            BDL - abaixo do limite de detecção  

%RDP - percentage Relativa Diferença Percentual  
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3.5.4.2 Características de Qualidade 

A análise dos principais constituintes iónicos foi feita usando um diagrama de Piper para avaliar 

as proporções desses constituintes e caracterizar amplamente o (s) tipo (s) de água do aquífero 

(s). A Figura 3.8 (Diagrama de Piper) apresenta os constituintes iónicos da água subterrânea do 

local do projecto. 

A qualidade prevalencente da água subterrânea é predominantemente do tipo bicarbonato de 

sódio, associada tipicamente a um sistema dinâmico controlado, em que a troca iônica influencia 

a mudança na química da água. Desvios da qualidade prevalente da água subterrânea foram 

encontrados em todo o local do projecto e podem ser atribuídos à mudanças nos controles 

geológicos e/ou mudanças nas características do aquífero. 

Os tipos de qualidade de água menos prevalecentes incluem a água do tipo dominante de 

magnésio-bicarbonato, cloreto de sódio e cálcio, sulfato de magnésiom e que são brevemente 

descritos abaixo: 

 Água do tipo bicarbonato de magnésio - geralmente considerada como a água com um 

tempo de residência mais curto dentro do sistema de fluxo da água subterrânea (água 

mais doce). Neste tipo de água subterrânea estão incluídos os furos de monitorização 

recém-perfurados 14MONBH02 e 14MONBH04 e furos de exploração 871-P005. Devido à 

proximidade destes furos e suas das características das suas águas subterrâneas 

tipicamente mais doce, potencial área de recarga faz-se através de trajectórias de fluxo 

preferenciais (por exemplo, zonas de fratura, contatos de dolerito). 

 Tipos de Água de sulfato de cálcio, magnésio - geralmente considerada como sendo a 

água influenciada pela meteorização de ocorrências naturais de minerais sulfuretos (por 

exemplo, pirite) e/ou água estagnada. Neste tipo de água estão incluídos os furos de 

exploração 12ESP020, 12ESP041 e 11ESLD005. A revisão dos “Logs” de furos confirmou a 

presença de pirite no poço de exploração 11ESLD005. A distribuição de sulfato das 

amostras colhidas durante o hidrocenso (Figura 3.9) varia entre 8 e 1.123 mg/L, 

representando condições de pré-mineração. 

 Água do tipo cloreto de sódio - geralmente considerada como sendo a água com maior 

tempo de residência dentro do sistema de fluxo da água subterrânea e/ou potencialmente 

influenciada pelos efeitos da evaporação. Somente o poço de exploração 12ESP033 

retrata esse tipo de água subterrânea. A salinidade elevada observada é provavelmente 

atribuída à evaporação na área de descarga de águas subterrâneas perto da corrente 

efêmera ao sul do poço proposto. 
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Tabela 3.4: Tipos de águas dominantes observados 
 ID do Furo Tipo de Qualidade de Água 

12ESP033 Cloreto de Sódio  Na-Cl 

12ESP052 

Bicarbonato de Mafnésio 
Mg-HCO3 

 
14MONBH04 

14MONBH02 

11ESD077 

Bicarbonato de Sódio 
Na-HCO3 

 

12ESP018 

12ESP026 

WBH008 

12ESP053 

12ESP056 

12ESO226 

871L-P001 

MONBH3 

14MONBH01 

871L-P005 Bicarbonato de Cálcio Ca-HCO3 

12ESP041 

Sulfato de Manésio 
Mg-SO4 

 
12ESP020 

11ESLD005 

 

 
 

Figura 3.8: Programa de Amostragem de água Subterrânea: Diagrama de Piper 
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Figura 3.9: Distribuição de sulfato da qualidade água do Hydrocenso. 
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4 AVALIÇÃO HIDRO-GEOQUÍMICA AMBIENTAL  

A mineração de carvão, a presença e exposição de sulfuretos metálicos (isto é, pirite) à água 

e ao oxigénio têm o potencial de afectar negativamente o ambiente circundantem, por meio 

da geração de drenagem ácida da mina. Com estratos de carvão, normalmente contendo 

sulfetos metálicos e pirite encontrados em vários furos de exploração em todo o local do 

projecto, uma avaliação hidroquímica ambiental foi realizada para: 

 determinar a natureza geoquímica do material rochoso (carvão, inter-carga e 

sobrecarga); 

 determinar o potencial de geração de drenagem ácida, a longo prazo, das atividades 

de mineração; 

 identificar os metais provenientes das actividades de mineração que podem estar 

presentes na drenagem da área de mineração proposta; e, 

 determinar as tendências da qualidade da água na mina. 

 

 

4.1 Amostragem 

No momento da avaliação geoquímica, nenhum programa de sondagens de perfuração de 

exploração tinha sido realizado pela ENRC. Como resultado, as únicas amostras de rochas de 

testemunhos de sondagens disponíveis para teste eram amostras de rochas de carotes 

guardados no armazem de carotes de ENRC no local.  Antes da recolha de amostras, as folhas 

de registros de sondagens de perfuração, (folhas de “logs” da base de dados da ENRC), foram 

estudadas a fim de apontar os intervalos representam por inter-carga e rochas de carvão que 

serão perturbadas pela mineração. 

As amostras foram colhidas e preparadas para fins de teste com base nos seguintes critérios: 

 distribuição - amostras representativas, tanto lateralmente (em toda a área da mina 

proposta) e verticalmente (materiais representáveis de todas camadas de inter-

coberturas); 

 estado dos testemunhos de sondagens na caixa de corotes de furos - devido à 

disponibilidade e estado (por exemplo, de meteorização) dos testemunhos de 

sondagens nas caixas de carotes de furos, a recolha e preparação das amostras, fez-

se réplicas, conjuntos de amostras compostas: 

o amostras de "rocha fresca", geralmente recuperadas após-2011; e, 

o amostras de  "rocha meteorizada", geralmente recuperadas antes de 2011. 

 

 

 



ENRC Projecto de Estima: Estudo Hidrogeológico 

14-398 13 January 2017 Page 37 

Com base nos critérios acima, foram identificados 16 furos, dos quais foram colhidas um total 

de 155 amostras de rochas de testemunho de sondagens. 

Os testemunhos de sondagens individuais foram divididos nos respectivos intervalos de 

camadas de inter-cobertura e foram compiladas amostras compostas para a "rocha fresca" e 

para a "rocha meteorizada". 
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Figura 4.1: Avaliação Hidro-Geoquímica: Distribuição de amostras 
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4.2 Caracterização Geoquímica 

Os resultados da caracterização geoquímica estão resumidos abaixo. 

 

4.2.1 Mineralogia e Composição Total de Elementos 

A composição química das amostras de rochas de testemunho de sondagens foi determinada 

através de análises de rocha inteira e de elementos traços para determinar os teores dos 

elementos maiores formadores de rochas e metais traços. 

Foram feitas as seguintes análises:  

 O quartzo (SiO2) ocorre em todas as amostras como sendo o principal dos minerais 

dominantes e geralmente tem uma origem detrítica, e provém de rocha félsica; 

 A caulinita (Al2Si2O5(OH)4) ocorre em todas as amostras como mineral subordinado 

dos minerais principais e geralmente tem uma boa correlação entre o conteúdo de 

cinzas e caulinita no carvão. A caulinite é geralmente precipitada por processos 

autigéncios durante a formação do carvão; 

 A microclina (KAlSi3O8) ocorre como acessório dos minerais traço em 12 das 22 

amostras e como mineral subordinado em 10 das amostras. Microclina (K-feldspato) 

é tipicamente elevada nas mesmas rochas que também têm um conteúdo elevado de 

quartzo. Geralmente, o K-feldspato ocorre frequentemente em tanto no carvão e nas 

rochas clásticas da Formação Vryheid, embora sejam geralmente ligeiramente 

frequentes em rochas clásticas. O K-feldspato forma uma série de soluções 

incompletas com albite, e geralmente contém pequenas quantidades de sódio. O K-

feldspato tem origem detrítica e provém de rocha félsica; 

 A Moscovita (KAl2 (Si3Al)O10(OH, F)2) foi detectada em todas as amostras como um 

mineral subordinado e está presente como um mineral traço em uma (1) amostra. A 

muscovite geralmente tem uma origem detrítica e provém de rocha félsica e, 

portanto, está associada à microclínio e ao quartzo; 

 Anatase (TiO2) foi detectada em 12 das 22 amostras como um vestígio mineral. 

Nenhuma anatase foi detectada nas amostras de xisto argiloso e mudstone, saibro e 

tillite. Anatase é um mineral de titânio e geralmente um mineral secundário, 

derivado de outros minerais portadoers de titânio e é um mineral detrítico comum. 
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 Minerais surfuretos e sulfatos: 

A pirita foi detectada como um acessório de minerais traço em 8 das 22 amostras. 

Numa (1) amostra, amostra INT 7-6U, detectou-se pirita como um mineral 

subordinado em 10,42%. A pirita é frequentemente o único sulfureto no carvão do 

Supergrupo do Karoo, embora estudos microscópicos tenham identificado vestígios 

raros de marcassita, pirrotita, chalcopirita e galenite. A pirita é geralmente elevada 

no carvão em relação à rochas clásticas devido à formação sob condições de redução 

e, pode formar-se bruscamente pouco tempo depois da acumulação da turfa 

(autigenic) ou como veios mais tarde na história de soteramento do carvão 

(epigenética). 

 Minerais carbonatos: 

A calcite e a dolomite são minerais importantes na neutralização da acidez produzida 

pela oxidação da pirita em drenagem ácida-mina (AMD) e ocorre freqüentemente em 

rochas sedimentares do Karoo. Mais frequentemente a dolomite é o resultado de 

processos secundários diagenéticos que transformam a calcite de magnésio em 

dolomite. A calcite foi detectada em sete (7) das 22 amostras como um mineral traço 

e como um mineral subordinado em uma (1) amostra de xisto  argilosos. A dolomite 

foi detectada como um acessório dos minerais traço em quatro (4) amostras e como 

um mineral subordinado em duas (2) amostras; 

A siderita está presente em 12 das 22 amostras como um acessório dos minerais traço 

e como um mineral subordinado em sete (7) das amostras. Siderita pode contribuir 

para o manganês na água da mina à medida que manganês muitas vezes substitui 

parte do ferro na siderita. A siderita não contribui para a neutralização da AMD, uma 

vez que esta só neutraliza o ácido gerado pela oxidação de seu próprio Fe. 

 

4.2.2 Potencial de Drenagem Ácida da rocha 

O potencial do material geológico para oxidar e gerar drenagem ácida foi determinado 

através de análises de base ácido-base e de geração líquida de ácido. 

O NRP (NP/AP) indica o potencial para a rocha produzir drenagem ácida, enquanto a %S indica 

se esta drenagem será mantida a longo prazo. Na Figura 4.2: as linhas vermelhas avaliam o 

potencial relativo de geração de ácido, enquanto a linha amarela horizontal avalia o potencial 

de geração de ácido a longo prazo; 
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A %S total (determinada por detector infravermelho (IR) após aquecimento da amostra à ± 

2000 °C num Forno Eltra) foi utilizada para determinar o potencial ácido da rocha. Portanto, 

o potencial ácido das amostras não foi subestimado; 

A %S total (determinada à ± 2.000 °C) é ligeiramente superior do que a % S à 1.000 °C. O S à 

1.000 °C é mais representativo do sulfureto de enxofre, visto que quase só os sulfetos são 

inflamados a essa temperatura. O S total (determinado à ± 2 000 °C) representa ambos 

sulfuretos e sulfato de enxofre. Para a maioria das amostras, no entanto, não houve uma 

diferença significativa em termos de potencial ácido líquido utilizando um ou outro enxofre 

para determinar o potencial ácido. Todos os testemunhos de sondagens tinham pelo menos 1 

anos. 

A pirita foi o único sulfureto detectado na rocha por meio de DRX. Supunha-se que a oxidação 

da pirita seria o único contribuinte para a acidéz; 

 

Em geral, a drenagem ácido-mina ocorrerá em “hot-spots” em aterro na  mina à céu aberto. 

Foi calculado que 23% do aterro têm potencial para gerar drenagem ácida, pois o material 

contém um potencial de neutralização inadequado e alguns contêm sulfetos suficientes para 

a geração de líquido ácido (Figura 4.2). Se a infiltração ácida não for neutralizada pelo aterro 

remanescente, ocorrerá drenagem ácida da mina. Se o aterro é uma mistura heterogênea de 

todas as zonas litológicas, então a acidificação é difícil de prever, mas tem potencial para 

ocorrer juntamente com uma alta carga de sal. Se o aterro for manipulado seletivamente e 

o material carbonoso for despejado bastante fundo no poço, a acidificação não ocorrerá e 

uma baixa carga de sal estará presente. 
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Figura 4.2: Classificação das amostras em termos de %S (abaixo de 3%) e NRP 

 

4.2.3 Cinética da Coluna de Lixiviação Potential  

Os ensaios da coluna cinética de lixiviação são utilizados para avaliar o potencial do material 

rochoso em libertar metais facilmente solúveis para o ambiente receptor através de 

simulação da interacção entre água e sólidos. Os ensaios de células de humidade são um teste 

de lixiviação acelerada repetitiva, destinado a simular condições aceleradas de 

meteorização, promovendo a oxidação de minerais sulfetos e acelerando a dissolução de 

minerais tanpões de ácidos. 

