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ABREVIATURAS 

“AAQS” – PQAA  “Ambient Air Quality Standard(s)” – Padrões de Qualidade do AR Ambiente  
“AERMIC”  AMS/EPA Regulatory Model Improvement Committee” -   
“Airshed”  Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd  
“AMS” - SMA “American Meteorological Society” – Sociedade Metereológica Americana  
“APCD” - DCPA “Air Pollution Control Division” – Divisão de Controle da Poluição do Ar  
“AQG(s) - DQA “Air Quality Guideline(s)” – Directrizes da Qualidade do Ar 
“ASTM” - SATM  “American Society for Testing and Materials” – Sociedade Americana para 

Teste de Materiais   
“ATSDR” - ASTRD  “Agency for Toxic Substances and Disease Registry” – Agência para 

Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças  
“CDC” - CCPD  “Centers for Disease Control and Prevention” – Centros de Controle e 

Prevenção de Doenças 
“CE” - EC  “Control Efficiency” – Eficiência de Controle  
“CEET” - FEEC “Carbon Emissions Estimation Tool” – Ferramenta de Estimação de 

Emissões de Carbono 
“DE” - EMD “Diesel engine exhaust” – Escape de Motor Diesel  
“DEA” - DAA  “Department of Environmental Affairs” – Departamento de Assuntos 

Ambientais  
“DEAT” - DAAT  “Department of Environmental Affairs and Tourism” – Departamento de 

Assuntos Ambientais e Turismo  
“DECC” - DEMC  “Department of Energy & Climate Change” – Departamento de Energia e 

Mudanças Climáticas 
“DEFRA” - DAAAS  “Department for Environment, Food & Rural Affairs” – Departamento para o 

Ambiente, Alimentação e Assuntos Sociais 
“DMR” - DRM   “Department of Mineral Resources” – Departamento de Recursos Minerais  
“DPF(s)” - FPD “Diesel Particulate Filter(s)” – Filtro de Partículas em Diesel  
“EET” -  TEE “Emission Estimation Technique” – Técnica de Estimação de Emissões  
“EC” - CE  “European Commission” – Comissão Europeia  
“ECP” - PCE  “Estima Coal Project” – Projecto de Carvão de Estima  
“EHS” - MASS  “Environmental, Health, and Safety” – Meio Ambiente, Saúde e Segurança 
“EPFI(s)” -   “Equator Principles Financial Institution(s)” – Instituições Finaceiras do 

Princípios de Equador  
“ESP(s)” - PEE  “Electrostatic Precipitator(s)” – Precipitadores Electroestáticos  
“ETSP” - FETPS  “Emission Factor Total Suspended Particulates” - Factor de Emissão Total 

de Partículas Suspensas 
“EU” - UE  “European Union” – União Europeia  
“FOE” - FE  “Frequency of Exceedence” – Frequência de Excedência  
“GCS”  GCS (Pty) Ltd  
“GHG(s)” - GEE “Greenhouse Gas(es)” – Gases de Efeito de Estufa  
“GIIP” - BPII  “Good International Industry Practice” – Boas Prácticas Internacionais da 

Indústria  
GLC(s)  “Ground Level Concentration(s)” – Concentrações a Nível Padrão 
“I&AP” - PIA  “Interested and Affected Parties” – Partes Interessadas e Afectadas  
“IARC” - AIIC “International Agency for Research on Cancer” – Âgência Internacional para 

Investigação de Câncer  
“IFC” - CFI “International Finance Corporation” – Corporação Financeira Internacional 
INE  Instituto Nacional De Estatistica - Moçambique  
“IPCC” -  PIMC “Intergovernmental Panel on Climate Change” - Painel Intergovernamental 

para Mudanças Climáticas 
“IRIS” - SIIR  “Integrated Risk Information System” - Sistema Integrado de Informações de 

Risco  
ISC  “Industrial Source Complex” - Complexo Fonte Industrial 
ISCST3  “Industrial Source Complex Short Term model” – Modelo de Curto Prazo de 

Complexo de Fontes Industriais  
IT  “Interim Target” - Alvo intermediário 
ktpa  “Kilotons per annum” -  Kilotons por ano 
LFG  “Landfill Gas” – Gás de Aterro 
“mamsl” - MANMAM  “Meters above mean sea level” – Metros Acima do Nível Médio das Águas 

do Mar  
“MFE” - MA  “Ministry for the Environment” – Ministério do Ambiente  
MM5  Fifth-Generation Penn State/NCAR Mesoscale Model  
Mtpa  “Megatons per annum” – Megatoneladas por ano  
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NAAQS  “National Ambient Air Quality Standard(s)” – Padrões Nacionais da 
Qualidade do Ar Ambiente 

“NDCR(s)” -  RNCP “National Dust Control Regulation(s)” – Regulamento Nacional para Controle 
de Poeiras  

“NEMAQA” -  “National Environmental Management: Air Quality Act 2004” -   
“NOAEL” -   “No Observed Adverse Effect Level” -  Nível de Efeito Adverso nao 

Observado 
“NPI” -  INP “National Pollutant Inventory” – Inventário Nacional de Poluentes  
“RfC” -  CR “Reference Concentration” – Concentração de Referência  
SA “South African” – Sul Africano 
SABS  “South African Bureau of Standards” -  Gabinete Sul-Africano de Normas 
“SANS” - PNSA  “South African National Standards” – Padrões Nacionais Sul Africano 
STCF  “Short Term Climate Forcers” – Impulsionadores de Clima a Curto Prazo 
tpa  “Tonnes per annum” – Toneladas por ano  
tph  “Tonnes per hour” – Toneladas por hora  
“TSP” - TSD  “Total Suspended Particulates” – Total de Sólidos Dissolvidos  
“UK” - RU  “United Kingdom” – Reino Unido  
“US” - EU  “United States” – Estados Unidos  
“USA” - EUA  “United States of America” – Estados Unidos da América  
“US EPA” -  APAEU “United States Environmental Protection Agency” – Agência de Protecção 

Ambiental dos Estados Unidos  
VKT  “Vehicle Kilometers Travelled” – Quilómetros Percorridos por veículo 
“WBG” - GBM  “World Bank Group” – Grupo Banco Mundial  
“WHO” - OMS  “World Health Organisation” – Organização Mundial de Saúde  
“WRI” - IRM  “World Resources Institute” – Instituto de Recursos Mundial  

GLOSSÁRIO DOS TERMOS 

Poluição do ar(a)  A presença de substâncias na atmosfera, particularmente aquelas que 
não ocorrem naturalmente 
 

Dispersão(a)  

 

A dispersão de constituintes atmosféricos, como os poluentes 
atmosféricos 

Poeira(a)  Sólidos suspensos na atmosfera com forma de pequenas partículas 
irregulares, muitas das quais são de tamanho microscópico 
 

Instabilidade(a)  Uma propriedade do estado estacionário de um sistema tal que certos 
distúrbios ou perturbações introduzidos no estado estacionário 
aumentarão em magnitude, a amplitude de perturbação permanence 
sempre maior que a amplitude inicial 
 

Mistura mecânica (a)  Qualquer processo de mistura que utilize a energia cinética do 
movimento relativo do fluido 

 
óxidos of nitrogênio (NOx)  

 
A soma de óxido de nitrogênio (NO) e de dióxido de azoto (NO2) 
expressos em dióxido de nitrogênio (NO2) 

 
Material particulado (“PM” - 
MP)  

 
A matéria particulada total, que é a matéria sólida contida na corrente de 
gás no estado sólido, bem como a matéria sólida insolúvel e solúvel 
contida nas gotículas arrastadas na corrente de gás 

 
“PM2.5” – MP2.5  

 
Material partículado com diâmetro aerodinâmico inferior a 2.5 μm  

 
“PM10” – MP2.5  

 
Material partículado com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 μm 

 
Estabilidade(a)  

 
A característica de um sistema se perturbações suficientemente 
pequenas têm apenas efeitos pequenos, quer diminuindo em amplitude, 
quer oscilando periodicamente; Ele é assinptoticamente estável se o 
efeito de pequenas perturbações desaparecer por longos períodos de 
tempo 

Notas:  

(a) Definições do glossário de metereologia da Sociedade Metereológica Americana (AMS, 2014)  
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SÍMBOLOS E UNIDADES 

°C  Graus Celcius  
C  Carbono 
CH4  Methano 
C6H6  Benzeno  
CO  Monóxido de carbono  
CO2  Dióxido de carbono  
CO2eq  Equivalente em dióxido de carbono  
DPM  Material particulado em diesel   
g  Grama(s)  
HC  Hidrocarbonos  
HFCs  Hidrofluorocarbonos  
H2S  Sulfido de hidrogênio   
kg  Kilogramas  
Kilogram  1 000 gramas  
m/s  Metros por secondos  
Megaton  1 000 000 toneladas  
μg  Micrograma(s)  
μg/m³  Microgramas por metro quadrado  
mg  Miligrama(s)  
mg/m³  Miligramas por metro quadrado   
m²  Metro quadrado  
mm  Milimetro  
NH3  Amoníaco  
NMOC  Compostos orgânicos não metânicos  
N2O  Óxido nitroso 
NO  Óxido de nitrogênio  
NO2  Dióxido de nitrogênio  
NOx  Óxides de nitrogênio  
O3  Ozono  
PAH  Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 
Pb  Chumbo  
PFCs  Perfluorocarbonos  
PM2.5  Material partículas inaláveis  
PM10  Thoracic particulate matter  
SF6  Hexafluoreto de enxofre 
SO2  Dióxido de enxofre  
1 ton  1 000 000 gramas  
VOC  Compostos orgânicos voláteis  
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1 INTRODUÇÃO 

O Projeto Carvão Estima (ECP) estará localizado na Província de Tete, em 

Moçambique. Os receptores sensíveis próximos do projeto incluem vários 

assentamentos dispersos. O projeto incluirá operações associadas à mineração de 

carvão a céu aberto, uma refinaria de carvão para petróleo líquido e uréia e uma 

central termoeléctrica de queima de carvão. 

A Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd (Airshed) foi nomeada pela GCS (Pty) 

Ltd (GCS) para realizar um estudo especializado do ar para a actualização do ECP. O 

principal objetivo do estudo da qualidade do ar foi determinar o estado actual da 

qualidade do ar na região e os possíveis impactos associados às operações propostas 

sobre o meio ambiente e a saúde humana. Foi realizada uma avaliação quantitativa 

para a parte da mina no projeto. A refinaria e a central de queima de carvão foram 

avaliadas qualitativamente. 

 

1.1 Descrição das Actividades do Projecto na Perspectiva da Qualidade do ar  

The ECP will consist of an opencast mine following conventional open pit mining 

methods, a coal to liquid petroleum and urea refinery and a coal burning power 

station. The open cast mining includes the removal of topsoil and subsoil, drilling and 

blasting of coal bearing rock and excavation and loading of both coal and waste rock 

(spoils) onto haul trucks. Large hydraulic excavators will be used to mine the coal and 

waste rock. The waste rock will then be transported with 200 ton haul trucks to the 

spoils dump located near the open pit. The coal bearing rock will be hauled to the 

RoM buffer stockpile. The RoM coal will then be transported via conveyor to the 

plant. At the plant the coal will be fed to primary crushers. The crushed ore will be 

sent through screens before being fed to the washing modules. After primary 

screening, the coal beneficiation plant will be a wet process. The product will be 

stockpiled near the plant then transported via road to a coal to liquid petroleum and 

urea refinery and/or a coal burning power station.  

A “ECP” - PCE consistirá de uma mina a céu aberto onde serão seguidos métodos 

convencionais de mineração a céu aberto, uma refinaria de carvão para petróleo 

líquido e uréia, e uma central de queima de carvão. A mineração a céu aberto incluí a 
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remoção de solo superficial e subsolo, perfuração e explosão de rochas hospedeiras de 

carvão, escavação e carregamento de carvão e resíduos de rochas (escombros) em 

caminhões de reboque. Grandes escavadoras hidráulicas serão utilizadas para extrair o 

carvão e as rochas. A rocha residual será então transportada em caminhões de 200 

toneladas para o depósito de rejeito localizado perto do poço aberto. A rocha de 

carvão será transportada para o depósito de reserva (RoM). O carvão RoM será então 

transportado através de transportador para a planta. Na planta, o carvão irá alimentar 

os trituradores primários. O minério triturado será enviado através de telas antes de 

ser alimentado aos módulos de lavagem. Após a triagem primária, a planta de 

beneficiamento de carvão será um processo húmido. O produto será armazenado perto 

da planta e então transportado via estrada para a refinaria de carvão a petróleo líquido 

e uréia e / ou para a usina de queima de carvão. 

A mineração abrange as seguintes processos operacionais unitários que podem 

resultar em emissões atmosféricas: 

 perfuração e explosão de carvão e de rocha residual; 

 escavação de carvão e rocha residual; 

 transporte de solo superficial, subsolo, carvão e resíduos de rochas;  

 manuseamento de solo superfícial, subsolo, carvão e resíduos de rochas; 

 trituração e triagem de carvão; 

 processamento de carvão; 

 manuseamento e transporte do produto; e 

 erosão de estoques. 

A refinaria de carvão a petróleo líquido e uréia abrange em geral as seguintes 

processos operacionais unitários que podem resultar em emissões atmosféricas: 

 elevação do vapor; 

 Fragmentação catalítica; 

 a produção de produtos químicos orgânicos; 

 manuseiamento e armazenamento de carvão; e 

 transporte de produtos. 
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A central de queima de carvão abrange os seguintes processos de operação da unidade 

que podem resultar em emissões atmosféricas: 

 elevação de vapor; 

 manuseamento, armazenamento e transporte de cinzas e escórias. 

 

O aterro abrange os seguintes processos operacionais unitários que podem resultar 

em emissões atmosféricas: 

 transporte de resíduos; 

 tratamento de materiais residuais; 

 transporte e manuseamento de cinzas; 

 o aterro sanitário; 

 manuseamento e transporte de solo superficial; 

 vegetação. 

 

As potenciais emissões atmosféricas que podem resultar das operações são 

dependents da natureza e da fonte do próprio material. O resumo destes itens esta 

incluindo nas tabelas que se seguem. 

Tabela 1-1 Emissões atmosféricas e poluentes associados a mineração  

Detalhes Actividades  Poluentes 

Remoção de solo superficial e 
subsolo  

Operações de manuseamento de 
materiais  

TSP, PM10 e PM2.5  

Perfuração e excavação de 
carvão e resíduos de rochas na 
cava. 

Operaões de escavação e 
explosões  
 

Principalmente TSP, PM10 e 
PM2.5, mas tambem emissões de 
explosivos,  incluindo óxidos de 
nitrogênio (NOx), dióxido de 
carbono (CO2), monóxido de 
carbon (CO), dióxido de enxofre 
(SO2), metano (CH4), sulfureto de 
hidrogênio (H2S) e partculados 

Escavação de carvão e a rocha 
residual na cava 

Escavação TSP, PM10 e PM2.5  

Transporte do solo superficial, 
subsolo, carvão e rochas 
residuais ao longo das vias de 
transporte dentro da cava e nas 
estradas locais  

Arranque das rodas e gases de 
escape 

Principalmente TSP, PM10 e 
PM2.5, mas também emissões de 
veículos, incluindo NOx, CO2, CO, 
SO2, CH4, óxido nitroso (N2O) e 
particulados 

Transfercia de solo superficial, 
subsolo, carvão e rocha residual 
dentro do poço, nos depósitos, 
nos despejos e na planta  

Transferência de descarga/ 
transportador e outras operações 
de depósito 

TSP, PM10 e PM2.5  

Trituradores primários e crivos Trituração e triagem  TSP, PM10 e PM2.5  
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Armazenamento de produtos e de 
lama de solo superficial, subsolo, 
carvão e de rocha residual. 

Empilhamento e recuperação, 
erosão eólica 

TSP, PM10 e PM2.5  

Carregamento e transporte de 
produtos  

Tipping operations  
Operações de desvio 
Arranque das rodas e gases de 
escape 

Principalmente TSP, PM10 e 
PM2.5, mas as emissões de 
escape de veículos, incluindo 
NOx, CO2, CO, SO2, CH4, N2O e 
particulados  

 

Tabela 1-2 Emissões atmosféricas e poluentes associados a refinaria CTPU 

Detalhes Actividades Poluentes 

Elevação do vapor  Combustão de carvão nas 
caldeiras 

Emissões incluindo NOx, CO, 
SO2, hidrocarbonetos aromáticos 
policiclícos (“PAH” - HAP), CO2, 
CH4, N2O e particulados (TSP, 
PM10 e PM2.5)  

Unidades de fragmentação 
catalítica  

Fragmentação catalítica da 
refinaria  

TSP, PM10 e PM2.5, NOx , CO, 
SO2, hidrocarbonetos, aldeídos e 
amoníaco (NH3)  

Produtos químicos orgânicos  A produção de produtos químicos 
orgânicos 

Compostos orgânicos voláteis 
(“VOC” - COV)  

Manuseamento e armazenamento 
de carvão  

Empilhamento e recuperação, 
erosão eólica  

TSP, PM10  ePM2.5  

Transporte do produto  Arranque das rodas e gases de 
escape  

Principalmente TSP, PM10 e 
PM2.5, mas também emissões de 
veículos, incluindo NOx, CO2, 
CO, SO2, CH4, N2O e 
particulados  

 

Tabela 1-3 Emissões atmosféricas e poluentes associados a usina de queima de 

carvão 

Detalhes Actividades Poluentes 

Elevação do vapor  Combustão de carvão nas 
caldeiras  

Emissões incluindo NOx, CO, 
SO2, PAH, CO2, CH4, N2O e 
particulados (TSP, PM10 e PM2.5)  

Manuseamento, armazenamento 
e transporte de cinzas e escórias 

Operações de desvio 
Erosão eólica 
Arranque das rodas e gases de 
escape  

Principalmente TSP, PM10 e 
PM2.5, mas também emissões 
incluindo NOx, CO2, CO, SO2, 
CH4, N2O e particulados  

 

Tabela 1-4 Emissões atmosféricas e poluentes associados ao aterro  

Detalhes Actividades  Poluentes 

Transporte de resíduos  Arranque de pneus e gases de 
escape 

Principalmente TSP, PM10 e 
PM2.5, mas também emissões de 
escape de veículos, incluindo 
NOx, CO2, CO, SO2, CH4, N2O e 
particulados  

Manuseamento de resíduos  Operações de descarga 
Erosão eólica  

TSP, PM10 e PM2.5  

Transporte e manuseamento de 
cinzas  

Arranque de pneus e gases de 
escape 

Principalmente TSP, PM10 e 
PM2.5, mas também emissões de 
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Operações de descarga 
 

de escape de veículos incluindo 
NOx, CO2, CO, SO2, CH4, N2O e 
particulados  

Armazenamento de resíduos  Decomposição  Gases do aterro (LFG) incluindo 
CO2, CH4, vapor de água, 
compostos não metanícos 
(NMOC), nitrogênio, oxigênio, 
hidrogênio e compostos 
orgânicos  

Manuseamento e transporte de 
solo superficial  

Arranque de pneus e gases de 
escape 
Operações de descarga 

Principalmente TSP, PM10 e 
PM2.5, mas também emissões de 
escape de viaturas, incluindo 
NOx, CO2, CO, SO2, CH4, N2O e 
particulados  

Revegetação Revegetação das áreas cobertas 
do aterro  

TSP, PM10 e PM2.5  

 

1.2 Objectivos do estudo 

O principal problema no concernente as operações é a geração de poeiras, que 

afectam o ambiente assim como a saúde humana. O principal objectivo do estudo de 

qualidade do ar é de determinar o estado actual da qualidade do ar na região do 

projecto (caracterização de base), e os possíveis impactos associados com a futura 

mineração e as operações complementares no ambiente cincunvizinho e na saúde 

humana. Os resultados foram usados para desevolver um plano de gestão para garantir 

que sejam implementadas as melhores medidas de mitigação disponíveis. 