Os testes da coluna cinética de lixiviação foram realizados pelo Metron Laboratory, 

Vanderbijlpark. Os resultados dos testes são resumidos a seguir: 

 Foram realizados dezoito (18) testes de cinética de lixiviação. Utilizou-se uma 

proporção  de rocha/água de 1: 2 onde, semanalmente, 1 kg de amostras foi lixiviado 

com 500 ml de água destilada. 
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 O pH de todas as colunas durante as 6-8 semanas foi quase neutro e variou entre ~ 6 

e ~ 7. As 3 amostras de carvão, de atingos testemunhos de sondagem INT 6U-6L e INT 

6L-5 tiveram um pH mais ácido e pH aumentou ligeiramente nas semanas seguintes. 

O lixiviado ácido juntamente com SO4 elevados durante as primeiras semanas iniciais 

é atribuído à lixiviação de minerais sulfatos de metais hidratados secundários com 

acidez armazenada, por exemplo a melanterite. 

FeSO4.7H2O + 0,25 O2 (aq) → Fe (OH) 3 (aq) + SO4
2- + 4,5H2O + 2H+ 

À medida que os sulfatos são lavados, o pH torna-se neutro visto que as amostras têm 

efectivamente um potencial de neutralização adequado. Isto indica que o mecanismo 

de neutralização é dependente do transporte. 

 Os SO4 e EC são elevados nas primeiras 1-3 semanas em quase todas as colunas e 

diminuem ligeiramente nas semanas seguintes. Isto é devido à lixiviação de sulfatos 

como discutido acima. A maioria das colunas, no entanto, não eram ácidas durante 

as primeiras semanas e, provavelmente, gesso lixiviado ou outros sulfatos sem acidez 

armazenada: 

CaSO4.2H2O → SO4
2- + 2H2O + Ca2+ 

 A médié de SO4 lixiviado das colunas correlacionou-se bem com a %S do material da 

coluna. Os rejeitos de carvão lixiviou SO4 à taxa muito mais lenta do que as colunas 

inter-corbertura. Isso pode ser consequência do do facto do rejeito ter sido 

processado. O SO4 lixiviado das amostras inter-cobertura correlaciona-se bem com a 

%S de sulfureto em contraste com %S do sulfato. Este foi o caso tanto para o SO4 

lixiviado "inícial", bem como o "tardio". 

 Não foram lixiviados aniões das amostras, com excepção do amoníaco nas poucas 

primeiras semanas. Cl e amoníaco lixiviaram em níveis elevados de todas as 3 colunas 

de rejeito de carvão. O Cl elevado é devido à adição de um cloreto de metal como 

espessante no laboratório quando se preparam as amostras dos afundados (rejeitos) 

e de flutuadores. 

 Vários metais foram lixiviados em concentrações significativas em amostras de 

carvão. INT 9-8 foi a única amostra sem metais elevados em ambas as colunas. Os 

metais e elementos traço lixiviados das amostras incluem: Al, As, Fe, Mn, Ni, Pb e 

em menor grau Cd, Co, Se e Zn. As concentrações de metais foram as mais elevadas 

nas colunas com um pH ácido inicial durante as primeiras semanas. 

Surpreendentemente, os metais foram lixiviados até mesmo em lixiviados com pH 6 

– 7, mas estavam na generalidade ausentes em lixiviados com pH de 7 a 8. Isto indica, 

mais uma vez,  as condições de desequilíbrio no material lixiviado. 
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Figura 4.3: Média de SO4 lixiviado versus % S no material da coluna 
 

 
 
Figura 4.4: Média do primeiro SO4 lixiviado em relação à % S-sulfureto e % S-Sulfato 
na Figura da coluna de material (no início) 
 

 
Figura 4.5: Média de SO4 lixiviado tardiamente em relação à %S-sulfureto e % S-sulfato 
na Figura da coluna de material (tempo tardio) 
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O SO4 e EC são elevados nas primeiras 1-3 semanas em quase todas as colunas e diminuem 

ligeiramente nas semanas seguintes. 

 Não foram lixiviados ânions das amostras, com excepção do amoníaco nas primeiras 

semanas. Cl e amoníaco lixiviou em níveis elevados de todas as 3 colunas de carvão; 

 Vários metais foram lixiviados em concentrações significativas das amostras de 

carvão. Os metais e elementos traços lixiviados a partir das amostras incluem: Al, As, 

Fe, Mn, Ni, Pb e, em menor grau, Cd, Co, Se e Zn. 

 

4.3 Modelagem Numérica Geoquímica 

O objectivo da modelagem geoquímica foi de estimar a qualidade da água da mina no local 

do projecto. Os resultados da modelagem também ajudarão no planeamento de futuras 

medidas de gestão da água na mina. 

Os resultados analíticos não podem ser usados directamente para estabelecer as mudanças 

na qualidade do lixiviado de uma mina ao longo do tempo. Devido à complexidade da 

interacção entre as fases sólida, água e gás, foi utilizada a modelagem numérica para prever 

a Drenagem Ácida da Mina (AMD). 

A difusão de oxigênio no refugo residual da mina foi modelada usando uma versão MATLAB 

de PYROX. Os modelos de código 1) a difusão de oxigênio através da zona não-saturada, 2) o 

oxigênio consumido pela oxidação mineral e 3) a subsequente produção de sulfato, ferro e 

acidez.  

A interação entre as fases mineral, aquática e gasosa foi modelada usando o software 

Geochemist's Workbench Professional. Este modelo resolve as reacções hidroquímicas e 

minerais com o modelo de equilíbrio e a lei da velocidade cinética para dissolução mineral. 

4.3.1 Modelos de cenários 

Foram realizadas três (3) simulações de previção (Tabela 4.1) para avaliar a qualidade de 

infiltração ao longo do tempo no local: 

 Qualidade da água de infiltração proveniene de aterro de enchimento de inter-cargas 

de cobertura de baixa %S (Cenário A); 

 Qualidade da água de infiltração proveniente de aterro de enchimento de inter-

camadas de cobertura de alta % S (Cenário B); e, 

 Qualidade da água de infiltração proveniente de camadas de carvão não comerciais 

(Cenário C). 



ENRC Projecto de Estima: Estudo Hidrogeológico 

14-398 13 January 2017 Page 46 

As %S e NP da rocha residual utilizada para os modelos e a média ponderada da %S e NP nos 

furos usados estão resumidas na Tabela 4.2. O conteúdo de minerais carbonatos foi calculado 

a partir dos valores de NP medidos; e o conteúdo da pirita foi calculado a partir da %S 

ponderada, assumindo que todo o enxofre está presente como pirita. Esta é a pior das 

hipóteses, já que alguns sulfatos ou enxofre orgânico podem estar presentes na amostra. 

Tabela 4.1: Cenários de Modelos Geoquímicos 
Cenário Descição %S 

Cenário A 
Aterro de enchimento de inter-

camadas de cobertura de baixa %S  
%S Média = 0.18 (cerca de 77 % do aterro de enchimento 

INT) 

Cenário B 
Aterro de enchimento de inter-

camadas de cobertura de alta %S 
%S Média = 0.57 (cerca de 23 %  do aterro de enchimento 

INT) 

Cenário C Camadas de carvão não comerciais %S Média = 1.39 

 

Tabela 4.2: Média Ponderada da %S  NP 

Cenário 
Total 
(%S) 

AP CaCO3 
(kg/t) 

NP CaCO3 
(kg/t) 

NNP 
CaCO3 
(kg/t) 

NP/AP 
Tipo 

Rocha 
NNP 

Tipo 
Rocha 
(%S) 

Tipo 
Rocha 
NP/AP 

Cenário 
A 

0.18 5.55 47.44 41.89 8.55 IV IV IV 

Cenário 
B 

0.57 17.73 10.45 -7.28 0.59 Incerto I I 

Cenário 
C 

1.39 43.30 25.5 -17.79 0.59 Incerto I I 

 

Limitações 

Os seguintes comentários importantes dizem refere-se à validação do modelo geoquímico: 

 heterogeneidade do material e variabilidade da água das minas; 

o No aterro de enchimento de uma única mina a céu aberto a qualidade da 

água da mina pode variar significativamente. Isto é em parte devido a 1) a 

heterogeneidade das rochas do aterro de enchimento e 2) profundidades 

diferentes da zona não saturada. Não é possível modelar com precisão essa 

heterogeneidade sem conhecer a colocação final dessas rochas na zona não 

saturada. 

 Cinética mineral 

o A taxa de oxidação da pirita foi determinada a partir do ensaio de cinética 

de coluna de lixiação realizado. A área superficial calibrada correlaciona-se 

bem com os valores da literatura. 

o Não foi feita nenhuma tentativa para modelar qualquer actividade 

microbiana. Supõe-se que a actividade microbiana pode ser ignorada durante 

condições quase neutras. As concentrações modeladas estavam, contudo, em 

bom acordo com a medição da água da mina em minas similares. 

 Previsão da qualidade da água 
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o A mina a céu aberto ainda não está operacional e não foi possível validar o 

modelo para a fase pós-encerramento. 

o Os resultados da modelagem geoquímica estiveram em bom acordo com as 

medições de água da mina em minas similares. 

o Recomenda-se que o modelo geoquímico seja actualizado durante a vida útil 

da mina para calibrar e validar seus resultados e construir um plano efectivo 

de encerramento. 

 

4.3.2 Previsão da qualidade de água de infiltraçãos 

Com base nos resultados do modelo geoquímico, a qualidade da água da mina é resumida da 

seguinte forma: 

 O pH e SO4 para os diferentes cenários do modelo estão resumidos na Tabela 4.3; e, 

 A evolução da drenagem ácida-mina (i.e. mineralogia e na qualidade da água da mina) 

está resumida na Tabela 4.4. 

A partir dos resultados do modelo, podem ser feitas as seguintes conclusões: 

Profundidade de oxidação 

 A profundidade não saturada sobre o poço variará, o que resultará em uma diferença 

na infiltração de oxigênio sobre a extensão lateral do poço. A produção de AMD 

depende da presença de oxigênio e, portanto, a produção de AMD variará em 

diferentes profundidades não saturadas. 

 A Infiltração significativa de oxigénio só ocorrerá na zona não saturada. A 

profundidade média da zona não saturada será de 25 m. 

 A concentração de oxigênio diminuirá com a profundidade na zona não saturada como 

resultado do consumo por intermédio da pirita. 

 A infiltração de oxigénio torna-se mais lenta ao longo do tempo e eventualmente 

atingirá um estado pseudo-estável. 

 A infiltração significativa de oxigénio só ocorrerá na zona não saturada. 

Alterações nos íons principais 

 A alcalinidade é o anião dominante na água de recarga na zona não saturada, mas é 

rapidamente substituída pelo SO4. 
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 Ca e Mg são os catiões dominantes na água da mina devido às reações iniciais de 

neutralização de minerais carbonatos. Em alguns materiais de “hot-spot” onde os 

minerais de carbonato são esgotados e as condições são ácidas, alguns metais também se 

tornam mais dominantes em consequência da acidificação. Sódio (Na) é naturalmente 

elevado no aquífero, no entanto, o Na não aumentará na drenagem ácido-mina, mas 

aumentará se na solução  ocorrer a evaporação (por exemplo, lagoa de evaporação no 

poço). 

 No aterro preenchido de inter-camadas de cobertura de baixa %S (cerca de 77% da inter-

camadas de cobertura) com condições néutras, a concentração de SO4 será limitada em 

cerca de 1.500 - 2.500 mg/L por saturação secundária de Fe-sulfato e saturação em 

gipsita na zona não saturada. O SO4 irá, no entanto, diminuir na infiltração para cerca de 

800 mg/L a longo prazo, uma vez que não há sulfuretos presentes neste material para 

sustentar a drenagem de ácido-mina. Portanto, é o ideal preencher com material do 

aterro de baixa %S acima da elevação da decantação na zona não saturada onde entra o 

oxigênio. 

 Cerca de 23% da inter-camadas de cobertura formará o material do “hot-spot” e 

acidificará a longo prazo se for colocado na zona óxica na zona não saturada. O material 

inter-camadas de cobertura do “hot-spot” terá um teor de SO4 provavelmente de até 

3.500 mg/L. Se as camadas de carvão não comerciais ffizerem parte do material do “hot-

spot” no poço, o SO4 localizado atingirá concentrações de até 6.000 mg/L. 

Alterações nas condições de pH 

 As rochas sedimentares têm um conteúdo substancial de minerais carbonatos. A 

acidificação só ocorrerá em material do “hot-spot” na zona óxica na zona não saturada. 

Na zona saturada subjacente, a infiltração de oxigénio será limitada pela saturação de 

água. A infiltração de água ácida que percola a zona não saturada sobreposta influenciará 

ligeiramente o pH no topo da zona saturada. A maioria do decantada do poço originará 

da água na parte superior da zona não saturada. A infiltração para a lagoa de evaporação 

no poço ou "vazio final" irá assemelhar-se a uma certa acidez dependendo do volume do 

material do “hot-spot” presente na zona não saturada como discutido abaixo. A 

infiltração do poço profundo para o aquífero será quase neutra; 

 O aterro preenchido de inter-camadas de cobertura de baixa %S (cerca de 77%) não se 

acidificará e o pH permanecerá entre pH 6 - 8. Portanto, é o ideal para preencher 

material do aterro de baixa %S acima da elevação de decantação na zona não saturada 

onde há entrada de oxigênio 
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 Cerca de 23% das inter-carga  de cobertura formará material do “hot-spot” e acidificará 

a longo prazo se for colocado na zona óxica na zona não saturada. O material do “hot-

spot” atingirá valores de pH de 4,5 - 3,5 a longo prazo. Se o material do “hot-spot” estiver 

completamente misturado com o material de baixa %S, não ocorrerá acidificação do 

aterro. No entanto, não é possível para a mina misturar o aterro com técnicas 

convencionais de mineração e alguns “hot-spot” no aterro provavelmente estarão 

presentes. O ideal é colocar material do “hot-spot” (incluindo refugos e camadas de 

carvão não comerciais) abaixo da elevação da decantação. 

Metais na água da mina 

 Não está previsto que outros metais do que Al, Fe e Mn estejam presentes em 

infiltrações neutras a partir das minas a céu aberto. Estes elementos estarão 

principalmente presentes em concentrações <1 mg/L na água da mina em condições 

quase neutras. 

 Se ocorrer acidificação na zona não saturada, as concentrações de Al, Fe e Mn podem 

atingir valores de até 50 mg/L e mesmo até 500 mg/L em rochas altamente 

carbonáceas (por exemplo, refugo de carvão). A longo prazo, o Al vai se tornar mais 

dominante à medida que é libertado da mineralogia dos silicatos. Contudo, as 

concentrações de metal sob condições ácidas podem ser muito erráticas e irão mudar 

significativamente entre cada jornada de monitorização. 

 As concentrações de metais na parte superior da zona saturada (onde ocorrem a 

recarga com a infiltração acidificada do aterro) podem ser ligeiramente elevadas (por 

exemplo, Al, Fe, Mn a <5 mg / L), mas mais profundo na zona saturada =, as 

concentrações rdiminuirão significamente (Por exemplo, Al, Fe, Mn a <1 mg / L). 

Pode, portanto, concluir-se que, de forma global, o material do aterro terá um potencial de 

neutralização líquido. Cerca de 23% da inter-carga de cobertura irá formar material do “hot-

spot” e irá acidificar a longo prazo, se colocado na zona não saturada, rica em oxigênio. Se 

o material do “hot-spot” for completamente misturado com o material de baixa %So, não 

ocorrerá acidificação do aterro. No entanto, é improvável que a mina será capaz de misturar 

o aterro com técnicas de mineração convencionais e algum “hot-spot”, provavelmente ainda 

estará presente. O ideal é colocar material do “hotspot” (incluindo refugo e camadas de 

carvão não comerciais) abaixo da elevação da decantação.
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Tabela 4.3: PH e SO4 estimados: Infiltração do Aterro não saturado 

Material do aterro 
Aterro itercarga de cobertura de 
baixa S% na zona não saturada 

“Hot-spot”: Aterro Inter-carga de 
cobertura de elevada % na  zona 

não saturada 

“Hot-spot”: aterro de camdas de 
carvão não comerciais na zona não 

saturada 

Aterro Total  
na zona não saturada 

Term 

Curto 
prazo 

Médio 
prazo 

Longo prazo 
Curto 
prazo 

Médio 
prazo 

Longo 
prazo 

Curto 
prazo 

Mádio prazo 
Longo 
prazo 

Curto 
prazo 

Longo 
prazo 

Médio 
prazo 

0 – 20 

years 

20 – 120 

years 

120 – 200 

years 

0 – 20 

years 

20 – 120 

years 

120 – 200 

years 

0 – 20 

years 

20 – 120 

years 

120 – 200 

years 

0 – 20 

anos 

20 – 120 

anos 

120 – 
200 

anos 

Estagio AMD  
Estágio 

1 
Estágio 1 

AMD 
Interrompida 

Estágo 2 Estágo 2 
Estágo 2 

 3 
Estágo 2 Estágo 2 

Estágo 2 

 3 
- - - 

Mineração selectiva: Somente 
rochas de baixa %S em zona não 

saturada 

6 - 8 6 - 8 6 - 8 - - - - - - 6 - 8 6 - 8 6 - 8 

500 - 

2,500 
2,500 2,500 - 800 - - - - - - 

500 - 

2,500 
2,500 

2,500 
- 800 

Aterro de nchimento 
heterogêneo: Ambas rochas de 

baixa e alta %S 

6 - 8 6 - 8 6 - 8 8 - 6.5 6.5 - 4.5 4.5 - 3.5 - - - 
6 - 8 

(8 - 
6.5) 

6 - 8 

(6.5 - 
4.5) 

6 - 8 

(4.5 - 
3.5) 

500 - 

2,500 
2,500 2,500 - 800 

500 – 
3,500 

3,500 
3,500 – 
3,000 

- - - 
500 - 

2,750 
2,750 

2,750 
– 

1,300 

Aterro de nchimento 
heterogêneo: Ambas rochas de 
baixa e alta %S + camadas de 

carvão não comerciais 

6 - 8 6 - 8 6 - 8 8 - 6.5 6.5 - 4.5 4.5 - 3.5 8 - 6.5 6.5 - 4.5 4.5 - 3.5 
6 - 8 

(8 - 
6.5) 

6 - 8 

(6.5 - 
4.5) 

6 - 8 

(4.5 - 
3.5) 

500 - 

2,500 
2,500 2,500 - 800 

500 – 
3,500 

3,500 
3,500 – 
3,000 

500 – 
3,500 

3,500 - 
5000 

5,000 – 
6,000 

500 - 

3,700 
3,700 

3,700 
– 

2,100 
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Tabela 4.4: Evolução AMD (adaptado de Fourie 2014) 
Componente AMD Estágio 1 AMD Estágio 2 AMD Estágio 3 

Reacções Mineralógicas Produtos 

Pirita Oxidação 
Oxidação. 

SO4 atinge a concentração 
máxima na água intersticial. 

Empobrecido na zona de 
oxidação superior. 

diminuição de SO4 a partir do 
máximo. 

Calcite e 
dolomite 

Dissolução 
Empobrecido na zona de 

oxidação superior. 
Empobrecido na zona de 

oxidação superior. 

Gesso 
Precipitação, 
controles  SO4 

Dissolução 
Empobrecido na zona de 

oxidação superior. 

Fe-sulfatos Nenhum Precipitação 
Algum dissoluto enquanto 
outro continua a precipitar 

Metais Al, Fe, 
Mn 

Precipitado/adsorp 
Algum dissoluto enquanto outro 

continua a precipitar 
diminuição a partir do máximo 

Traços Ni, Co, 
Pb, Cu 

Precipitado/adsorp 
Elevado, alcança o valor 

máximo 
diminuição a partir do máximo 

pH Neutral 
Ácido na infiltração 

proveniente da zona não 
saturada 

Ácido na infiltração 
proveniente da zona não 

saturada 

Mudanças na Qualidade da Água 

pH 6.5 – 7.5 6.5 até 4 (<4) 5.5 - 4 (<4) 

Alkalinidade 
(como  CaCO3) 

50 – 450 0 0 

Ca 100 até 750 750 até 300 500 - 300 

Mg 50 até 350 250 - 450 (700) 150 - 350 

Na 50 - 150 150 up to 250 150 - 250 

SO4 1,500 – 2,500 mg/L > 2,500 mg/L > 2,500 mg/L  

Al < 1 < 100 (até 1,000) < 100 

Fe < 1 < 100 (até 1,000) < 100 

Mn <1 < 100 < 100 
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5 MODELO CONCEPTUAL HIDROGEOLÓGICO 

Geralmente, o sistema hidrogeológico no local em Estima compreende um aquífero pouco 

profundo meteorizado com um aqüífero de rocha fraturada mais profundo. Nos leitos de rios, 

alguns aluviões superficiais não consolidados se sobrepõem ao aquífero pouco profundo 

meteorizado. 

Os processos de recarga são por via da infiltração directa da precipitação no sistema aquífero 

meteorizado. A recarga do sistema natural de pré-mineração deverá provavelmente variar 

entre 2% e 4% da precipitação média anual com base no método de cloretos. O sistema de 

aquífero aluvial é considerado como uma zona de descarga em condições naturais, mas pode 

actuar como uma zona de recarga durante a recuperação pós-mineração do poço. 

O aquífero do Karoo compreende uma sequência espessa de xistos argilosos, siltstitos, xistos 

carbonosos, carvão e tillitos intere=estratificados e estima-se mais de 300 m de espessura. O 

Karoo meteorizado esta na sua maior parte sobre cima no nível freático e, não se espera seja 

parte do sistema aquifer. Os ensaios do aquifer estimam a condutividade hidráulica horizontal 

para o aquífero de Karoo entre ~ 10-1 e ~ 10-4 m/d. Esperam-se produções mais elevados nas 

camadas de carvão na base do poço, com base nas informações obtidas a partir do teste com 

packer e produção de furos que intersectam as camadas de carvão. 

Os sedimentos do Supergrupo do Karoo se sobrepõem não-conformavelmente à rocha 

granítica do suco cristalino. O granito meteorizado estende-se a cerca de 50 m bgl e 

apresenta condutividades hidráulicas entre 10-1 e 1 m/dia (Secção 3.5.3). O granito do suco 

cristalino apresenta um potencial aquífero limitado abaixo da zona metorizada com 

condutividade hidráulica abaixo de 10-5 m/d esperada. 

O material de aterro de enchimento no poço reabilitado espera-se uma condutividade 

hidráulica entre 10-1 e 1 m/d. A recarrega para a área de poço reabilitado espera-se que 

esteja entre 6 e 10% do MAP. 

A Figura 5.1 mostra o modelo conceptual das diferentes fases da mineração. 

Com base no estudo geoquímico, as concentrações de sulfato provavelmente são o principal 

contaminante. As concentrações naturais de sulfato pré-mineração variam entre 8 e 1.100 

mg/L. 

As concentrações de sulfato pós-encerramento devem mudar com o tempo e dependerão da 

colocação do material no poço. A colocação final do material acima da elevação de 263 m 

a.n.m.m poderia desempenhar um papel significativo na qualidade final da água de 

decantação. 
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Figura 5.1: Modelo conceptual para a mina a céu aberto de Estima. 
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6 MODELAGEM NUMÉRICA: BOMBAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E 
TRANSPORTE DO CONTAMINANTE 

6.1 Objectivo do Modelo 

O objectivo do modelo é simular a entrada da água subterrânea da fase operacional nas 

operações da mina, juntamente com a migração da pluma contaminante das lixeiras do refugo 

e lama. Adicionalmente, deve ser simulada a recuperação pós-encerramento dos níveis de 

água e a migração da pluma contaminante a partir do poço aterrado. 

A modelagem de cenários é tipicamente usada para executar cenários futuros sobre variações 

no ambiente natural ou entradas antropogênicos. Os cenários potenciais a serem simulados 

para a mina a céu aberto de Estima incluem, mas não se limitam aos seguintes: 

 Avaliar a entrada de água subterrânea na mina para o plano de gestão de bombagem; 

 Avaliar o potencial de decantação e os volumes da poço aberto reabilitado; 

 Avaliar o impacto do despejo de refugos na qualidade da água subterrânea; e, 

 Avaliar o impacto do aterro de enchimento do poço na qualidade da água 

subterrânea. 

Os resultados da fase de modelagem do projeto incluem um modelo de fluxo de água 

subterrânea calibrado, juntamente com um modelo de balanço hídrico dinâmico estocástico. 

Os resultados da modelagem fornecerão informações que podem ser usadas para estabelecer 

uma estratégia de bombagem de agua da minas, um plano de gestão de águas subterrâneas 

e gestão de volumes de decantação. 

 

6.2 Modelo de Construção 

A compilação da malha de diferenças finitas usando a interface gráfica Vistas de água 

subterrânea facilitou a construção de uma malha retangular horizontal, bem como a 

geometria vertical fornecida para cada uma das camadas. A malha rectangular consistiu em 

6 camadas com um total de 30 798 células (59 x 87 x 6 camadas). As posições dos diferentes 

limites geológicos são incorporadas na malha de modelagem. Uma malha de 200 m x 200 m 

refinada para um tamanho de célula de 50 m ao redor da mina foi alocada ao modelo para as 

simulações de bombagem transitória. 

Tamanhos de células menores foram especificados nas áreas da área de mineração a céu 

aberto de Estima onde é necessária uma solução mais precisa da equação de fluxo de água 

subterrânea. Tamanhos de células ligeiramente maiores foram especificados em outras áreas 

(Figura 6.1). O refinamento do tamanho da célula ao longo do domínio do modelo não excedeu 

0,5 vezes as células vizinhas. 
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Foram identificados limites hidráulicos locais para os limites dos modelos. Eles foram 

representados por limites de bacias hidrográficas locais e delinearam todo o domínio do 

modelo. Estes limites hidráulicos foram selecionados suficientemente longe da área de 

investigação para não influenciar o comportamento numérico do modelo de forma artificial. 

A Figura 6.1 mostra os limites do modelo para todas as camadas do modelo. 

Tabela 6.1: Identificação dos limites do mundo real e das condições-limite do modelo 
adoptado. 

Limite Descrição do Limite  Condições do ontornos 

Topo Superfície superior do lençol freático 

Tipo misturado: Drenar células para todos os 

riachos. Recarga dependente da geologia. O fluxo 

de recarga é aplicado à célula ativa mais alta. 