 O objectivo do estudo da qualidade do ar foi de determinar o impacto das 

fontes de emissão da mina nas comunidades circunvizinhas a área do projecto. 

A avaliação deveria incluir o impacto da poeira e das emissões gasosas 

provenientes da actividades da mina. O foco do estudo incluí o seguinte: 

 Avaliação das condições de base, compreendendo o potencial de dispersao 

local com base no modelo de dados metereológicos da Quinta Geração do 

Modelo de Mesoescala (MM5) da Penn State/NCAR, identificação dos 

receptors sensíveis na área e determinar as actuais fontes de poluentes. Os 

requisites legais nacionais e internacionais também são abordados. 

 A avaliação dos impactos incluí a identificação das fontes das emissões 

atmosféricas no projecto, a quantificação dessas fontes e simulação das 

dispersões para determinar as zonas de impacto da mineração e operações de 
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processamento de carvão RoM. A avaliação dos impactos incluí discussão dos 

potenciais impactos da refinaria e a usina de queima de carvão (power plant). 

 Um plano de gestão da qualidade do ar, que incluí a identificação das 

principais fontes de emissões, impactos e sua classificação com vista a propor 

as medidas de mitigação a serem implementadas. Serão investigadas e 

específicadas as melhores tecnologias e métodos de mitigação de acordo com 

as fontes específicas. Os requisites específicos para monitoria ambiental 

decorrem da avaliação prevista da qualidade do ar ambiente. Isso incluí 

amostradores de precipitação de poeira e monitoria da qualidade do ar no 

ambiente. Os melhores locais para acompanhar o progresso da mitigação e 

possíveis impactos nas áreas residenciais vizinhas, assim como outros 

receptors sensíveis serão indicados pelos resultados da avaliação dos impactos. 

 

1.3 Metodologia e Abordagem 

Ao efectuar a avaliação dos impactos atmosféricos das operações propostas sobre 

receptores sensíveis e no ambiente circunvizinho há necessidade de quantificar as 

emissões, modelar a dispersão atmosférica, as concentrações de poluentes 

atmosféricos simulados e as taxas de poeiras foram avaliadas. As etapas da avaliação 

de impacto incluem a quantificação das emissões para as operações propostas, a 

modelação da dispersão e a avaliação do impacto. 

 

1.3.1 Caracterização das Condições de Base 

Como parte das condições de base, a forma como os poluentes se dispersam na 

atmosfera deve ser compreendida. A análise dos dados meteorológicos observados 

para um local fornece a base para a parametrização do potencial de ventilação na 

mesoescala do sítio. Os parâmetros que devem ser levados em conta na caracterização 

dos potenciais de ventilação da mesoescala incluem velocidade do vento, direção do 

vento, extensão da turbulência atmosférica, temperatura do ar ambiente e 

profundidade de mistura. Não há estação meteorológica no local proposto para 

implementação do projecto. Ao caracterizar o potencial de dispersão do sítio foi feita 
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referência aos dados meteorológicos médios horários MM5 para o período de janeiro 

de 2007 a dezembro de 2009. 

O principal poluente preocupante associado com as operações propostas são 

partículas. As partículas são divididas em diferentes categorias, com partículas em 

suspensão total (TSP) associadas a impactos desagradáveis e as frações mais finas de 

PM10 (partículas com diâmetro inferior a 10 μm) e PM2,5 (partículas com diâmetro 

inferior a 2,5 μm). Os poluentes gasosos (tais como NOx, CO, SO2, VOC, etc.) 

resultam do sopro e dos exaustores do veículo. 

São necessários dados de monitoria de pelo menos um ano para a determinação 

efectiva e abragente da linha de base. Actualmente, não existe uma rede de monitoria 

no local. Houve uma rede para monitoria de poeiras, mas foi desativada. Os dados 

estão disponíveis nessa rede cobrem o período de Setembro a Outubro de 2012. Todas 

as fontes existentes de poluição do ar na região foram identificadas e qualitativamente 

descritas com base nos poluentes associados e no seu potencial para contribuir para as 

concentrações ambientais de fundo e para os níveis de poeira na área do projeto. 

 

1.3.2 Avaliação dos Impactos 

O principal objetivo da avaliação da qualidade do ar é determinar os possíveis 

impactos do projecto proposto sobre o meio ambiente e na saúde humana. Foram 

avaliadas as quatro fases principais do processo, nomeadamente: (i) Fase de 

Construção; (Ii) Fase Operacionais; E (iii) Fase de Desmantelamento e Encerramento 

(iv) Fase Pós-Fechamento. A refinaria e a central foram discutidas qualitativamente. 

 

1.3.2.1 Inventário das Emissões 

O estabelecimento de um inventário de emissões constituí a base para avaliar o 

impacto das fontes de emissão no meio ambiente receptor. O estabelecimento de um 

inventário de emissões compreende a identificação de fontes de emissão e a 

quantificação da contribuição de cada fonte para as concentrações dos poluentes do ar 

ambiente e das taxas de queda de poeira. Tipicamente, as emissões podem ser obtidas 

a partir dos quatro métodos seguintes: 

 Medição directa de poluentes; 
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 Balanço de massa; 

 Cálculos de engenharia; e/ou 

 Factores de emissão. 

As emissões de poeira fugitiva são quantificadas através de equações de aplicação do 

factor de emissão e de equações de emissão. Os factores de emissão mais facilmente 

disponíveis são aqueles publicados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (EUA EPA). Adicionalmente, o governo australiano seus manuais de técnicas 

de estimação de emissões de inventário de poluição nacional (NPI) principalmente 

baseados nas técnicas de EUA EPA. Referência específica é feita ao manual de 

técnica de estimativa de NPI para mineração (versão 3.1 2012) (NPI, 2012) e a US 

EPA AP-42 5ª edição compilação de factores de emissão de poluentes atmosféricos 

para o capítulo 11.9 Superfície de Mineração do Carvão do Oeste (Western Surface 

Coal Mining) e o capítulo 13.2.4 Manuseamento de Agregada e Pilhas de 

Armazenamento (Aggregate Handling and Storage Piles) (novembro de 2006) (EUA 

EPA, 2006). 

 

1.3.2.2 Selecção do modelo de dispersão 

Os modelos de dispersão calculam as concentrações ambientais em função das 

configurações das fontes, das resistências às emissões e das características 

meteorológicas, proporcionando assim uma ferramenta útil para determinar os 

padrões espaciais e temporais das concentrações de base (GLCs) resultantes das 

emissões de várias fontes. A confiança crescente é colocada nas estimativas de 

concentração baseada nos modelos como base primária para avaliações de impacto 

ambiental e de saúde, avaliações de risco e requisitos de controle de emissões. 

Portanto, é importante selecionar cuidadosamente um modelo de dispersão para o 

efeito. 

Os modelos de plumas gaussianas são melhor utilizados para aplicações em campo 

próximo, onde a assumpção meteorológica de estado estacionário é mais provável de 

se aplicar. O modelo de pluma gaussiano mais utilizado, o modelo americano “EPA 

Regulatory AERMOD”, foi utilizado neste estudo. 
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O AERMOD é um modelo desenvolvido sobre o suporte da AMS/EPA Regulatory 

Model Improvement Committee (AERMIC), cujo objectivo é de incluir o estado da 

arte da ciência em modelos regulatórios (Hanna, et al., 1999). AERMOD é um 

modelo avançado de nova geração. Ele é projetado para prevêr as concentrações de 

poluição a partir de pontos contínuos, flare, área, linha e fontes de volume. A 

AERMOD oferece algorítmos novos e potencialmente melhorados para a subida e a 

fluctuação de plumas, e o cálculo de perfís verticais de vento, turbulência e 

temperatura; contudo, retém a limitação de trajetória de linha simples única do 

modelo de curto prazo do ISC (Complexo de Fonte Industrial) (ISCST3) (Hanna, et 

al., 1999). 

Como a maioria dos modelos de pluma Gaussiano, a desvantagem é que os campos de 

vento que variam espacialmente, devido à topografia ou outros factores não podem ser 

incluídos. Além disso, o nível de incerteza das previsões do modelo poderia ser de -

50% a 200%. A precisão melhora com velocidades de vento consideravelmente fortes 

e durante condições atmosféricas neutras. Um modelo representa o resultado mais 

provável de um conjunto de resultados experimentais. A incerteza total pode ser 

pensada como a soma de três componentes: a incerteza devida a erros na física do 

modelo; a incerteza devida a erros de dados; e a incerteza devida a processos 

estocásticos (turbulência) na atmosfera. 

 

Requisitos de dados meteorológicos 

AERMOD requer dois arquivos de entrada específicos gerados pelo pré-processador 

AERMET. O AERMET é projectado para funcionar como um processador de três 

estágios e opera em três tipos de dados (dados aéreos superiores, medições no local e 

banco de dados meteorológico nacional). Uma vez que o modelo foi projectado para o 

ambiente EUA, várias dificuldades são encontradas para compilar base de dados 

necessários para o ambiente no Hemisfério Sul. Os dados meteorológicos no local 

foram utilizados como entrada para o modelo de dispersão. 
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Requisitos da fonte dos dados 

O modelo AERMOD é capaz de modelar fontes de ponto, área, volume e linha. Os 

pontos de transferência de material (carga e descarga de caminhões, inclinação e 

pontos de transferência de transportador, trituradores e telas foram modelados como 

fontes de volume. Todas estradas, os depósitos e os estoques foram modelados como 

fontes de área. Todas as operações a céu aberto (isto é, perfuração, explosão e 

escavação) foram modeladas como fontes na cava. 

 

Domínio do modelamento 

A dispersão de poluentes provenientes de todas as operações de mineração e 

processamento foi modelada para uma área abrangendo 27 km (leste-oeste) por 20 km 

(norte-sul) com uma resolução de grade de 200 m. A maioria das fontes são 

libertações próximas à superfície e, portanto, provavelmente afectarão o campo 

próximo às fontes relevantes. Isso permitiu a avaliação dos impactos previstos do 

projeto proposto em cada um desses locais. 

 

Plotagem de Modelos de Saídas 

A modelação da dispersão foi realizada para determinar as maiores concentrações de 

base (GLCs – ground level concentrations) diárias e médias anuais para PM2,5, 

PM10, NOx, SO2, CO e DPM e as taxas médias de poeiras diárias. Estes períodos de 

média foram seleccionados para facilitar a comparação das concentrações / deposição 

de poluentes previstas com os padrões de qualidade do ar relevantes e os limites de 

poeiras, respectivamente. Os GLCs previstos são selecionados de acordo com critérios 

nacionais, conforme discutido na Seção 2. 

Os Plotes de isopletas representam valores interpolados de concentrações previstas 

pelo AERMOD no nível de base (GLC), para cada grelha de pontos específicos 

receptores. Os plotes que reflectem períodos médios diários contêm apenas o percentil 

99,73 (segundo maior diário) das concentrações preditas no nível de base, para os 

períodos médios, durante todo o período para o qual as simulações foram realizadas. 

Portanto, é possível que mesmo que uma alta concentração média diária seja prevista 
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em determinados locais, isso só pode ser verdade para um dia durante o período de 

modelagem. As saídas simuladas para as concentrações de PM2,5, PM10, NOx, SO2, 

CO e DPM e as taxas de queda de poeira foram traçadas para as operações atualizadas 

da “ECP” - PCE. 

 

Análise de conformidade e avaliação de impacto 

Normalmente, a qualidade do ar ambiente se aplica a áreas onde os regulamentos de 

Saúde e Segurança Ocupacional não se aplicam, portanto, fora da propriedade ou área 

de arrendamento. Os padrões de qualidade do ar ambiente não são, portanto, 

indicadores de saúde ocupacional, mas são aplicáveis a áreas em que o público em 

geral tem acesso, isto é, fora do local. Os impactos cumulativos não puderam ser 

contabilizados devido à falta de concentrações de PM2,5, NOx, SO2, CO e “DPM” - 

MPD e às taxas de queda de poeira. 

As concentrações de poluição atmosférica previstas e as taxas de queda de poeira 

foram comparadas com as normas nacionais e internacionais e limites de poeiras para 

facilitar a conformidade e as avaliações de impacto. Estas normas e limites foram 

resumidos e constituem a base da avaliação da conformidade (ver Secção 2). 

 

Pegada de Carbono 

O estudo limitou-se à mina de carvão e ao aterro ECP actualizados e incluiu a 

quantificação de gases de efeito estufa de todas as fontes diretas de emissão 

associadas à Minas e aterros sanitários. Factores de emissão publicados 

internacionalmente foram utilizados na quantificação. 

 

1.3.3 Pressupostos, Exclusões and Limitações 

Um número de assumpções teve que ser feito, o que resultou em determinadas 

limitações associadas com os resultados. As assumpções mais importantes e 

limitações da avaliação do impacto na qualidade do ar encontram-se resumidas 

abaixo: 
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 Não existe uma estação metereológica local e dados históricos da estação mais 

próxima não se encontram disponíveis. Foram obtidos dados meteorológicos 

específicos modelados para o período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2009. 

Estes dados foram utilizados no modelo de dispersão. 

 As emissões foram baseadas na descrição do processo e no plano de 

disposição da mina, conforme fornecido. 

 Assumiu-se uma taxa de produção e de mineração constante com base nas 

horas anuais de produção e nas taxas anuais de extracção e produção. As taxas 

calculadas de produção por hora e de mineração foram utilizadas na estimativa 

das emissões. 

 Foram disponibilizadas dados de fracção específica de tamanho de partícula 

específica, de humidade ou de conteúdo de silte para as várias fontes e 

utilizou-se informação obtida a partir do estudo anterior e de minas 

semelhantes. Esta informação deve ser determinada para todos os materiais e 

actualizar as simulações do modelo de dispersão.  

 As distribuições de tamanho de partículas para alguns estoques e materiais 

(ROM, minério triturado, rejeitos da plantas e produto) não estavam 

disponíveis e as frações de tamanhos de partículas foram determinadas a partir 

dos valores de emissões calculados para os propósitos do estudo. 

 As emissões de rotina para as operações propostas foram simuladas. Todas as 

actividades rotineiras foram consideradas no modelamento, as actividades da 

planta foram simuladas como se ocorressem durante 24 horas por dia e 

actividades de mineração 12 horas por dia. As emissões atmosféricas que 

ocorreram como resultado de condições não-rotineiras como bulldozer e 

classificação de estradas de transporte e uso de geradores de emergência não 

foram contabilizadas. 

 Não havia informações suficientes para o cálculo das taxas de emissão na 

escavação perfuração. Assim, estas não foram incluídas nas estimativas de 

emissões e no modelamento. Em estudos de SA semelhantes, estas emissões 
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têm mostrado ser baixas em comparação com as outras fontes de emissão 

fugitivas. 

 As emissões e impactos de poluição previstos do conveying/transporte, 

transporte fora do local e exportação de produto não estão incluídos no escopo 

deste estudo. 

 A central de queima de carvão e o carvão para o processamento de petróleo 

líquido e refinação de ureia e as emissões de poeiras fugitivas não foram 

incluídas no inventário de emissões, modelamento ou avaliação de impacto, 

mas foram discutidas qualitativamente. 

 As emissões de aterro não foram incluídas no inventário de emissões, 

modelamento ou avaliação de impacto, mas foram discutidas qualitativamente. 

 As emissões gasosas resultariam de veículos e explosivos. Não havia 

informações suficientes para determinar as emissões gasosas dos explosivos. 

 A avaliação de impacto limitou-se a partículas em suspensão no ar (incluindo 

TSP, PM10 e PM2.5) e poluentes gasosos (“DPM” - MPD, CO, NO2 e SO2). 

 Monóxido de Nitrogênio (NO) é rapidamente convertido na atmosfera no mais 

tóxico (NO2). A taxa deste processo de conversão é determinada pela taxa dos 

processos físicos de dispersão e mistura da pluma, e da taxa de reacção 

química, assim como da concentração de ozono na atmosfera loca. Foi 

assumido, que das emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) provenientes do 

escape de veículos, assumida a presença de 20% é NO2. 

 Os modelos de dispersão nao incluem todas feições de um Sistema real, 

todavia, contêm feição de interesse para a gestão do problema científico que se 

pretende resolver (MFE, 2001). Os modelos de pluma gaussianos são 

considerados como apresentado um nível de incerteza de -50% a 200%. Em 

geral os resultados mostram um aumento da precisão, nos modelos de 

dispersão off-the-shelf com o aumento dos períodos médios. 
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 modelo de dispersão (“AERMOD” - ) não pode similar processos a tempo 

real, deste modo foram usados processos médios throughputs. Isto foi feito não 

obstante a natureza das operações possa mudra com o tempo. 

 Os modelos de pluma gaussiana requerem dados metereológicos médios por 

hora. Deste modo, é provável que os impactos previstos para emissões nas 

estradas se mantenham inalteradas. 

 As fases de construção, extracção, encerramento e pós-encerramento serão 

avaliados qualitativamente. 

 Foi assumido que toda operações de processamento devem cessar na fase de 

encerramento. Os potenciais impactos nesta fase vão depender do nível de 

demolições, dos esforços de reabilitação, e nas feições remanescentes durante 

o encerramento. As informações referents a extensão das demolições e/ou os 

procedimentos de reabilitação não foram incluídas no inventário e nem na 

simulação das dispersões, pois eram escassas. 

 

2 REQUISITOS REGULATÓRIOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Padrões e directrizes da qualidade do ar são fundamentais para uma gestão efectiva da 

qualidade de ar, fornecendo a ligacao entre a fonte de emissões atmosféricas e o 

utilizadordeste ar no local de recepção. Os valores das directirzes da qualidade do ar 

ambiente indicam niveis de exposição diária segura para maior parte da população, 

incluido o ciclo de vida. Os padrões e a directrizes da qualidade do ar são 

normalmente a fornecidos para períodos médios específicos. Estes períodos médios 

refere-se ao período durante o qual a concentração do poluente foi monitorada no 

local. Geralmente, cinco períodos médios são aplicáveis, nomeadamente, um pico 

instantâneo, média de 1 hora, media de 24 horas, media de 1 mês, e media anual. A 

aplicação deste padrões varia, com alguns paises permitindo um certo número de um 

determinado padrão por ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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2.1 Padrões Nacionais 

Para o conhecimento do autor, apenas os padrões da qualidade do ar ambiente para 

SO2, NO2, CO, O3 and TSP, foram estabelecidos pela Legislação Moçambican 

(Tabela 2-1). Estes encontram-se específicados no Decreto 18/2004. Os padrões de 

“TSP” – TSS são dados em uniade de concentração. 

 

Tabela 2-1 Padrões da qualidade do ar ambiente nacionais moçambicanos 

Poluentes Símbolo 

Padrões da Qualidade do Ar Ambiente 
(μg/m³)  

1 horas 8 
horas  

24 horas  Anual 

Dióxido de enxofre  SO2  800  -  100  40  

Dióxido de nitrogênio  NO2  190  -  -  10  

Monóxido de carbono  CO  30 000  10 000  -  -  

Ozono O3  160  120  50  70  

Total de Sólidos em 

suspensão 

 

 

“TSP” - TSD  

-  -  150  60  

 

2.2 Padrões Internacionais Considerados  

Tipicamente, faz-se referência aos critérios internacionas, quando não existem 

critérios da qualidade do ar ambiente ou são limitados, ou estão em processo de 

desenvolvimento. Isto serve para fornecer uma indicação da gravidade dos potenciais 

impactos das actividades propostas. A referência mais usada para critérios da 

qualidade do ar atmosférico são os publicados pela Organização do Banco Mundial 

(WBG” – OBM), a Organização Mundia de Saúde (“WHO” – OMS) e a Comunidade 

Europeia (“EC” – CE). Os padrões da qualidade do ar atmosférico da África do Sul 

também são referenciados, pois estes são considerados representativos para 

Moçambique devido a semelhança das características ambientais, sociais e 

económicas entre os dois paises. Os seguintes requisitos, padrões e directrizes foram 

considerados no estudo: 

 Directrizes do Banco Mundial para o Ambiente, Saúde e Segurança; 

 Directrizes da Coorporação Financeira Internacional, no que respeita a airshed 

degradadose áreas ecologicamente sensíveis (“EPC” – PCE) não esta inclusa 

em nenhuma destas categorias: 
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 Directrizes do Banco Mundial para a Qualidade do Ar; 

 Critérios da Qualidade do ar da Comunidade Europeia; 

 Príncipios do Equador; e 

 Padões da Qualidade do Ar Atmosférico Nacional Sul Africano (“NAAQS” – 

PQAAN). 