Norte, Este, 

Sul 
Limite sem fluxo Alto topográfico 

Oeste Limite sem fluxo Limite de captacao da bacia hidrográfica 
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Figure 6.1:         Condições de Limites, alvos de calibração e modelo de malha do modelo de água subterrânea de Estima.
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6.3 Discretização Vertical 

Ao longo da direcção vertical, o modelo hidrogeológico do estado estacionário é estruturado 

em 6 camadas modelo (Figura 6.2). As posições de camada foram selecionadas para melhor 

incorporar o modelo conceptual. Foram definidas as seguintes camadas: 

1. Camada 1-4: Representa as camadas do Karoo e carvão com uma espessura média 

de 50m por camada na área do poço. Longe da área do poço, as camadas 

representam o aquífero pouco profundo meteorizado com uma espessura total de 

± 50m; 

2. Camada 5-6: suco cristalino granítico. 

 

Figura 6.2: Secção transversal Oeste-Leste e Sul-Norte através de malha no local de 
Estima mostrando a malha e definição de camada usadas em modelo 
numérico. 

 

6.4 Calibração do Modelo 

Calibração é o processo de encontrar um conjunto de condições de contorno, tensões e 

parâmetros hidrogeológicos que produzem resultados que mais se aproximam das medições 

de campo de cabeças e fluxos hidráulicos. Em um modelo de fluxo de água subterrânea 

regional, uma diferença entre cabeças calculadas e medidas de até vários metros pode ser 

tolerada e normalmente é expressa em função da variação total de observações. Um valor 

médio absoluto escalonado abaixo de 10% é geralmente considerado aceitável para um 

modelo regional. Esta calibração foi realizada sob condições de estado estacionário. Quando 

calibrado, o modelo pode ser usado para prever a influência de vários cenários de gestão. 
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Os níveis de água subterrânea de um número de furos de monitorização para um hidrocenso 

de Julho a Outubro de 2014 estavam disponíveis para calibração de modelo (Figura 6.3). 

A calibração em estado estacionário da área do modelo de Estima foi concluido refinando a 

condutividade hidráulica vertical e horizontal em relação aos valores médios de recarga até 

obter uma semelhança razoável entre os níveis piezométricos medidos e os níveis 

piezométricos simulados. 

A calibração em estado estacionário foi considerada como suficiente com erro médio = -0,9 

m, erro médio absoluto = 2,98 m, quadrado médio (RMS) = 3,67 m e RMS normalizado = 8,6%. 

O gráfico da Figura 6.3 mostra a relação entre a cabeça medida e simulada no final do 

processo de calibração em estado estacionário. Em caso de conformidade absoluta, os pontos 

devem criar uma linha. Como pode ser visto, o nível de conformidade é tolerável, 

especialmente quando a incerteza na variação espacial das propriedades hidráulicas é levada 

em conta. 

  

Figura 6.3: Resultados de calibração em estado estacionário. 
 

O balanço de massa em estado estacionário para todo o domínio do modelo obteve um erro 

de balanço hídrico inferior a 0,001%, indicando uma solução numérica estável. 

6.4.1 Condutividade hidráulica do aquifero 

As estimativas iniciais da condutividade hidráulica das diferentes unidades geológicas foram 

obtidas a partir dos dados de ensaios do aquífero colhidos como parte desta investigação. 

Estes valores de condutividade hidráulica foram atribuídos à zonas geológicas na área do 

modelo. 
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A partir dos resultados dos ensaios de bombeamento é claro que o aquífero pouco profundo 

em torno da área de mineração de Estima é muito mais heterogêneo do que é representados 

pela zonas de condutividade hidráulica. As condutividades hidráulicas horizontal e vertical 

calibradas para as zonas estão listadas na Tabela 6.2. 

Tabela 6.2: Valores calibrados de condutividades hidráulicas horizontais e verticais. 

Número Zona 
Condutividade Hidráulica (m/day) 

Horizontal Vertical 

1 Granito/gnáisse Meteorizado 0.04 0.004 

2 
Aquífero do Karoo  

(arenito, xisto argiloso, carvãol) 
0.025 0.002 

3 EMbasamento do Karoo (Dwyka) 0.003 3.0E-05 

4 Diques/soleilas de Dolerito  0.015 0.0015 

5 Karoo (sarenito, xisto argiloso) 0.03 0.003 

6 Xisto Meta-sedimentar 0.005 5.0E-05 

7 
Granito/gnaisse Não-

meteorizado 
0.005 5.0E-05 

 

6.4.2 Análise de sensibilidade 

Realizou-se uma análise de sensibilidade no modelo calibrado em estado estacionário 

utilizando zonas para avaliar a importância dos vários parâmetros. Esta é uma parte 

importante do processo de modelagem, pois indica, entre outras coisas, a contribuição de 

cada parâmetro para a estimativa final de calibração do modelo. A maior sensibilidade do 

parâmetro, o papel mais importante que ele desempenha durante a calibração do modelo. A 

análise de sensibilidade foi realizada variando um parâmetro de entrada e mantendo todos 

os outros constantes e observando as alterações resultantes na calibração. As análises de 

sensibilidade foram realizadas em condutividade hidráulica horizontal, condutividade 

hidráulica vertical e recarga. 

Os resultados da análise de sensibilidade apresentados na Figuras 6.4, Figura 6.5 e Figura 6.6 

indicam que a maior contribuição para a estimativa de incerteza foi causada por Kx2 (Aquífer 

do Karoo), Kz2 (Aquífero do Karoo), Recara1 (Granitos) e Recarga2 (o Karo do Aquifer ). Com 

base nesses resultados, recomenda-se que a mina considere programas de monitorização de 

águas subterrâneas para fornecer dados melhorados sobre esses parâmetros. As séries 

temporais de dados sobre o nível da água subterrânea dessas unidades de aquífero 

beneficiarão as futuras actualizações de modelos. 
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Figura 6.4: Análises de sensibilidade para condutividade hidráulica horizontal. 
 
 

 
 
Figura 6.5: Análise de sensibilidade para condutividade hidráulica vertical.. 
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Figura 6.6: Análise de sensibilidade para recarga. 

 

6.5 Resultados do Modelo 

Foram realizadas simulações transitórias temporárias e balanços dinâmicos de água para 

avaliar os níveis de rebaixamento da água subterrânea e extensão associada como resultado 

das actividades de bombagem da mina a longo prazo ao longo da vida do projecto e, avaliar 

a recuperação, decantação e potencial de poluição associado com actividades selectivas de 

mineração durante as fases operacional e pós-encerramento do Projeto. 

O modelo de fluxo de água subterrânea transitório foi usado como base para o 

desenvolvimento de um modelo de transporte de contaminantes. O pacote informático 

MT3DMS foi utilizado no cálculo de possíveis plumas contaminantes. Os parâmetros de 

transporte de massa específicos para o aquífero não são conhecidos. Valores provenientes da 

literatura científica para os vários parâmetros de transporte e aquíferos relacionados, 

conforme discutido abaixo.  

O movimento de contaminantes ocorrerá principalmente como resultado da advecção e, em 

menor grau, da dispersão. A reacção química entre rochas e elementos dissolvidos na água 

não é considerada significativa neste local e não foi levada em consideração durante 

simulações. A dispersividade longitudinal foi tomada como 10 m. Concentrações em 

distâncias de transporte diferentes no pluma também tomam em consideração a diluição a 

partir da recarga de água da chuva natural e a mistura (fontes). 

Os resultados do modelo estão resumidos nas seções a seguir. 
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6.5.1 Extensão de bombagem da mina e rebaixamnto 

A bombagem da mina será necessária durante a fase operacional para garantir um ambiente 

de trabalho seguro. Isto irá tipicamente provocar o desaguamento dos aquíferos circundantes 

e uma subsequente diminuição dos níveis das águas subterrâneas. Aquifero fornecerá água 

subterrânea em fluxos variáveis de acordo com o gradiente hidráulico relativos e  a 

condutividade hidráulica 

O fluxo de água subterrânea para a mina foi previsto para os 30 anos de Vida da Mina. Durante 

este período a mina atingirá uma área total de 790 ha. A estimativa das taxas de afluencia 

teve em consideração as diferentes incertezas nos parâmetros identificados durante as 

análises de sensibilidade. Os cenários considerados foram: 

 parâmetros calibrados do modelo representando o cenário mais provável; 

 mudança em 25% de condutividade hidráulica; 

 mudança em 25% de recarga; 

 mudança em 25% nde valor de armazenamento. 

Os resultados do modelo para os diferentes cenários indicaram que as maiores taxas de 

afluência variaram entre ~ 1.500 m3/dia e ~ 1.800 m3/dia (Figura 6.7). A simulação do 

modelo de fluxo indica uma taxa de afluência inicial de aproximadamente 600 m3/dia (7 

L/s). Como a mineração continua durante os anos seguintes, taxas de afluências crescentes 

estão previstas. As maiores taxas de afluência são esperadas durante a escavação da parte 

mais profunda, quando se prevê uma taxa de entrada de ~ 1.500 - ~ 1.800 m3/dia ou (~ 17 - 

~ 21 L/s). 

Após aproximadamente 20 anos, a mineração ocorrerá em elevação mais rasa, fazendo com 

que a maior parte da infiltração de água subterrânea se acumule na parte mais profunda da 

área extraída, longe da superfície de trabalho e não precise ser bombeada. 
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Figura 6.7: Afluxos de água subterrânea calculados durante a Vida da Mina. 

 

O modelo calibrado foi utilizado para prever a influência da bombagem da mina nos aquíferos 

circundantes durante diferentes estágios da mina. As influências previstas parecem estar em 

estreita proximidade (1 - 2 km) à da área de mineração, estendendo, em certa medida, a 

medida que a mina se desenvolve em extensão espacial. A Figura 6.8 apresenta a extensão 

do rebaixamento durante todo tempo da vida da mina (intervalos de 5 anos). 
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Figura 6.8: Previsão de Rebaixamento durante a mineração usando modelo calibrado em intervalos de 5 anos. 
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6.5.2 Rescuperação da água subterrânea, volumes de decantação e extensão potencial 
da poluição 

6.5.2.1 Fase operacional 

Durante os primeiros 12 anos de operação, os resíduos de minério serão despejados em uma 

lixeira de refugo, localizado dentro da área do poço aberto proposto, após o que se propõe a 

remoção e colocação na secção dextraída do poço como parte do processo de aterramento.  

Dados geoquímicos disponíveis sugerem que concentrações elevadas de sulfato e sais totais 

podem ser esperadas. Com base na investigação geoquímica (Secção 4), as concentrações 

para o sulfato esperadas para os primeiros 100 anos serão de ordem de 5.500 mg/L para o 

material da lixeira do refugo. Estas concentrações foram adicionadas ao modelo como uma 

fonte de recarga adicional durante os primeiros 12 anos de operação, após o que se espera 

que lixeira de despejo de refugo seja removida e colocada no poço como parte do material 

de aterro.  

A concentração de contaminantes foi incorporada na simulação de transporte de 

contaminantes para obter informações sobre o desenvolvimento da pluma e a migração, caso 

alguma lixiviação ocorra a partir do despejo do refugo. Utilizou-se uma taxa de infiltração de 

8,75x10-5m3/d (5% de MAP de 640mm) para o despejo do refugo. A lixeira de despejo do 

refugo só estará presente durante os primeiros 12 anos de operação e, em seguida, será usado 

para encher de volta o poço aberto. Após a remoção do despejo (~ 12 anos dentro da LOM), 

as concentrações de contaminantes reduzem-se para níveis semelhantes aos valores de fundo 

entre 250 e 500 mg/L. 

Infiltração percolando para os  aquíferos segue sobretudo o gradiente hidráulico natural para 

o rio Sanangue. A pluma contaminante seria parcialmente capturada pelo cone de depressão 

que se forma ao redor da mina a céu aberto bombeado durante a fase operacional e migrará 

aproximadamente um quilômetro para o sul, em direção ao rio Sanangue. A extensão 

simulada da pluma de sulfato em diferentes momentos durante a vida da lixeira de despejo 

do refugo (12 anos) é mostrada na Figura 6.9 e na Figura 6.10. 
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Figura 6.9: Pluma de sulfato simulada após 6 anos de operação..  
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Figure 6.10: Pluma de sulfato simulada após 12 anos.. 
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6.5.2.2 Fases de desativação e pós-encerramento 

A ENRC propõe a reabilitação e cobertura simultâneas (adequadamente construídas e cobertas 

de vegetação) do poço aberto minerado durante toda a vida /fase operação da mina para limitar 

a infiltração de água e reduzir o lixiviado contaminado em alcançar as águas subterrâneas. A 

Figura 6.11 apresenta a topografia final do terreno ao final da vida útil da mina/fase operacional. 

Com referência à Figura 6.11 e aos diferentes cenários de desactivação abaixo, é provável que 

seja necessário material adicional durante a reabilitação do poço a céu aberto. 

As simulações transitórias pós-encerramento foram baseadas nos seguintes cenários de 

desmantelamento: 

 Totalmente heterogêneo poço aterrado "Whalebac" - Cenário 1 

 Lagoa de evaporação de poços sem revestimento - Cenário 2 e Cenário 3 

o elevação da lagoa de evaporação a 262 m de amsl, sem decantação (Cenário 2); 

e, 

o elevação da lagoa de evaporação a 252 m de amsl, sem decantação (Cenário 3 

 

Além das simulações preditivas, foi realizado um balanço hídrico dinâmico específico de cenários 

para determinar: 

 o período de entrada para atingir o (s) ponto (s) de decantação (Cenário 1); e, 

 o tamanho de uma logoa de evaporação de poços: 

o assegurar a não decantação (Cenário 2); e, 

o para garantir que não haja gradiente de fluxo para o gradiente descendente do 

Rio Sanangue (Cenário 3). 

 

Scenario 1 – Heterogêneo "Whaleback" Poço preenchido  

Este cenário pressupõe um poço heterogêneo preenchido com uma topografia de relevo 

"Whaleback" e uma camada de cobertura adequadamente construída e coberta de vegetação na 

superfície para limitar a infiltração. 

Os contribuintes para os afluxos incluem recarga (precipitação e escoamento que infiltra a área 

de poço reabilitado) e entrada de água subterrânea dos aquíferos que cercam o poço; 

inicialmente, sem saídas ou perdas devido ao gradiente hidráulico para o poço. Contudo, em 

algum momento, o excesso e a decantação podem ocorrer.  
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O volume disponível no poço reabilitado dependerá muito do armazenamento específico (ou 

espaço vazio) do material de aterro. Portanto, foi realizada uma análise de sensibilidade variando 

o armazenamento específico e calculando o tempo para atingir o ponto de decantação no poço 

reabilitado. Nesta análise, o armazenamento específico variou entre 0,1 e 0,2. Esses valores de 

armazenamento específicos para materiais de aterramento consolidados foram baseados na 

experiência de material de enchimento similar e escolhidos de forma conservadora (Figura 6.12).  
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Figure 6.11: Topografia final do aterro. 
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O tempo médio após 100 realizações do modelo para atingir o ponto de decantação no poço 

reabilitado (nível de água: 263 m) foi calculado em aproximadamente 85 anos com um 

armazenamento específico de 0,1 e 185 anos com um armazenamento específico de 0,2. O 

nível de água no poço reabilitado será inicialmente preenchido rapidamente devido ao 

pequeno volume extraído no nível mais profundo da mina, no entanto a taxa de aumento do 

nível da água irá diminuir após os primeiros 20 anos e vai abrandar consideravelmente após 

45 anos. 6.12). 

 

Figura 6.12: Simulação da curva de inundação do poço reabilitado para dois cenários 
(valores de armazenamento específicos: 0,1 e 0,2 e 100 realizações).. 

 

Durante os primeiros 100 anos após a colocação do material de enchimento, espera-se que a 

concentração de sulfato de água que lixivia através do material se situe entre 2.500 mg/L e 

5.500 mg/L com uma média ponderada de 3.700 mg/L. Esta água contaminada irá infiltrar-

se para o fundo do poço reabilitado e seria capturada pelo poço..  

O impacto pós-encerramento da qualidade da água do poço reabilitado foi simulado 

assumindo a qualidade da água de sulfato de 3,700 mg/L no vazio do poço aterrado e uma 

elevação de decantação foi estabelecida em 263 m de amsl. A migração da pluma de sulfato 

e a qualidade final da água foram simuladas onde os níveis de água foram controlados pela 

elevação de decantação de 263 m de amsl, com todas as decantes evaporadas de uma lagoa 

de evaporação fora do poço revestido por baixo do gradiente do local. 

Após a rcuperação dos níveis de água no poço (~ 80 a ~ 130 anos), a entrada da qualidade da 

água no poço dependeria da lixiviação através do material de aterro insaturado acima do 

nível da água do poço. Os diferentes cenários de qualidade da água de aterro avaliados 

incluíram: 
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 aterro heterogêneo com carvão não-comercial em zona não saturada (concentração 

de sulfato de 2.080 mg/L); e, 

 um aterro heterogêneo com refugo de carvão não comercial seja colocado no fundo 

do poço (concentração de sulfato de 1.300 mg/L)). 

O impacto pós-encerramento da qualidade da água do poço reabilitado foi avaliado 

utilizando os cenários de 1.300 e 2.080 mg/L. 

As concentrações de sulfato esperadas para os diferentes cenários de entrada foram avaliadas 

em quatro poços de observação de contaminantes fictícios (OBS01-OBS04). As curvas e 

concentrações de descoberta de contaminantes estão ilustradas na Figura 6.13: a Figura 6.16. 

As posições dos poços de observação fictícios são indicadas na Figura 6.18.  

OBS01 e OBS02 indicam que a pluma de sulfato atinge o rio Sanangue cerca de sete a dez 

anos a partir das regiões sul e sudoeste do poço após a recuperacão do nível da água 

subterrânea para a elevação de decantação de 263 mm/s. Os resultados obtidos nos poços de 

observação OBS03 e OBS04, localizados na região leste/sudeste do poço, indicaram que a 

pluma de sulfato atingirá o rio Sanangue dentro de dois a cinco anos após a recuperação do 

nível da água subterrânea. A concentração esperada final de sulfato 100 anos após a 

recuperação do nível da água subterrânea para ambos os cenários de entrada é mostrada na 

Figura 6.18 e na Figura 6.19. 

 

Figura 6.13: Concentração de sulfato no OBS01 com diferentes cenários. 
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Figure 6.14: Concentração de sulfato no OBS02 com diferentes cenários. 
 

 

Figure 6.15: Concentração de sulfato na OBS03 com diferentes cenários. 

 



ENRC Projecto de Estima: Estudo Hidrogelógico 
 

14-398 13 January 2017 Page 74 

 

Figura 6.16: Concentração de sulfato na OBS04 com diferentes cenários. 

 

Um balanço de massa de sal de sulfato foi calculado sobre a porção do rio Sanangue que é 

afetada pela pluma de sulfato para ambos os cenários de entrada. O aterro heterogêneo 

resultará em aproximadamente 320 kg/dia de sal de sulfato entrando no rio Sanangue, 

enquanto o material de aterro heterogêneo com carvão não comercial resultará na adição de 

aproximadamente 370 kg/dia de sal sulfato ao rio Sanangue (Figura 6.17)..  

A concentração da água que alcança o rio é influenciada pela concentração do material do 

re-enchimento colocado acima da elevação de 263m com contribuição limitada da água de 

pobre qualidade que lixiviou para o poço durante os primeiros 100 anos ou recuperação. 
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Figura 6.17: Balanço de massa salina sobre a parte afectada do rio com material de 
enchimento diferente. 
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Figure 6.18: Migração de plumas de sulfato 100 anos após a recuperação do lençol freático (aterro heterogêneo).. 
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Figure 6.19: Migração de plumas de sulfato 100 anos após a recuperação do nível da água subterrânea (aterro heterogêneo com camadas 
não comerciais de carvão)..
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Cenário 2 e Cenário 3 - Lagoa de Evaporação (sem decantação) 

Tanto o Cenário 2 quanto o Cenário 3 assumem um poço preenchido por aterro heterogêneo com 

uma lagoa de evaporação não revestida construída dentro da área reabilitada de poço, topografia 

de terreno e uma camada de cobertura adequadamente construída e, coberta de vegetação para 

limitar a infiltração. 

As entradas para o poço reabilitado são contribuídas através da recarga (chuva e escoamento 

superficial que infiltra a área reabilitada do poço) e entrada de água subterrânea dos aquíferos 

que cercam o poço; Com o afluxo para a lagoa de evaporação a partir directamante da 

precipitação e escoamento. As únicas perdas serão por evaporação da lagoa de evaporação. Uma 

vez que a lagoa de evaporação não tem revestimento, todos os fluxos de água podem se 

comunicar directamente com o poço reabilitado. 

Sem uma regulamentação específica de Moçambique relativa à contenção da "água rsidual" das 

actividades mineiras e com base no Aviso Geral Sul-Africano 704 (GN 704) e no Regulamento 77 

da Lei Nacional de Águas (Act 36 de 1988); Foram utilizados balanços dinâmicos de água para 

determinar a média de uma única vez em 50 anos de transborde da lagoa de evaporação proposta. 

Duas (2) lagoas de evaporação quadrada com áreas superficiais de 100 ha e 60 ha, 

respectivamente, foram simuladas para 100 realizações com fluxo de decantação (Figura 6.20), 

precipitação directa e perdas por evaporação. O caudal médio de decantação foi calculado em 

aproximadamente 1.350 m3/d..  

Após 100 realizações, o volume da lagoa de evaporação requerido a um volume de excedência 

de 98% (~ 1: 50 anos de transpordo) foi determinado em 2,65 milhões de m3 (Figura 6.21) para 

uma lagoa de evaporação de 100 ha e, em  2,98 milhões de m3 para uma lagoa de evaporação 

de 60 ha. 6.22). 
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Figura 6.20: Afluxo de decantada simulada para a lagoa de evaporação (100 realizações) 

 

 

Figure 6.21: Simulação ao longo de 50 anos de uma lagoa de evaporação de 100 ha (100 
realizações).. 
 



ENRC Projecto de Estima: Estudo Hidrogelógico 
 

14-398 13 January 2017 Page 80 

 
 
igure 6.22: Simulação com mais de 50 anos de uma suposta lagoa de evaporação de 60 ha 
(100 realizações) 
 

 

 

A análise dinâmica do balanço hídrico específica do cenário foi utilizada para determinar qual 

área de superfície da lagoa de evaporação seria necessária, assim como o nível da água, para 

conter todos os afluxos. Assim, o nível de água da lagoa de evaporação pode ser optimizado para 

garantir que não ocorra a decantação. A elevação da lagoa de evaporação poderia ainda ser 

optimizada para avaliar o papel do gradiente de água subterrânea em direção ao rio Sanangue. 

A elevação final da superfície de evaporação foi optimizada para assegurar que o nível de água 

na lagoa de evaporação não drenará na direção do rio vizinho (Cenário 3). 

A Figura 6.23 apresenta o projecto conceptual da lagoa de evaporação não revestida utilizado 

nos balanços dinâmicos de água específicos de cenários. A profundidade máxima da lagoa de 

evaporação sem revestimento foi estabelecida a 20 m abaixo do nível de água de decantação a 

243 m a msl e a largura máxima fixada em linha com o poço a 850 m. 
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Figura 6.23: Forma conceptual  da lagoa de evaporação proposta  
 

O nível máximo de água no poço foi modelado de forma estocástica para 100 realizações, de 

modo que os afluxos e as perdas por evaporação estejam se equilibrando ao nível do leito do rio 

na vizinhança do poço aberto a 252 m amsl (Figura 6.24 a Figura 6.26). A área de superfície da 

lagoa de evaporação requerida neste nível máximo de água é mostrada na Figura 6.27. A área 

média da lagoa foi calculada em 45 ha com uma área inundada máxima de aproximadamente 70 

ha. O volume médio na lagoa de evaporação é de aproximadamente 1,2 milhão de m3, com 

extremos a atingir aos 7,1 milhões de m3 (Figura 6.28). 

Esses níveis de água estimados, áreas de superfície e volumes serão recomendados para 

planeamento e design de engenharia adicional.. 

 

Figura 6.24: Modelo conceptual da lagoa de reabilitação e evaporação pós-encerramento 
do poço.  
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Figura 6.25: Simulação estocástica do nível de água do poço (100 realizações) 

 

 

Figure 6.26: Nível médio simulado da água do poço após 100 realizações 
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Figura 6.27: Simulação estocástica da superfície da água da lagoa de evaporação (100 
realizações) 
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Figura 6.28: Simulação estocástica do volume de água da lagoa de evaporação (100 
realizações).. 

 

Cenário 2 - Lagoa de Evaporação (elevação a 262 m de amsl, sem decantação) 

Observou-se uma diminuição relativamente grande na migração da pluma do sulfato e na 

quantidade de contaminante que atingiu o Rio Sanangue pela adição de uma lagoa de 

evaporação no poço não revestido ao modelo de transporte de contaminantes. A 

concentração esperada final de sulfato, 100 anos após a recuperação da água subterrânea 

com a construção de uma lagoa de evaporação em poço sem revestimento, em uma 

elevação de 262 m de amsl é mostrada na Figura 6.29 e na Figura 6.30 para as duas 

opções de material de aterro. Espera-se que a pluma de sulfato migre somente para sul 

em direção ao riacho secundário localizado próximo ao centro do poço reabilitado e para 

a área topográficamente baixa no lado leste do poço.
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Figure 6.29: Migração de plumagem de sulfato 100 anos após a recuperação do nível da água subterrânea (aterro heterogêneo e lagoa 
de evaporação no poço sem revestimento a 262 m de amsl).. 
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Figura 6.30 Migração de plumagem de sulfato 100 anos após a recuperação do nível da água subterrânea (aterro heterogêneo com 

comerciais de carvão e lagoa de evaporação no sem revestimento a 262 m de am. 
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Um balanço de massa total de sal sobre as porções de rios afectados indica uma redução 

relativamente grande na massa total de sal de sulfato, que atingem o Rio Sanangue. A 

quantidade total de sal que entra no sistema do  Rio Sanangue é reduzida para valores 

entre 1,5 - 1,2 kg/dia de sal sulfato (Figura 6.31).. 

 

Figura 6.31: Balanço de massa salina sobre a porção afetada do rio com material de aterro 
diferente e uma lagoa de evaporação em poço sem revestimento a 262 m. 