Os padrões relevantes encontram-se resumidos na Tabela 2-2. 

  

Tabela 2-2 Padrões da Qualidade do Ar Atmosférico das várias organizações 

internacionais aceites pelo Banco Mundial (IFC, 2007) 

Poluentes Períodos Médios Valores das 

Directizes do 

“WHO” - OMS 

(μg/m³)  

Limites das 

Directrizes 

“EC” - CE 

(μg/m³)  

“US NAAQS” – 

PQAAN (μg/m³)  

South Africa 

“NAAQS” - 

PQAAN (μg/m³)  

Dióxido de 

enxofre (SO2)  

1-ano 

24-horas 

 

 

1-horas  

10-minutos 

-  

125 (IT-1)  

50 (IT-2) (a)
  

20 (directriz)  

-  

500 (directriz)  

20 (d)  

125 (c)  

 

 

350 (b)  

-  

-  

-  

 

 

196 (e)  

-  

50  

125 (f)  

 

 

350 (g)  

500 (h)  

Monóxido de 

carbono (CO)  

1-hora  30 000 (directriz)  -  40 000  30 000 (g)  

Dióxido de 

nitrogênio (NO2)  

1-ano 

1-hora  

40 (directriz)  

200 (directriz)  

40 (i)  

200 (j)  

100  

188 (k)  

40  

200 (g)  

Material 

particulado 

(PM10)  

1-ano 

 

 

 

24-hora  

70 (IT-1)  

50 (IT-2)  

30 (IT-3)  

20 (directriz)  

150 (IT-1)  

100 (IT-2)  

75 (IT-3)  

50 (directriz)  

20 (n)  

 

 

 

50 (o)  

-  

 

 

 

150 (p)  

50 (l) (f)  

40 (m) (f)  

 

 

120 (l)  

75 (m)  

Material 

particulado 

(PM2.5)  

1-ano  

 

 

 

24-horas  

35 (IT-1)  

25 (IT-2)  

15 (IT-3)  

10 (directriz)  

75 (IT-1)  

50 (IT-2)  

37.5 (IT-3)  

25 (directriz)  

-  

 

 

 

-  

15 (p)  

 

 

 

35 (k)  

25 (q)(r)  

20 (q)(s)  

15 (q)(t)  

 

65 (q)(r)  

40 (q)(s)  

25 (q)(t)  

Notas:  
(a) Objectivo intermédio baseado no controlo das emissões dos veículos automóveis; Emissões industriais e / ou emissões 

provenientes da produção de energia. Este seria um objectivo razoável e exequível a ser alcançado dentro de alguns anos para 
alguns países em desenvolvimento e conduzir a uma melhoria significativa da saúde. 

 (b) EC Diretiva da Primeira Filha, 1999/30/EC (http://europa.eu.int/comm/environment/air/ambient.htm). Limite de protecção 

da saúde, a ser respeitada até 1 de Janeiro de 2005 (não deve ser ultrapassado mais de 24 vezes por ano civil). 
(c) EC Diretiva da Primeira Filha, 1999/30/EC (http://europa.eu.int/comm/environment/air/ambient.htm). Limite de protecção da 

saúde, a respeitar até 1 de Janeiro de 2005 (não deve ser excedido mais de 3 vezes por ano civil). 

(d) EC Diretiva da Primeira Filha, 1999/30/EC (http://europa.eu.int/comm/environment/air/ambient.htm). Valor limitado para 
proteger ecossistemas. Aplicável dois anos após a entrada em vigor da Directiva-Quadro da Qualidade do Ar 96/62 / CE. 
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(e) Padrões Nacionais de Qualidade do Ar Ambiental dos EUA (www.epa.gov/air/criteria.html). 99º percentil de concentrações 

máximas diárias de 1 hora, com uma média de 3 anos. 
(f) 4 frequências admissíveis de excedência por ano 

(g) 88 frequências admissíveis de excedência por ano 

(h) 526 frequências admissíveis de excedência por ano 
(i) Diretiva da Primeira Fila, 1999/30 / CE (http://europa.eu.int/comm/environment/air/ambient.htm). Valor-limite anual para a 

protecção da saúde humana. 

(j) Diretiva da Primeira Fila, 1999/30 / CE (http://europa.eu.int/comm/environment/air/ambient.htm). Não deve ser excedido 
mais de 18 vezes por ano. 

(k) Padrões Nacionais de Qualidade do Ar Ambiental dos EUA (www.epa.gov/air/criteria.html). Percentil 98, com média de 3 

anos. 
(l) Aplicável imediatamente a 31 de Dezembro de 2014. 

(m) Aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2015. 

(n) Directiva CE, 2008/50 / CE (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/directive.htm). 
(o) Directiva CE 2008/50 / CE (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/directive.htm). Não deve ser excedido 

mais de 7 vezes por ano civil. 

(p) Padrões Nacionais de Qualidade do Ar Ambiental dos EUA (www.epa.gov/air/criteria.html). Não deve ser excedido mais de 
uma vez por ano, em média, ao longo de três anos. 

(q) Anteprojeto de regulamento relativo às PM2.5, tal como publicado no Boletim do Governo (n.º 34493), em 5 de Agosto de 

2011. 
(r) Aplicável imediatamente a 31 de Dezembro de 2015. 

(s) aplicável (s) 1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2029. 

(t) Aplicável em 1 de Janeiro de 2030. 

 
 

 
2.3 Partículas Diesel 

O fumo do escape de motores diesel contêm poluentes gasosos e particulados. A fase 

gasosa é composta por poluentes do ar perigosos urbanos, tais como e a fase de 

partículas “PAH” (Matéria Particulada no Diesel ou “DPM” – MPD), também contêm 

muitas partículas que podem ser classificadas de acordo com a sua composição e o 

seu tamanho. As partículas com tamanho de diesel que constituem uma grande 

preocupação para a saúde são as que se encontram na categoria das partículas finas a 

ultra-finas. A composição dessas partículas finas a ultra-finas pode ser de carbon 

elementar com compostos absorvidos tais como compostos orgânicos, sulfatos, 

nitratos, metais e outros elementos traço. A exposição a “DPM” – MPD pode causar 

irritações graves no Sistema neurofisiólogico, respiratório, sintomas semelhantes a 

asma e pode agravar reacções alérgicas conhecidas. 

As Concentrações de Referência para Inalação (“RfC” – CFI), que são usados como 

padrões protectivos a saúde para os efeitos das doenças crónicas não-cancerígenas, 

foram derivados de acordo com os métodos provisórios para o desenvolvimento de 

Doses de Referência para Inalação (EPA/600/8-88/066F August 1989), e 

subsequentemente, de acordo com métodos de Derivação das Concentrações de 

Referência para Inalação e Aplicação da Dosimetria (EPA/600/8-90/066F October 

1994). A “RfC” – CFI para o escape de diesel, que incluí “DPM” – MPD, é de 5 

μg/m³. 
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2.4 Regulamento de Controle de Poeiras 

Os padrões estrangeiros para a deposição de poeiras emitidos por vários paises 

encontram-se na Tabela 2-3 (Vallack and Shillito 1998). É importante notar que os 

limites dados para Argentina, Australia, Canada, Espanha e EUA são baseados na 

queda de poeiras médio annual. Os padrões fornecidos pela Alemanha baseiam-se na 

queda máxima mensal, deste modo é comparável as categorias da África do Sul. Com 

base na comparação com os padrões médios anuais de queda de poeiras é evidente 

que na maioria dos casos o limite de ~200 mg/m²/dia a ~300 mg/m²/dia é dado para as 

áreas residenciais. 

Tabela 2-3 Padrões de deposição de poeiras emitidos por vários países 

País Padrão de Deposição de Poeira Médio Anual 

(baseado na monitoria mensal)  

(mg/m2-dia)  

Padrões máximo de Deposição 

de Poeiras por Mês (baseado 

na media para 30 dias)  

(mg/m2-dia)  

Argentina  133   

Australia  133 (ínicio de perda de comodidade)  

333 (aceitável em Nova Gales do Sul) 

 

Canada  

Alberta:  

Manitoba  

179 (aceitável)  

226 (máximo aceitável)  

200 (máximo desejável) 

 

Alemanha  350 (máximo admissível em 

áreas gerais) 

650 (máximo admissível em 

áreas industriais)  

Espanha  200 (aceitável)   

EUA:  

Havaí  

Kentucky  

Nova Iorque:  

 

Pensilvânia  

Washington:  

 

Wyoming:  

 

200  

175  

200 (urbano, 50% do valor mensal)  

300 (urbano, 84% do valor mensal)  

267  

183 (áreas residenciais)  

366 (áreas industriais)  

167 (áreas residenciais)  

333 (áreas industriais) 

  

 

No contexto sul-africano, ocorrem impactos generalizados de deposição de poeira 

como resultado de materiais de rejeitos de minas e outras fontes de poeira fugitivas. É 

por esta razão que o Comité Técnico sobre os Padrões da Qualidade do AR “SABS” - 

CTPQA recomendou o estabelecimento de niveis alvo e limites de alerta para a queda 

da “SANS” encontra-se apresentado na tabela 2-4. O alvos propostos, os limites de 

alerta e de acção para a deposição de poeiras no ambiente são dados na tabela 2-5. A 

África do Sul publicou os Regulamentos Nacionais para o Controle de Poeiras 
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(“NDCR” – RNCP) em Novembro de 2013 (Government Gazette No. 36974) (DEA, 

2013), com o propósito de prescrever medidas gerais para o controle de poeiras em 

todas áreas residenciais e comerciais. A taxas aceitáveis de queda de poeiras de 

acordo com o medido pela Sociedade Americana para Teste de Materiais (“ASTM” - 

SATM) D1739:1970 ou equivalente na fronteira e para além da fronteira das 

instalações onde a poeira é gerada são dadas na tabela 2-6. 

Tabela 2-4 Bandas de queda dof dustfall rates proposed for adoption 

Número de Banda  Etiqueta e Descrição 

da Banda  

Taxa Média de 

Queda de Poeiras em 

30 dias 

(mg/m2-dia)  

Comentários 

1  RESIDENCIAL D < 600  Admissível para residências e pequenos 

comércios. 

2  INDUSTRIAL  600 < D < 1 200  Admissível para grandes comércios e 

indústria. 

3  ACCÃO 1 200 < D < 2 400  Require investigação e remediação se 

permanecer nesta banda por dois meses 

consecutivos ou por mais de três meses 

durante o ano.  

4  ALERTA 2 400 < D  Acção imediata e remediação e necessária 

depois da primeira excedência. O relatório de 

incidência deve ser submetido as autoridades 

competentes. 

 

 

Tabela 2-5 Alvo, acção e limites de alerta para quadas de poeiras no ambiente 

Nível Taxa de Queda 

de Poeiras 

(mg/m2-dia)  

Período Médio  Frequência de Excedência Permitido  

ALVO 300  Anual  

ACÇÃO RESIDENCIAL  600  30 dias  Três meses durante o ano, não por dois 

meses consecutivos. 

ACÇÃO INDUSTRIAL  1 200  30 dias  Três meses durante o ano, não meses 

consecutivos. 

LIMITE DE ALERTA  2 400  30 dias  Nenhum. A primeira excedência requer 

remediação e um relatório obrigatório. 

 

Tabela 2-6 Regulamento Nacional Sul-africano para Controle de Poeiras 

Restrição da Área  Taxa de Queda de Poeiras  

(mg/m2-dia)  

Frequência de Excedência 

Permitido  

Area residencial  D < 600  Duas vezes por ano, mas 

não meses consecutivos 

Área não-residencial   600 < D < 1 200  Duas vezes por ano, não 

meses consecutivos  
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2.5 Poluentes Prioritários como Gases de Efeito de Estufa (África do Sul) 

Gases de Efeito de Estufa – dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 

(N2), Hidrofluorcarbono (HFCs), perfluorocarbono (PFCs), e hexafluoreto de enxofre 

(SF6) – foram declarados no relatório preliminar como poluentes prioritários, na 

secção 29(1) do Acto da Qualidade do Ar (Bolletim do Governo 37421, de 14 de 

Março de 2014). As declarações fornecem a lista das fonts e incluem actividades (i) 

combustão de combustível (estacionários e móvel), (ii) emissões fugitivas de 

combustível, (iii) processos industriais e outro uso do produto, (iv) agricultura; 

florestas e outras formas de uso da terra, e (v) gestão de resíduos. Os gases de efeito 

de estufa em excesso de 0.1 megatoneladas ou mais, medido como equivalente CO2 

são necessários para submeter um plano de prevenção de poluição ao ministério para 

aprovação. 
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2.6 Critérios de Avaliação Adoptadsos para o “ECP” 

As refências do “WBG” – GBM e de as directrizes da “WHO” – OMS indicam que 

qualquer outro critério internacionalmente reconhecido pode ser usado como os da 

‘US EPA” – APA EUA ou da “EC” – CE. Os Padrões de Qualidade do Ar Ambiente 

Nacionail da África do Sul (“NAAQS” – PQAAN) são referênciados, pois foram 

desenvolvidos depois da conclusão da revisão de todos critérios internacionais e 

selecionados com base nas condições sócio-económicas e ecológicas de cada país. Foi 

concluído que apenas adopter as directrizes da “WHO” – OMS poderia resultar em 

incoformidade em muitas áreas devido a ambientes áridos e áreas industrializadas pré-

estabelecidas no país. A “WHO” – OMS também indica que estas “AQGs” – DQA 

são metas provisórias e devem ser usadas para conduzir o processo de definição de 

padrões e devem visar a alcançar as concentrações mais baixas possíveis no context 

das limitações locais, capacidades, e prioridades de saúde pública. Estas directrizes 

também visam as áreas urbanas dentro dos paises em desenvolvimento (WHO, 2005). 

Os “NAAQS” – PQAAN da África do Sul para SO2 para a media de 24 horas é igual 

ao limite da “EC” – CE e da “WHO” – OMS de IT-1, 125 μg/m³. O Padrão de 

Qualidade do Ar Ambiente da Australia é mais tolerante, que é de 209 μg/m³ para 

média de 24 horas, enquanto que da “WHO” – OMS é mais rigoroso, sendo IT-1, 50 

μg/m³ e ainda mais exigente para “WHO AQG” – OMS DQA (20 μg/m³). É também a 

melhor práctica do “WBG”- GBM que preconize que qualquer indústria específica 

apenas contribua com 25% dos padrões de qualidade do ar aplicáveis para permitir o 

futuro desenvolvimento sustentável no mesmo arejado. As diretrizes alemãs e sul 

africanas também são referenciadas devido a escassez das directrizes internacionais 

para a precipitação de poeiras. 

 

Tabela 2-7 Critérios de avaliação propostos “ECP” - PCE 

Poluentes Período Médio Critérios de Selecção Fonte 

“PM10” – MP10  24-hora média (μg/m³)  75(a)  WHO-IT3 & SA 

NAAQS  

Média Anual (μg/m³) 30  WHO-IT3 

“PM2.5” – MP2.5  24- hora média (μg/m³)  25  WHO AQG & SA 

NAAQS  

Média anual (μg/m³) 10 WHO AQG 

SO2  1- hora média (μg/m³)  350(b)  Limite EC & Padrões 

Sul Africanos 
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24- hora média (μg/m³) 50(a)  WHO-IT2 (seen as 40% 

of the SA and EC limits) 

Média anual (μg/m³) 40 Mozambican AAQS 

NO2  1- hora média (μg/m³)  200(b)  WHO AQG & SA 

NAAQS  

1- hora média (μg/m³) 190 Mozambican AAQS 

Média anual (μg/m³) 10 Mozambican AAQS 

CO  1- hora média (μg/m³)  30 000(b)  WHO AQG, SA 

NAAQS & Mozambican 

AAQS  

“DPM” – MPD  Média anual (μg/m³)  5  US EPA IRIS RfC  

Precipitação de poeira  30-média diária 

(mg/m2/dia)  

350  Limite Alemão de áreas 

gerais 

600(c) limite residencial SA 

NDCR 

Notes:  
(a) Não pode exceeder a 4 vezes por ano (“SA NAAQS”).  
(b) Não pode exceeder a 88 vezes por ano (“SA NAAQS”).  

(c) Não pode exceeder a 3 vezes por ano ou dois meses consecutivos.  

 

Ao selecionar os objectivos da qualidade de ar ambiente para “ECP” – PCE, os 

seguintes argumentos podem ser aplicados: 

 Foram escolhidos como critérios de avaliação os mais rigorosos mas ainda 

alcançáveis e razoáveis limites de emissão e normas / directrizes de qualidade 

do ar ambiente 

 Como não existem frequência local de limites de emissão de excedência e 

normas / directrizes de qualidade do ar ambiente, os limites internacionais de 

emissão e as normas / directrizes de qualidade do ar ambiente foram 

escolhidos como frequência dos critérios de avaliação da excedência. 

 Os limites de emissão do período “TSP” – TSD não é um limite de queda de 

poeiras, mas sim um limite de concentração de TSP, pelo que os limites 

residenciais alemães e SA NDCR serão utilizados como critérios de avaliação 

de precipitação de poeiras, em vez dos padrões de “TSP” – TSD de 

Moçambique. 

 As diretrizes de emissão de acordo com as Diretrizes EHS da IFC foram 

desenvolvidas para minimizar e controlar os impactos adversos à saúde 

humana, à segurança e ao meio ambiente das emissões ao ar. Pode, por 

conseguinte, argumentar-se que o principal critério de avaliação é o impacto 
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na saúde humana e no ambiente, ou seja, as orientações para a qualidade do ar 

ambiente. 

 O “WBG” - GBM faz referência às diretrizes da “WHO” - OMS, mas indica 

que qualquer outro critério internacionalmente reconhecido pode ser usado, 

como o “EPA” - APA ou a “EC” - CE. Estas diretrizes também visam 

ambientes urbanos dentro de países desenvolvidos (OMS, 2005). O NAAQS 

sul-africano para SO2 para a média de 24 horas é o mesmo que o limite CE eo 

“WHO” - OMS IT-1 de 125 μg / m³. Os padrões de qualidade de ar ambiental 

da “EPA” - APA e da Austrália são mais pouco exigente,  365 μg / m³ e 209 

μg / m³ para a média de 24 horas, enquanto que as diretrizes “WHO” - OMS 

IT-2 (50 μg / m³) e de Qualidade do Ar (20 μg / m³) são mais rigorosas. É 

também uma práctica recomendada (de acordo com a “WBG” - GBM) que 

uma indústria específica apenas contribua com 25% das normas de qualidade 

do ar aplicáveis em termos ambientais para permitir um desenvolvimento 

sustentável future. O IT-2 da “WHO” - OMS é considerado uma diretriz 

ambiental razoável e viável. 