 

Cenário 3 - Lagoa de Evaporação (elevação a 252 m de amsl, sem decantada) 

A construção de uma lagoa de evaporação no poço não revestido a uma elevação de 252 

m de amsl resultou em nenhuma migração significativa da pluma de sulfato para ambas 

as opções de material de aterro. Os quatro furos fictícios de observação não previam 

qualquer aumento das concentrações de sulfato. A concentração esperada final de 

sulfato, 100 anos após a recuperação da água subterrânea, com a construção de uma 

lagoa de evaporação no poço sem revestimento a uma elevação de 252 m amsl está 

ilustrada na Figura 6.32 e na Figura 6.33, para ambos os cenários de entrada. A Figura 

6.32 e Figura 6.33, juntamente com um balanço de massa de sal indicam que não se 

espera que nenhuma porção do rio Sanangue seja afectada pela contaminação por 

sulfato, se uma lagoa de evaporação, no poço não revestido, for construída a 252 m de 

amsl. Não se espera que nenhuma carga de sal de sulfato atinja o rio nessas condições 

(Figura 6.34).. 



ENRC   Estima Project: Hydrogeological Study 

14-398 13 January 2017 Page 88 

 

Figura 6.32: Migração da pluma sulfato 100 anos depois da recuperação do nível da água subterranean (aterro heterogégeo e uma lagoa de 
evaporação no poço a 252m amsl). 
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Figura 6.33: Migração da pluma sulfato 100 anos depois da recuperação do nível da água subterranean (aterro heterogégeo com camadas de 
carvão não comerciais e uma lagoa de evaporação no poço a 252 mamsl).
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Figura 6.34: Balanço de massa salina sem nenhum sulfato atingindo o rio para uma 
superficia da lagoa de evaporação à uma elevação de 252 m amsl. 

 
 
6.5.3 Comparação da carga de contaminantes entre as opções de reabilitação 

Um balanço de massa de sal de sulfato foi calculado sobre a porção do rio Sanangue  afectada 

pela pluma de sulfato, para os diferentes cenários de entrada (Tabela 6.3). O principal factor 

controlador, para os diferentes cenários, é o gradiente hidráulico em direcção ao rio, 

combinado com as propriedades do aquífero..  

A reabilitação total do poço e a decantação para uma barragem de evaporação construída fora 

do poço, resultar num maior gradiente hidráulico com elevações do nível da água dentro do 

material do aquífero meteorizado. O total de 9,7 km de extensão do rio até gradiente abaixo, 

a partir do poço reabilitado seria afectado. O aterro heterogêneo resultará em 

aproximadamente 320 kg/dia de sal de sulfato entrando no rio Sanangue, enquanto o material 

de aterro heterogêneo com carvão não-comercial resultará na adição de aproximadamente 

370 kg/dia de sal sulfato ao rio Sanangue.. 
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Observou-se uma diminuição relativamente grande na migração da pluma de sulfato e na 

quantidade de contaminante que atingiu o rio Sanangue pela adição de uma lagoa de 

evaporação no poço sem revestimento, a uma elevação de 262 m amsl. A lagoa de evaporação 

de 45 ha à 262 m amsl influencia o gradiente do nível de água, na medida em que se espera 

que a pluma de sulfato migre apenas nos canais fluxos e riachos em áreas topograficamante 

de baixo relevo, próximos do centro do poço reabilitado e em direcção ao lado leste do poço. 

Secções curtas do rio podem receber carga de sal adicional sob estas condições. Um balanço 

de massa total de sal sobre as porções do rio acfetadas indica a massa total de sal de sulfato 

atingindo o Rio Sanangue reduziu para valores entre 1,5 - 1,2 kg/dia de sal de sulfato. 

A construção de uma lagoa de evaporação no poço sem revestimento à uma elevação de 252 

m amsl não resultou em migração significativa de pluma de sulfato. Esta elevação assegura 

nenhum gradiente de fluxo para a juzante do baixo gradiente de rio Sanangue. Nenhuma carga 

de sal de sulfato deverá atingir o rio sob estas condições.. 

 

Tabela 6.3: Balanço de Massa de Sal Sulfato, comparação entre opções de reabilitação. 

Opções de reabilitação 

Comprimento 
do Rio 

afectado 
[metros] 

Adição de Massa de Sal de Sulfato ao Rio Sanangue 100 anos 
após a recuperação do nível da água subterrânea [kg de 

sulfato/dia] 

Aterro heterogêneo em zona não 
saturada 

Aterro heterogêneo com 
camdas não comerciais de 

carvão na zona não 
saturada 

Decantadar de poço a 263 
m amsl com a lagoa  de 
evaporação fora do poço 

±9,710 321.27 377.01 

Lagoa de evaporação no 
poço à 262 m amsl: aterro 
heterogêneo 

±1,637 1.42 1.26 

Lagoa de evaporação no 
poço à 252 m amsl: aterro 
heterogêneo 

0 0 0 

 

6.6 Lacunas de conhecimento identificadas 

Os dados utilizados na modelagem da influência da mina proposta a céu aberto em Estima, 

baseiam-se nos resultados do hidrocenso e de sondagens de perfuração. Esses dados 

representam um instantâneo no tempo, enquanto as previsões são bem feitas para o futuro. 

A incerteza nas taxas de precipitação e de recarga, juntamente com as propriedades 

heterogêneas do aquifero, resulta num grau de incerteza nas previsões modeladas.  

A monitorização do balanço hídrico dos afluxos da minas, dos níveis das águas subterrâneas e 

da qualidade das águas subterrâneas, depois da mina ser comissionada, pode fornecer dados 

úteis para actualizar o modelo conceptual e melhorar a confiança nos impactos previstos. As 

simulações dos modelos de transporte e fluxo foram baseadas nos dados do plano de mina 

recebidos em 2014 e,  não no plano final da mina recebido pela GCS durante o primeiro 

trimestre de 2015. 
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7  AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO  DE IMPACTOS 

7.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção do projecto, espera-se um impacto mínimo no sistema das águas 

subterrâneas. As principais actividades que poderiam ter um impacto potencial nas águas 

subterrâneas nesta fase incluem: 

 Risco de derrame de óleos/combustível durante a construção; 

 Remoção da vegetação e denudação do solo superficial; 

 Bombagem durante o desenvolvimento de “boxcut”; e, 

 Lixo de Rejeitos iniciados com potencialidade alto em camadas de carvão não 

comerciais gerando sulfato  a partir do “boxcut”. 

 

A Tabela 7.1 abaixo alista os impactos de águas subterrâneas esperados durante esta fase, e 

espera-se que os impactos tenham uma classificação de significância MÉDIA a BAIXA. As 

medidas de mitigação reduzirão o impacto do despejo de refugo para BAIXO e, assegurarão 

que os impactos cumulativos durante as fases operacional e de desmantelamento sejam 

mantidos tão baixos quanto possível. Deve ser iniciada a monitorização da linha de base para 

obter dados relativos à resposta natural do aquífero. 
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Tabela 7.1: Classificação da Importância do Impacto da Fase Construção. 
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7.2 Fase Operacional 

A área da mina de Estima resultará, no mínimo, em:  

 Afluxos de água subterrânea em trabalhos precisam de ser bombeada para a segurança 

das minas. Portanto, o resultado da bombagem da mina causará a diminuição do nível 

de água local do sistema de água subterrânea na vizinhança imediata dos trabalhos; 

 A retirada devido à bombagem da área de trabalho da mina acfetará o suprimento de 

água a um número limitado de furos; 

 Reabastecimento e reabilitação activa de poços de minas; 

 Destruição permanente de um poço de abastecimento comunitário de água; e 

 Gestão e contenção de resíduos de rochas (refugo) para evitar as águas subterrâneas 

contaminadas que resultam da instalação de descarte superficial. 

 

Durante a fase operacional da mina Estima, a infiltração de lixiviados de descarte nas 

formações subjacentes terá um impacto negativo na qualidade da água subterrânea. No 

entanto, o bombeamento contínuo de água a partir do funcionamento da mina a céu aberto 

da Estima fará com que a potencial pluma contaminante da instalação de descarte migre 

predominantemente para o cone de depressão,  causado pela bombagem da mina. A 

bombagem do poço da mina pode ter um impacto negativo no furo 871WBH015 de 

abastecimento de água à comunidade. A mineração causará a destruição de um furo 

comunitário (871L-P005). 

Com base no Plano de Gestão de Águas de Superfície de Estima, para adoptar o " Princípio da 

Primeiro Torrente" para a gestão da quantidade e qualidade da água superficial, propôs-se 

construir uma Barragem de Controle de Poluição (PCD), com revestimento de 80.000m3, 

cascateando para um sistema de barragem de retenção de 400.000m3. O plano de gestão. 

Além disso, propõe-se que um sistema de descarga seja construído a jusante da PCD e da 

barragem de retenção para gerir  potenciais sobrecarga do sistema, isto é, grandes eventos 

de precipitação. A Figura 7.1 representa a distribuição espacial dessas infraestruturas da 

Primeira Torrente propostas em relação à área de mineração. 

Com o compromisso da Estima de projectar essas infraestruturas de acordo com os Padrões de 

Desempenho Ambiental e Social da IFC (EPA, 2015) e de esvaziar continuamente essas 

estruturas para fins de reutilização da água, espera-se impactos insignificantes/mínimos..  

A qualidade das águas subterrâneas, bem como a monitorização da quantidade serão 

essenciais. A importância do impacto ambiental nas águas subterrâneas deverá ser MÉDIA e 

pode ser observada na Tabela 7.2. Após mitigação, espera-se que a isignificância do impacto 

ambiental nas águas subterrâneas seja BAIXA.. 
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Tabela 7.2: Classificação da Importância do Impacto da Fase Operacional.. 
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reduzir a disponibilidade de oxigênio e volume de 

infiltração, o material carbonáceo também deve ser 

depositado no fundo do poço Para garantir a 

inundação permanente subaquática após o 

encerramento Monitorar a qualidade da água 

subterrânea trimestralmente Isto assegurará que 

qualquer migração de pluma além da área de 

mineração de Estima seja identificada por tempo;

M_564

Oficial ambiental

Manter / atualizar banco de dados de 

monitorição centralizado (para águas 

de superfície e subterrâneas)

Fase 

operaciaonal
`Oficial ambiental

L_

1 2

Nomear um especialista em águas 

subterrâneas qualificado para 

realizar uma monitorização trimestral

Fase 

operaciaonal

18248Gestao de discards

Fase 

operaciaonal

Oficial 

ambiental/Gestor de 

Recursos humanos`

Nomear um especialista em águas 

subterrâneas qualificado para 

realizar uma monitorização trimestral

Fase 

operaciaonal
Oficial ambiental

2 10 _ L

223

5 35 _ M
Reassentamento e abastecimento alternativo de água 

para as pessoas que permanecem na Mina
2

Qualidade e quantidade das águas 

subterrâneas: aumento do potencial de 

recarga e risco de contaminação do 

aquífero

Estima Mina à céu 

aberto

Operação da mineração 

a céu aberto
2 4 1

4 2 2 30 _ L3 30 _ L

Monitorar os níveis das águas subterrâneas em todos 

os furos dentro da zona afectada ao redor da mina Os 

níveis de água devem ser monitorados mensalmente 

sto irá assegurar que qualquer alteração na quantidade 

de água subterrânea para a utilização de utilizadores 

legítimos de águas subterrâneas pode ser detectada e 

pode ser reagida de forma adequada;e,  Estes 

resultados devem ser registados numa folha de dados

4
A extração da área do poço resultará na 

destruição do furo comunitário 871L-P005

Todas as secções a 

céu aberto
Bombeamento da mina 4 4 2

Fase 

operaciaonal
Oficial ambiental

Manter uma relação com os 

utilizadores das águas subterrâneas 

circundantes para determinar se 

existem problemas potenciais

Fase 

operaciaonal

Oficial 

ambiental/Gestor de 

Recursos humanos

Nomear um especialista em águas 

subterrâneas qualificado para 

realizar uma monitorização trimestral

Fase 

operaciaonal
Oficial ambiental

Manter / atualizar banco de dados de 

monitorição centralizado (para águas 

de superfície e subterrâneas)

ÁGUA SUBTERRÂNEA

SIGNIFICÂNCIA 

AMBIENTAL DEPOIS DA 
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Figure 7.1  Primeira Infra-estrutura de Fluxo: Mapa de Distribuição Espacial 



ENRC Projecto de Estima: Estudo Hidrogelógico 
 

14-398 13 January 2017 Page 97 

7.3 Fase de Desmantelamento 

Os níveis da água subterrânea retornarão a um estado de equilíbrio durante um período de 85 

a 185 anos, após a paragem da exploração e a remoção activa da água da área a céu aberto 

tenha sido descontinuada. Durante a fase de desmantelamento do projecto, não se prevêem 

impactos significativos da qualidade da água nas águas subterrâneas. A pluma contaminante 

que emana potencialmente do poço minera do será capturada pelo poço bombegem, 

impedindo qualquer migração significativa. Pode ser esperar uma pequena limpeza do solo 

quando a infra-estrutura é desactivada e removida. 

Monitorização dos principais indicadores de água subterrânea (Sulfato, EC e pH) e seria 

necessário para garantir que a contaminação das águas subterrâneas não saia do poço 

minerado. 

A significância do impacto ambiental nas águas subterrâneas deverá ser MÉDIA e pode ser 

observada na Tabela 7.3. Após mitigação, a significância do impacto ambiental nas águas 

subterrâneas deverá mudar para BAIXO. Não se espera decantação durante a fase de 

desmantelamento. 
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Tabela 7.3: Classificação da Importância do Impacto da Fase de desactivação. 