 O escape do motor diesel (“DE” - MD) é uma mistura intrínseca de partículas 

e gases não ar. A matéria particulada de diesel (“DPM” - MPD) é composta de 

partículas elementares de carbono e compostos orgânicos adsorvidos e é uma 

medida mais conhecida de “DE” - MD e medida relatada em estudos 

toxicológicos de “DE” - MD. Os efeitos respiratórios crônicos são os 

principais riscos não-cancerígenos para os seres humanos a partir da exposição 

ambiental a longo prazo as emissões de “DE” – MD. Em junho de 2012, o 

IARC concluiu que o “DE” - MD pode ser classificável como carcinogênico 

para humanos (Grupo 1), com base em evidências suficientes de que um 

objecto está associado a um risco acrescido de câncer de pulmão. Observou 

também uma associação positiva (evidência limitada) com risco aumentado de 

câncer de bexiga. Isto foi anunciado em um comunicado de imprensa (IARC 

2012). O estudo do IARC será publicado como Monografia 105. Os dados de 

exposição-resposta humanos actualmente disponíveis são considerados 

demasiado incertos para permitir uma estimativa quantitativa confiável do 
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risco de unidade de cancro e como os estudos da taxa de inalação crónica não 

são preditivos para níveis ambientais de exposição, nem a “WHO” - OMS nem 

a “US EPA” - APA EUA desenvolveram uma estimativa quantitativa dos 

factores de risco da unidade de câncer. As partículas de diesel foram 

classificadas pela “US EPA” - APA EUA como um composto com risco de 

inalação crônica não cancerígena para o qual é dada uma concentração de 

referência (“RfC” - CR). As concentrações de referência são derivadas de 

estudos clínicos. Um factor de incerteza é aplicado ao NO Noel Observed 

Adverse Effect Level (NOAEL) desses estudos, permitindo (por exemplo) a 

aplicação de resultados de estudos em animais para riscos à saúde humana. 

Valores de concentração abaixo do “RfC” - CR implicam que nenhum risco 

foi identificado; acima do “RfC” - CR não implica necessariamente risco, mas 

uma investigação mais aprofundada pode ser justificada. A base de dados 

“USA EPA” – APA EUA IRIS dá um valor “RfC” - CR de 5 μg / m3 para 

exposição anual, e este valor será utilizado para o rastreio preliminar de saúde. 

Além disso, os motores diesel emitem benzeno e 1,3-butadieno que foram 

classificados como carcinogéneos. As normas para os carcinogéneos não são 

definidas utilizando a mesma metodologia aplicada para os não 

carcinogénicos, uma vez que não têm um limiar mais baixo para os efeitos 

adversos. Contudo, utilizando um nível de risco aceitável apropriado, podem 

ser obtidas normas de concentração média anual. Na África do Sul, a norma 

SANS proposta para o benzeno é de 5 μg / m³ (média anual). Utilizando a 

toxicidade relativa do 1,3-butadieno para o benzeno (conforme indicado pelos 

factores de risco relativos da unidade “USA EPA” – APA EUA), o padrão 

para 1,3-butadieno na mesma base seria de 1,3 μg / m³. No entanto, a taxa de 

emissões do benzeno e 1,3 butadieno é de aproximadamente 1% da taxa de 

emissão de partículas. O rastreio de partículas diesel como indicador das 

emissões relacionadas com o transporte proporciona, portanto, um valor de 

rastreio conservador para os agentes cancerígenos mencionados acima. 

 



ENRC Mozambique Limitada Projecto de Carvão de Estima 

14-938 15 January 2017 Page 25 

3 DESCRIÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE BASE 

O “ECP” - PCE será desenvolvido no Distrito de Cahora Bassa, Província de Tete, 

Moçambique. O local proposto está localizado a aproximadamente 86km a noroeste 

da cidade de Tete. A cidade de Chitima é a cidade mais próxima ao local proposto. 

Embora os impactos não se espere que os impactos se manifestem  até a cidade 

Chitima, as actividades cumulativas nesta cidade podem ter um efeito sobre a 

qualidade do ar ambiente. A área de estudo local para a avaliação foi selecionada com 

base na extensão esperada dos impactos da qualidade do ar e possíveis receptores 

sensíveis, como as residências e comunidades. Foi identificada uma área de estudo de 

27 km este-oeste e 20 km norte-sul, com o projeto localizado centralmente. 

 

3.1 Receptores Sensíveis a Qualidade do Ar  

As áreas residenciais mais próximas às actividades propostas são Thala, Nkhunda, 

Chissua, Cruzamento ponte, Cavulancia, Matimbamphulo, Chibagadigo, 

Cadziphande, Chitima Caho e Chitima. Algumas dessas áreas residenciais serão 

realocadas como parte do projeto. Os receptores sensíveis vizinhos próximos, isto é 

infra-estrutura social e aldeias são ilustradas na Figura 3-1. 

 

3.2 Potencial de Dispersão Atmosférica  

O “ECP” – PCE não tem estação metereólogica local. Os dados no local foram, 

portanto, complementados com dados do modelo MM5 sequencial por hora para um 

local próximo do projeto para o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2009. O 

conjunto de dados meteorológicos disponiveis é insuficiente para o modelamento, 

portanto este conjunto de dados foi utilizado para fins de modelagem e é discutido em 

nesta secção. 

  

3.2.1 Campo de Vento de Superfície 

O campo de vento de período e a variabilidade diurna no campo de vento são 

mostrados na Figura 3-2. A variação anual no campo de vento é mostrada na Figura 3 

3. As variações sazonais e sub-sazonais no campo de vento são fornecidas na Figura 

3-4 e Figura 3-5. A distribuição de freqüência das velocidades do vento para o período 
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de janeiro de 2007 a dezembro de 2009 é mostrada na Figura 3-6. O campo de vento é 

caracterizado por ventos dominantes de leste a sul-sudeste a ventos de sudeste. 

Velocidades mais altas do vento ocorrem durante o dia; No entanto, a calma é mais 

proeminente durante o dia (8,86%) do que a noite (7,09%). Os ventos mais 

dominantes durante o dia são leste-sul-leste e os ventos mais dominantes durante a 

noite são sul-leste. O menor percentual de calma (7,42%) ocorreu durante o ano de 

2009. As baixas velocidades do vento ocorrem durante a estação chuvosa e um 

aumento na porcentagem de condições de vento calmo é característico de períodos 

durante os quais a estação seca experiente. As velocidades do vento são relativamente 

altas, com a maioria dos ventos sendo mais de 3 m / s (60,7%). Velocidades dos 

ventos entre 3 m / se 4 m / s; 4 m / s e 5 m / s; E maior que 5m / s ocorrem 28,3%; 

22,4% e 10% do tempo, respectivamente. 
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Figura 3-1 Futuros receptors sensíveis nas vizinhaças no “ECP” - PCA 
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Figura 3-2 Diagrama de ventos para período diurno e noturno para Projecto de 

Carvão de (dados MM5, Janeiro 2007 a Dezembro de 2009) 

 

 

Figura 3-3 Diagrama dos ventos para o Projecto de Carvão de Estima (dados 

MM5, Janeiro de 2007 a Dezembro de 2009) 
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Figura 3-4 Diagrama dos ventos sazonal para o Projecto de Carvão de Estima  

(dados MM5, Janeiro de 2007 a Dezembro de 2009) 
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Figura 3-5 Diagrama sub-sazonal dos para o Projecto de Carvão de Estima (data 

MM5, Janeiro de 2007 a Dezembro de 2009) 

 

Figura 3-6 Distribuição da frequência da classe de ventos para Projecto de 

Carvão de Estima (dados MM5, Janeiro de 2007 a Dezembro de 2009) 
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3.2.2 Temperatura 

A temperatura do ar é importante, tanto para determinar o efeito da flutuação da 

pluma (quanto maior a diferença de temperatura entre a pluma e o ar ambiente, maior 

a pluma é capaz de subir) e determinar o desenvolvimento das camadas de mistura e 

inversão. As temperaturas máximas ocorrem de novembro a fevereiro com base nos 

dados MM5 de janeiro de 2007 a dezembro de 2009. 

 

 

Figura 3-7 ATemperatura média, máxima e minima mensal para o Projecto de 

Carvão de Estima (dados MM5, Janeiro de 2007 a Dezembro de 2009) 

 

3.2.3 Precipitação 

As chuvas representam um mecanismo eficaz de remoção de poluentes atmosféricos 

e, por isso, são frequentemente consideradas durante os estudos de poluição 

atmosférica. Esta área tem um padrão de precipitação unimodal com uma estação 

chuvosa que começa em novembro e termina em abril, com chuvas mensais máximas 

ocorrendo de Dezembro a Março. Durante a estação seca (Maio a Agosto) não há 

praticamente nenhuma precipitação (Parsons Brinckerhoff, 2012). Na mina, mais de 

70% da precipitação anual total ocorre Nos meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e 

Março (meses mais úmidos) (Parsons Brinckerhoff, 2012). Estima tem uma 

precipitação média anual de 504mm (Parsons Brinckerhoff, 2012). Os valores 

mensais de precipitação em mm para Estima são apresentados na tabela 3-1. 
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Tabela 3-1 Precipitação Mensal para o Projecto de Carvão de Estima 

 

Precipitação Mensal (mm)  

Jan  Fev  Mar  Abr  Maio  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez 

153  114  75  9  3  3  6  0  0  6  33  102  

 

3.2.4 Humidade Relativa 

A humidade relativa na área varia de 18% a 100%. O valor máximo de humidade 

relativa ocorre principalmente durante os meses de Abril e Maio, que é o fim da 

estação chuvosa. As variações mensais de humidade relativa foram obtidas a partir 

dos dados MM5 (Janeiro de 2007 a Dezembro de 2009). 

 

3.2.5 Pressão Atmosférica 

A pressão atmosférica na área variou de 952 hPa em Fevereiro de 2007 a 977 hPa em 

Julho de 2009. A média do período é de aproximadamente 963 hPa. A média anual 

para 2007, 2008 e 2009 é de aproximadamente 963 hPa para os 3 anos. 

 

3.2.6 Estabilidade Atmosférica 

A componente vertical da dispersão é uma função da extensão da turbulência térmica 

e da profundidade da camada de mistura da superfície. As concentrações no nível do 

solo dependem da combinação da velocidade do vento e da flutuação da pluma. Se a 

pluma é consideravelmente fluctuante junto com um vento baixo, a pluma alcançará o 

solo relativamente abaixo do vento. Com velocidades de vento mais fortes, por outro 

lado, a pluma pode atingir o solo mais próximo, mas devido ao aumento da 

ventilação, será mais disperso. Uma velocidade do vento entre estes extremos será, 

portanto, responsável pelas concentrações mais altas no nível do solo. Em contraste, 

as concentrações mais elevadas para o nível do solo, ou libertações ao nível do solo 

próximo de fontes não dependentes do vento, ocorrerão durante as baixas velocidades 

do vento e condições atmosféricas estáveis (nocturnas). 