 

 

M D S P

TO
TA

L

ES
TA

D
O

SP M D S P

TO
TA

L

ES
TA

D
O

SP

Fase de 

Operacional 

& Fecho

Oficial ambiental2 2 22 _ L

Colocar a camada 

superficial do solo 

para permitir o 

crescimento ideal da 

planta

3 39 M

Reabilitação e vegetação da área ocupada 

pela mina à céu aberto para reduzir a 

infiltração de água e oxigênio para limitar 

processos heoquímicos

4 5

Quantidade e qualidade das águas 

subterrâneas: Infiltração através de 

material de enchimento

Mineração ESTIMA 

& área de 

Infraestrutua

Reabilitação do local 

(reabilitação ativa)
6 5 2 3

PLANO DE ACÇÃO FREQUÊNCIA

PESSOA 

RESPONSÁVEL

CTIVIDADES DE DESMANTELAMENTO E FECHO: REABILITAÇÃO DE ÁREA PERTURBADA

ESTIMA AERAS: ÁREA DE MINERAÇÃO À CÉU ABERTO & ÁREA DE INFRA-ESTRUTURAS

ÁGUA SUBTERRÂNEA

POTENCIAL IMPACTO AMBIETAL
APLICÁVEL: ESTIMA 

ÁREA DA MINA
ACTIVIDADE

SIGNIFICÂNCIA 

AMBIENTAL DEPOIS DA 

SIGNIFICÂNCIA AMBIENTAL DEPOIS DA 

MITIGAÇÃO

SIGNIFICÂNCIA 

AMBIENTAL ANTES DA 
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7.4 Fase pós-encerramento 

Durante a fase pós-encerramento são esperados os seguintes impactos relacionados com as águas 

subterrâneas: 

 Espera-se decantação como resultado da recuperação do nível da água subterrânea após cerca 

de ~ 85 - ~ 185 anos a uma elevação de 263 m. 

 A migração da pluma contaminante é esperada após a recuperação dos níveis de água, se não for 

mitigada. 

 A qualidade da água pode ser melhorada com a cobertura eficiente do solo e a restauração da 

cobertura vegetal do poço a céu aberto reabilitado, bem como a construção de uma estação de 

tratamento de água. 

 Construção de uma lagoa de evaporação no poço sem revestimento, com uma área de 45 ha à 

uma elevação de 252 m amsl para evitar a migração de contaminantes de águas subterrâneas. 

Espera-se que o poço de mina a céu aberto da Estima capture toda a recarga de chuvas e afluxo de águas 

subterrâneas depois que as atividades da mina cessarem e durante os primeiros 85 a 185 anos da fase 

pós-encerramento. Nenhum contaminante seria capaz de deixar o poço durante este período devido à 

pressão hidráulica negativa no poço. No entanto, espera-se a migração de contaminantes durante a fase 

pós-encerramento, quando os níveis das águas subterrâneas recuperam níveis semelhantes aos das 

condições pré-mineração. 

A água decantada é esperadq se todo o poço for reabilitado para condições de pré-mineração. Se a mina 

puder ser decantada, os níveis da água subterrânea se estabilizarão em torno da elevação de decantação 

de 263m amsl. Os impactos dos contaminantes sob estas condições seriam ALTOS com cargas salinas 

significativas atingindo o rio. A qualidade da água de decantação pode ser significativamente melhorada 

pela construção de uma instalação de tratamento de água. Com a instalação de uma instalação de 

tratamento de água eficaz, o impacto esperado devido à água decantada contaminada seria MÉDIO. 

Com a construção de uma lagoa de evaporação no poço, não é esperada decantação durante a fase pós-

encerramento. Uma lagoa de evaporação no poço seria capaz de manter os gradientes de nível de água 

em direcção ao poço, impedindo que a contaminação da água subterrânea deixe o poço. Controlar os 

níveis de água de poço com uma lagoa de evaporação, no poço, à uma elevação de superfície em 252 m 

amsl, reduziria o impacto da água subterrânea nos rios para BAIXO. A construção de uma lagoa de 

evaporação no poço sem revestimento, bem como a drenagem e compactação eficientes evitarão a 

infiltração significativa de lixiviados na subsuperfície e potencialmente eliminará a migração da pluma 

de contaminação da área a céu aberto.A 

 Tabela 7.4 alista os impactos da água subterrânea esperados durante esta fase. Após o encerramento 

da mina, os níveis das águas subterrâneas irão se recuperar após 85-185 anos após o fecho da mina e 

decantarão, provavelmente, ocorra à uma elevação de 263 m amsl; e também resultarão em migração 

significativa de plumas contaminantes para o rio Sanangue. Sem mitigação, o impacto sobre a qualidade 

da água subterrânea provavelmente será ALTO. Após a mitigação, a importância do impacto ambiental 

nas águas subterrâneas é reduzida e espera-se que seja BAIXA 
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Tabela 7.4: Tabela de impacto da fase pós-fecho. 
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O
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O

SP M D S P

T
O

T
A

L
E

S
T

A
D

O

SP

Oficial ambiental2 28 _ L

(1) A seção minerada do poço deve ser preenchida, 

compactada e reabilitada o mais breve possível 

para remover o oxigênio do sistema. A oxidação 

resultará numa concentração elevada de TDS e 

SO4. Reabilitação deve incluir a cobertura com 

camada de solo, bem como a sua vegetação. A 

instalação da cobertura do solo irá diminuir 

significativamente a infiltração de água e a 

contaminação da água.

(2) A construção de uma lagoa de evaporaão em 

poço sem revestimento em uma elevação de 252m 

de amsl irá evaporar a água do poço anough para 

evitar a decantação e migração significativa da 

pluma contaminante.

Pos-Fecho_ H

A construção de um poço de 

evaporaão em poço sem forro a uma 

elevação de 252 m de amsl impedirá a 

decantação e conterá águas 

subterrâneas contaminadas dentro da 

área de poço reabilitada e evitará a 

migração da pluma contaminante para 

o rio Sanangue.

8 5 1

Qualidade da água: A recuperação do 

nível da água subterrânea resultará em 

um fluxo afastando-se do poço de 

enchimento e a contaminação migrará / 

decantará para o rio Sanangue e feições 

de drenagem secundária.

Área de mineração 

ESTIMA & Rio 

Sanangue

Reabilitação do local 8 5 3 8 80

(1) As secçõesmineradas do poço devem ser 

enchidas, compactadas e reabilitadas o mais 

rapidamente possível para remover o oxigénio do 

sistema. A oxidação resultará numa elevada 

concentração de TDS e SO4. Reabilitação deve 

incluir cobertura com camada de solo, bem como a 

sua vegetação. A instalação da cobertura do solo 

irá diminuir significativamente a infiltração de água 

ea contaminação da água.

(2) Opção 1: A construção de uma lagoa de 

Evaporação no poço sem revestimento à uma 

elevação de 252m amsl irá evaporar bastante água 

de poço para evitar a decantação e migração 

significativa de plumas contaminantes. Opção 2: A 

instalação e a operação de uma estação dedicada 

de tratamento de água melhorarão a qualidade da 

água decantada e limitarão a possibilidade de 

contaminação de águas superficiais.

Fase de Pós-

Fecho
Oficial ambiental5 1 3 42 _ M5 80 _ H

A reabilitação adequada reduzirá a 

recarga para a área de enchimento e 

minimizará a infiltração de água rica 

em oxigênio, minimizando assim as 

reações geoquímicas que ocorrerão; e, 

opção 1: A construção de uma libra de 

evaporação in-pit dentro de fossa 

reabilitada impedirá a migração de 

plumagem de decantação e 

contaminantes significativos; Opção 2: 

A instalação e operação de uma 

estação de tratamento de água 

melhorará a qualidade da água 

decantada.

8

Qualidade da água subterrânea: 

Preenchimento e reabilitação do poço 

aberto resultará na recuperação do nível 

da água subterrânea, com elevada 

concentração de sulfato dentro do poço

 ESTIMA  área de 

Mineração (Poço)
Reabilitação do local 8 5 3

PLANO DE ACÇÃO FREQUÊNCIA

PESSOA 

RESPONSÁVEL

ATIVIDADES POST-FECHAMENTO: MONITORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

ÁREA DA MINA ESTIMA: ÁREAS DE MINERAÇÃO À CÉU ABERTO & ÁREA DE INFRAESTRUTURA 

ÁGUA SUBTERRÂNEA

POTENCIAL IMPACTO AMBIETAL

APLIICÁVEL: 

ESTIMA ÁREA DA 

MINA

ACTIVIDADE

SIGNIFICÂNCIA 

AMBIENTAL DEPOIS 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

RECOMENDADAS

SIGNIFICÂNCIA 

AMBIENTAL ANTES DA 
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8 GESTÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Com base nos riscos e impactos potenciais sobre o ambiente envolvente associados às 

actividades de mineração propostas (por exemplo, bambagem de água), a GCS propõe a 

implementação de um plano de gestão de monitorização de águas subterrâneas considerando o 

seguinte: 

 optimização da rede de monitorização das águas subterrâneas; 

 fases contínuas (construção, operação e pós-fecho) da qualidade da água subterrânea e 

monitorização do nível; e, 

 medidas de gestão implementadas para manter as condições de mineração seca 

contínuas. 

O objectivo principal de um plano de gestão de monitorização de águas subterrâneas é: 

 desenvolver uma compreensão das variações da quantidade e da qualidade da água 

subterrânea, incluindo a variabilidade sazonal; e, 

 identificar e monitorizar as tendências da quantidade e da qualidade das águas 

subterrâneas para permitir a identificação precoce de potenciais problemas de impacto 

das águas subterrâneas antes de se tornarem uma responsabilidade ambiental e/ou de 

conformidade 

A fim de estabelecer as condições locais de águas subterrâneas em todo o local do Projecto, é 

proposta a implementação de uma rede específica de monitorização de águas subterrâneas, 

específica do local, que deve ser optimizada com base no plano detalhado da mina e na taxa de 

expansão.  

Com base nos resultados das informações actuais e resultados do modelo numérico, esses furos 

de monitorização devem se concentrar em: 

 Medições de nível de água para o aquífero do Karoo. As áreas directamente a oeste do 

poço e as áreas que abrangem a expansão do Ano 5 e em diante devem ser priorizadas; 

  Medições de nível de água para o aquífero de granito ao norte do poço aberto; e, 

  Qualidade da água abaixo do gradiente do despejo de refugo proposto. 
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A monitorização de rotina das águas subterrâneas na proximidade das áreas/infra-estruturas 

mineiras activas será necessária durante toda a vida da mina. Os dados são essenciais para as 

operações do local para: 

 avaliar o desempenho da bombagem da minas; 

 permitir a optimização da rede de sondagens de monitorização de águas subterrâneas; 

e, 

 avaliar a conformidade com as condições legais de licenciamento de gestão de minas e 

águas e potenciais impactos no ambiente circundante. 

 

A monitorização dos níveis das águas subterrâneas para requisitos operacionais (por exemplo, 

bombagem de mina) deve ser realizada utilizando equipamento de monitorização automatizado 

(por exemplo, registador de dados) para permitir uma monitorização frequente (isto é, diária, 

pelo menos) dos níveis de águas subterrâneas. A monitorização do nível da água subterrânea 

relativa à caracterização da linha de base e à avaliação do impacto deve ser efectuada com a 

frequência recomendada pela autoridade reguladora; no entanto, no mínimo, os níveis devem 

ser registados numa base trimestral. 

Um resumo do programa de monitorização da qualidade da água subterrânea proposto é 

fornecido nos seguintes pontos: 

 A amostragem/monitorização das águas subterrâneas deve ser efectuada numa 

frequência trimestral/anual. 

 As amostras filtradas de água subterrânea devem ser fornecidas para análise num 

laboratório acreditado (isto é, laboratório acreditado do Sistema Nacional de 

Acreditação da África do Sul). 

 Os parâmetros de qualidade da água a serem analisados incluem: 

o Parâmetros físico-químicos (trimestralmente): pH, condutividade elétrica, 

temperatura. 

o Parâmetros inorgânicos e metal/metalóide (trimestral): 

 Principais componentes iónicos - sódio (Na), potássio (K), magnésio 

(Mg), cálcio (Ca), cloreto (Cl), bicarbonato (HCO3) e sulfato (SO4); 

 Fluoreto (F) e Fósforo (P); e, 

 Metais dissolvidos/metalóides - alumínio (Al), antimónio (Sb), arsénio 

(As), bário (Ba), berílio (Be), boro (B), cádmio (Cd), crómio (Cr) , Cobre 

(Cu), ferro (Fe), chumbo (Pb), manganês (Mn), mercúrio (Hg), 

molibdênio (Mo), níquel (Ni), selênio E zinco (Zn). 
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o Parâmetros de espécies de nitrogênio (trimestralmente): amônia como N (NH3), 

nitrito como N (NO2), nitrato como N (NO3) e nitrito + nitrato como N. 

Table 8.1  resume a rede de furos de monitorização proposta; Enquanto a sua distribuição 

espacial em relação à infra-estrutura mineira proposta é apresentada na Figura 8.1. 
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Table 8.1: Resumo da Proposta da Rede de Furos de Monitorização  

IID Furo 

Coordinadas 

Descrição Para Este Para Norte  

[m] [m] 

14MONBH01* 
489,442.8 8,259,382.0 Gradient abixo  do poço final, monitorização de decantação 

potencial 

14MONBH03* 483,680.0 8,261,039.0 Linha de base (fundo) 

MONBH05 484,642.9 8,259,957.9 Gradiente apara baixo do depósito de refugo proposto 

MONBH06 484,221.3 8,258,872.0  Gradiente acima do depósito de refugo proposto 

MONBH07 486,586.2 8,259,357.8 Gradiente abaixo da área de mineração 

MONBH08 
491,047.9 8,260,022.3 Down gradient of final pit, potential decant monitoring Gradiente 

abaixo do poço final, monitorização de decantação potencial 

Notas: 
- Coordinadas - Projecção: Universal Transverse Mercator 

   - Datum: WGS84 
* Furos de monitorização existentes (construídos) 
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Figura 8.1: Rede de Monitorização. 
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8.1 Gestão de Bombagem de Água 

Com base nos dados disponíveis, as propriedades de suporte de água dos aquíferos que cercam 

o poço de Estima têm um potencial de produção de água limitado. Isto é devido à recarga 

limitada da superfície, assim como do armazenamento limitado na própria matriz de rocha. 

Os afluxos de água nas intersecões de diques ou de falhas são possíveis, mas devem ser 

limitados afluxos de curto prazo. Estes afluxos não devem ter um efeito a longo prazo sobre o 

balanço hídrico global da mina. Essas estruturas geológicas têm armazenamento limitado e, a 

menos que tenham uma conexão directa com as fontes de água de superfície, não conduziriam 

água para a mina a longo prazo. 

Um entendimento da extracção de volumes de água do poço será necessário para apoiar 

optimização em curso de bombagem e extração da água da rede. Essas informações também 

ajudarão a identificar a suficiência das operações e, são cruciais para o balanço da água da 

mina no futuro, a monitorização da qualidade da descarga, os cálculos do balanço de sal e os 

requisitos da licença de descarga. Além disso, a intersecção de estruturas geológicas de alto 

rendimento, com o progresso da mineração, associado a qualquer quantidade de água anómala 

deve ser relatada para auxiliar na implementação das medidas de precaução necessárias para 

manter um ambiente de trabalho seco.  

Recomenda-se que o balanço hídrico da bombagem de água seja actualizado anualmente. O 

registro dos dados de balanço hídrico para a mina é especialmente importante, quando são 

considerados futuros modelos actualizados. Esses dados são críticos para a calibração de 

modelos transitórios, os quais são necessários para prever futuros cenários de impactos.  

O balanço hídrico de bombagem deve considerar as fontes de entradas e saídas e deve incluir: 

 afluxos: 

o precipitação 

 saídas (ou perdas): 

o Evaporação; e, 

o Volumes mensais bombagem. 

 

Os dados do nível da água, da qualidade da água e do balanço hídrico colhidos durante o 

programa de monitorização serão essenciais para a actualização do modelo conceptual e 

numérico. Uma melhor compreensão das condições do aquífero local será desenvolvida através 

do uso dos dados de monitorização  e podem ser feitas previsões mais confiáveis a longo prazo, 

sobre os cenários pós-encerramento. Recomenda-se que o modelo de fluxo numérico seja 

actualizado e calibrado de dois em dois anos com dados de monitorização em curso.  
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

9.1 Conclusões  

Um modelo conceptual para o local de Estima foi formulado com base nos dados disponíveis 

no local. Um modelo numérico para a área da mina foi montado e calibrado com base no 

modelo conceptual e dados disponíveis. Foram obtidos critérios de calibração aceitáveis 

durante a calibração em estado estacionário. 

Durante a configuração do modelo conceptual, as seguintes lacunas foram identificadas: 

 Não há dados de monitorização do nível de água da série de tempo disponíveis para 

avaliar a resposta do aquífero à tensões naturais, como a recarga de chuvas e descarga 

para riachos. Estes dados são importantes para a calibração transitória para melhorar 

as previsões de longo prazo do modelo; e, 

  As profundidades para os furos visitados durante o hidrocenso eram incertas devido 

ao colapso dos furos. As propriedades hidráulicas da secção dos furos que 

desmoronaram não puderam, portanto, ser avaliadas. Com base na experiência de 

locais similares, as propriedades hidráulicas das secções colapsadas poderiam ser de 

uma ordem superior do que a secção de furo que não colapsou. Este podia ser o caso 

em que afluxos significativamente elevados podiam no funcionamento da mina. 

 

Uma análise de sensibilidade foi realizada como parte do estudo para avaliar a importância de 

cada unidade aquifera no processo de calibração. Uma alta sensibilidade resultante de 

qualquer unidade específica é então traduzida como uma unidade de aquífero com um papel 

importante durante a calibração do modelo e processo de estimação de parâmetros. 

Os resultados da análise de sensibilidade indicaram que a maior contribuição para a estimativa 

final da condutividade hidráulica (horizontal e vertical) foi trazida pela unidade de aquífero 

do Karoo, onde a mina está situada. A recarga para o aquífero de granito ao norte da mina 

contribuiu para a sensibilidade e incerteza associada. A diminuição mais significativa das 

incertezas do modelo pode ser alcançada através da implementação dos resultados da 

investigação focando esta unidade hidrogeológica. A importância de um melhor conhecimento 

desses parâmetros hidráulicos aumenta mesmo quando se considera o facto de que esta 

unidade controla o fluxo de água subterrânea para o funcionamento da mina. 

Os objetivos deste modelo foram simular a penetração operacional de águas subterrâneas e a 

extensão da bombagem de água, juntamente com a migração de plumas contaminantes 

operacionais e pós-fecho das lamas viscosas, refugo e poço reabilitado. Os diferentes cenários 

de gestão foram avaliados para minimizar o impacto potencial do poço de Estima após-fecho.  

Afluxos de poços operacionais e extensão da bomabegm de água 
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Os resultados do modelo para os diferentes cenários indicaram que as maiores taxas de afluxos 

variaram entre 1.500 m3/dia e 1.800 m3/dia. A simulação do modelo de fluxo indica uma taxa 

de afluxo inicial de aproximadamente 600 m3/dia (7 L/s). Como a mineração continua durante 

os anos seguintes, taxas de afluxo crescentes estão previstas. As taxas de afluxo mais elevadas 

são esperadas durante a parte mais profunda da escavação, quando se prevê uma taxa de 

afluxo de 1.500-1.800 m3/dia ou (17-21 L/s). As influências previstas parecem estar na 

proximidade (1-2 quilômetros) à área de mineração, espalhando na extensão à medida que a 

mina cresce em extensão espacial. 

Migração de plumas de contaminantes operacionais 

Com base na pesquisa geoquímica, as concentrações de sulfato esperadas para os primeiros 

100 anos serão de ordem de 5.500 mg/L para o refugo. Infiltração percolando em aquífero na 

maior parte segue o gradiente hidráulico natural para o riacho próximo. A pluma contaminante 

proveniente da instalação de descarregador seria parcialmente capturada pelo cone de 

depressão formando em torno da mina a céu aberto bombeada durante a fase operacional do 

projecto. Após a remoção do refugo, as concentrações de contaminantes reduzem-se para 

níveis semelhantes aos valores de fundo entre 250 e 500 mg/L.  

Decantada pós-fecho 

O tempo médio para alcançar o ponto de decantação no poço reabilitado (nível de água: 263 

m) foi calculado em aproximadamente 85 anos com um armazenamento específico de 0,1 e 

185 anos com um armazenamento específico de 0,2. O poço reabilitado, inicialmente se 

encherá rapidamente, porém a taxa de aumento do nível da água diminuirá após os primeiros 

20 anos e diminuirá consideravelmente após 45 anos. 

O balanço hídrico dinâmico foi capaz de determinar a única vez, em média, em 50 anos de 

vazamento da lagoa de evaporação proposta. Neste caso, foram construídas duas lagoas 

quadradas de evaporação, com uma superfície de 100 ha e 60 ha. O fluxo médio de decantação 

foi calculado em aproximadamente 1.350 m3/d. 

O volume necessário da lagoa de evaporação à 98% de excedência (~ 1: 50 anos de vazamento) 

após 100 realizações foi determinado em 2,65 milhões de m3 para uma lagoa de evaporação 

de 100 ha e, 2,98 milhões de m3 para uma lagoa de evaporação de 60 ha.  

Migração de plumas contaminantes pós-fecho: Evacuação de poço 

Espera-se que o poço de Estima reabilitado capture toda a recarga de chuva e afluxo de água 

subterrânea durante os primeiros 80 a 130 anos após o fecho. Nenhum contaminante seria 

capaz de deixar o poço durante o tempo em que todos os gradientes de fluxo convergem para 

o poço, até que o poço atinga a elevação de decantação de 263 m amsl.  
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Durante os primeiros 100 anos, após a colocação do material de enchimento, espera-se que a 

concentração de sulfato de água que lixivia através do material esteja entre 5,500 mg/L e 

2,500 mg/L com uma média ponderada de 3,700 mg/L. 

Após a recuperação dos níveis de água no poço (80 a 130 anos), a entrada da qualidade da 

água no poço dependeria da lixiviação através do material de aterro não saturado acima do 

nível da água do poço. Os diferentes cenários de qualidade da água de aterro avaliados 

incluíram: 

 aterro heterogêneo com carvão não-comercial em zona não saturada (concentração 

de sulfato de 2.080 mg/l); e, 

 um aterro heterogêneo com refugo de carvão não-comercial seja colocado no fundo 

do poço (concentração de sulfato de 1.300 mg/l)). 

Um balanço de massa de sal de sulfato foi calculado sobre a porção do rio Sanangue que é 

afectada pela pluma de sulfato para ambos os cenários de entrada. O aterro heterogêneo 

resultará em aproximadamente 320 kg/dia de sal de sulfato entrando no Rio Sanangue, 

enquanto o material de aterro heterogêneo com carvão não comercial resultará na adição de 

aproximadamente 370 kg/dia de sal de sulfato ao Rio Sanangue. 

Migração de plumas contaminantes pós-fecho: Na lagoa de evaporação de poços 

Para esta opção, o poço aberto será preenchido, reabilitado e uma lagoa de evaporação não 

revestida será construída dentro da área de poço reabilitado após a vida da mina. Supunha-se 

que a camada superior do poço reabilitado e a lagoa de evaporação não revestida foram 

devidamente construídas e cobertas de vegetação para limitar a infiltração. A elevação final 

da superfície de evaporação foi optimizada para assegurar que o nível de água na lagoa de 

evaporação não drenará na direcção do rio vizinho.  

A área média da superfície da lagoa foi calculada em 45 ha com uma área inundada máxima 

de aproximadamente 70 ha. O volume médio na lagoa de evaporação é de aproximadamente 

1,2 milhão de m3, com extremos atingindo os  7,1 milhões de m3. 

Observou-se uma diminuição, relativamente grande, na migração da pluma do sulfato e na 

quantidade de contaminante que atingiu o rio Sanangue pela adição de uma lagoa de 

evaporação no poco não revestido, ao modelo de transporte de contaminantes. Espera-se que 

a pluma de sulfato migre somente para o sul em direção ao riacho secundário localizado 

próximo ao centro do poço reabilitado e, em direção à área de relevo baixo  relevo topográfico 

no lado leste do poço. Um balanço de massa total de sal sobre as porções de rios acfetadas 

indica uma redução relativamente grande na massa total de sal de sulfato atingindo o rio 

Sanangue. A quantidade total de sal que entra no sistema do rio Sanangue é reduzida para 

entre 1,5-1,2 kg/dia de sal sulfato. 
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A construção de uma lagoa de evaporação no poço sem revestimento à uma elevação de 252 

m amsl resultou em nenhuma migração significativa da pluma de sulfato para ambos os 

cenários de entrada. Nenhuma porção do rio Sanangue deverá ser acfetada pela contaminação 

por sulfato se uma lagoa de evaporação, no poço sem revestimento, for construída a 252 m 

amsl. Nenhuma carga de sal de sulfato deverá atingir o rio com uma lagoa de evaporação, no 

poço, com superfície de evaporação à 252 m de amsl. 

 

9.2 Recomendações 

Com base nos resultados da modelagem, podem ser feitas as seguintes recomendações: 

 Com base nos resultados da análise de sensibilidade, recomenda-se que a 

monitorização das águas subterrâneas seja conduzida no aquífero do Karoo e no 

aquífero de granito directamente a norte do local. As séries temporais de dados sobre 

o nível da água subterrânea dessas unidades do aquífero beneficiarão as futuras 

actualizações de modelos. 

 Recomenda-se que os novos furos de monitorização sejam perfurados e revestidos até 

a profundidade de seu alvo pretendido. A distribuição vertical das propriedades 

hidráulicas juntamente com os dados de monitorização em resposta à recarga de 

precipitação e à bomabgem das minas forneceria dados valiosos para futuras 

actualizações de modelos. 

 A recuperação lenta e natural dos níveis de água no poço é benéfica para capturar os 

primeiros 100 anos de lixiviação deficiente da qualidade da água a partir do material 

do aterro. 

 As lagoas de evaporação nos poços mostram uma redução significativa na carga de sal 

que atinge o rio, em comparação com permitir que a água decante e se evapore de 

uma barragem de gradiente descendente. O menor risco a longo prazo é alcançado 

pela construção da lagoa de evaporação no poço para permitir uma superfície de 

evaporação à 252 m amsl. Esta elevação impede qualquer gradiente de fluxo para o 

rio e, portanto, impede qualquer migração de contaminantes. 
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