 

O efeito resulta em concentrações muito altas de emissões mal diluídas perto da fonte 

e ocorre principalmente durante o dia (Figura 3-8 (c)). As condições neutras 
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dispersam a pluma de forma praticamente igual em ambos planos vertical e horizontal 

e a forma da pluma tem a forma de cone (Figura 3-8 (b)). Condições estáveis 

impedem que a pluma se misture verticalmente, embora possa ainda se espalhar 

horizontalmente e é chamada de ventilação (Figura 3-8 (a)) (Tiwary & Colls, 2010). 

 

Figura 3-8 Estabilidade Atmosférica descrita pelo cumprimento inverso de 

Monin-Obukhov  

 

 
3.3 Fontes existentes de Poluição Atmosférica na Área  

O uso da terra na região incluí assentamentos rurais, agricultura de subsistência e 

região selvagem, assim como actividades limitadas da mineração. Por conseguinte, 

são relevantes as seguintes fontes associadas a poluição atmosférica: 

 

Emissões gasosas e de partículas nas operações de mineração  

Outras operações de mineração localizadas ou a serem localizadas na área mais ampla 

incluem o Projeto de Carvão Chirodzi da Carvão Jindal, o Projeto de Carvão Moatize 

Phase 2 da Vale, o Projeto Carvão Benga da Riversdale Mining Limited, o Projeto 

Zambeze da Riversdale Mining Limited, o Carvão Mozambi da Riversdale Mining 

Limited, Oeste e Carvão do Projeto Moatize da Índia (INE, nd). As fontes de emissões 
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fugitivas provenientes de operações de mineração a céu aberto e subterrâneo 

compreendem principalmente operações de limpeza de terras (isto é, desmatamento, 

doseamento e escavação), operações de manuseamento de materiais (por exemplo, 

basculamento, descarregamento e carregamento, erosão de áreas abertas, perfuração e 

explosão. Estas actividades resultam principalmente em libertações fugitivas de poeira 

com pequenas quantidades de NOx, CO, SO2, CH4 e CO2 libertos durante operações 

de explosão, bem como de escapamentos de equipamentos a diesel. 

 

Fontes de Poeira Fugitivas Diversas  

As emissões fugitivas de poeira ocorrem como resultado da poeira transportada por 

veículos, a partir estradas pavimentadas e não pavimentadas e erosão do vento de 

áreas abertas. A extensão das emissões de partículas das estradas principais depende 

do número de veículos que utilizam as estradas e da carga de sedimentos nas estradas. 

É necessário conhecer a extensão, natureza e duração das actividades agrícolas, bem 

como a humidade e o teor de sedimentos dos solos, a fim de quantificar as emissões 

fugitivas desta fonte. A quantidade de pó soprado pelo vento é similarmente função da 

velocidade do vento, da extensão das áreas expostas e da humidade e teor de 

sedimentos dessas áreas. 

 

Emissões Gasosas e de Partículas das Provenientes das Emissões de Gases do Veículo 

A poluição do ar proveniente das emissões dos veículos é agrupada em primários (os 

emitidos directamente na atmosfera) e secundários (os formados na atmosfera como 

resultado de reacções químicas, tais como hidrólise, oxidação ou reacções 

fotoquímicas). Os príncipais poluentes emitidos pelos veículos incluem dióxido de 

carbono (CO2), CO, hidrocarbonetos (HC), SO2, NOx, partículas (“DPM” - MPD) e 

chumbo. Os poluentes secundários incluem: NO, oxidantes fotoquímicos (por 

exemplo, ozono), HCs, ácido sulfúrico, sulfatos, ácido nítrico, ácido nítrico e 

aerossóis de nitrato. Os hidrocarbonetos emitidos incluem benzeno, 1,2-butadieno, 

aldeídos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP). O benzeno representa um 

HC aromático presente na gasolina, com 85% a 90% das emissões de benzeno 
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provenientes dos gases de escape e o restante das perdas por evaporação. As emissões 

de escape do veículo são fontes localizadas e é improvável que afectem o campo 

distante. 

 

Emissões Gasosas e de Partículas da Combustão Doméstica 

A utilização de energia no sector residencial é classificada em três categorias 

principais: i) tradicionais - constituídas por madeira, esterço e bagaço de cana, ii) 

transição - constituídas por carvão, parafina e GPL e (iii) electricidade. A tendência 

universal típica é dada como sendo de (i) a (ii) a (iii), com um uso predominante de (i) 

na área do projecto. 

 

Emissões Gasosas e de Partículas da Queima de Biomassa 

Biomass burning includes the burning of evergreen and deciduous forests, woodlands, 

grasslands, and agricultural lands.  Within the project vicinity wild fires may further 

represent a source of combustion-related emissions.  Biomass burning is an 

incomplete combustion process, with CO, methane and NO2 gases being emitted.  

Approximately 40% of the nitrogen in biomass is emitted as nitrogen, 10% is left is 

the ashes, and it may be assumed that 20% of the nitrogen is emitted as higher 

molecular weight nitrogen compounds.  The visibility of the smoke plumes is 

attributed to the aerosol (particulate matter) content.  In addition to the impact of 

biomass burning within the vicinity of the project, long-range transported emissions 

from this source can further be expected to impact on the air quality.  It is impossible 

to control this source of atmospheric pollution loading; however, it should be noted as 

part of the background or baseline condition before considering the impacts of other 

local sources. 

Queima de biomassa incluí a queima de florestas de folha perene e decídua, pastagens 

e terras agrícolas. Dentro da vizinhança do projecto os incêndios selvagens podem 

ainda representar uma fonte de emissões relacionadas à combustão. A queima de 

biomassa é um processo de combustão incompleta, com emissão de CO, metano e 

NO2. Aproximadamente 40% do nitrogênio na biomassa é emitido como nitrogênio, 
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10% permanence como cinzas, e assume-se que 20% do nitrogênio é emitido como 

compostos nitrogenados com peso molecular do mais elevado. A visibilidade das 

plumas de fumo é atribuída ao conteúdo de aerossóis (partículas). Além do impacto da 

queima de biomassa na vizinhança do projecto, as emissões transportadas de longo 

alcance dessa fonte podem ter impacto na qualidade do ar. É impossível controlar esta 

fonte de carga de poluição atmosférica; no entanto, deve ser observado como parte da 

condição de base ou de linha de base antes de considerar os impactos de outras fontes 

locais. 

 

3.4 Qualidade do ar da linha de base 

3.4.1 Precipitação de Poeiras  

Oito baldes de precipitação de poeira única (seguindo o método padrão da Sociedade 

Americana para Testes e Materiais (“ASTM” - SATM D1739-98) foram erguidos na 

área do projeto e monitorados para o período de setembro de 2012 e outubro de 2012. 

Os resultados encontram-se na Tabela 3-2 abaixo. A partir dos dados recolhidos ao 

longo dos 2 meses, as taxas de precipitação foram em geral baixas e abaixo do limite 

alemão de 350 mg/m²/dia e bem abaixo do limite de NDCR da África do Sul para 

áreas residenciais de 600 mg/ m²/dia. 

 

Tabela 3-2 Resultados da Monitoria da Precipitação de Poeiras (Setembro a 

Outubro de 2012) 

NÚMERO 

DO BALDE 

TAXA DE PRECIPITAÇÃO DE POEIRAS (mg/m2/dia) 

SET-2012 OUT-2012 MÉDIA 

157Aq001 43 27 35 

157Aq002 157 68 112 

157Aq003 97 Sem dados 97 

157Aq004 63 83 73 

157Aq005 113 76 95 

157Aq006 117 110 113 

157Aq007 150 32 91 

157Aq008 113 67 90 

157Aq009 50 44 47 
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3.4.2 “PM10” – MP10 

Não foram encontradas concentrações ambientais medidas, contudo, as concentrações 

anuais calculadas de “PM10” – MD10 estavam disponíveis para Moçambique. Com 

base nas tendências e métodos de estudo do Banco Mundial conduzido por Pandey et 

al. (2006), que estimou os níveis médios anuais de exposição de “PM10” – MD10 

para o residente médio urbano às partículas externas em cada país, calculou-se que a 

concentração média anual de “PM10” – MD10 de Moçambique seria de 26 μg/m³ 

(2007), 26 μg/m³ (2008) e 24 μg/m³ (2009). Para ser conservador, assume-se que a 

concentração média anual de “PM10” – MD10 actual é de aproximadamente 26 

μg/m³. Dada a falta de dados de “PM10” – MD10 medidos e o facto de que a poeira 

representa o poluente mais abundante, que provavelmente será liberto da operação de 

mineração proposta, esse valor será usado para determinar os impactos cumulativos. 

 

4 IMPACTO DO PROJECTO DA MINA DE CARVÃO DE ESTIMA 

PROPOSTO SOBRE O MEIO RECEPTOR 

4.1 Emissões Atmosféricas  

4.1.1 Fase de Construção 

As operações de construção incluirão a construção dos arsenais, instalações, estradas 

de transporte e inicial de caixas de corte. As operações de construção não vão ocorrer 

em simultaneamente com as operações de mineração. As actividades específicas 

susceptíveis de resultar em emissões para a atmosfera estão enumeradas na Tabela 4-

1. 

Tabela 4-1 Impactos típicos de poeiras fugitivas e actividades associadas durante 

a construção da infra-estrutura do “ECP” - PCE 
Impacto Fonte Actividade 

TSP, PM10 

and PM2.5  

Geração de poeira devido a 

terraplenagem 

Actividades de explosão e perfuração  

Actividades de limpeza, arranque e escoramento 

Escavação de solos 

Armazenamento de solo superficial e outros materiais 

Eliminação e tratamento de solos contaminados 

Geração de poeira causado pelo 

desenvolvimento local 

Limpeza de vegetação e solo superficial 
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Preenchimento de material das câmaras de 
empréstimos 

Opening and managing borrow pits 

Poeira transportada pelo veículo Construção e utilização de novas estradas, 
limpeza de áreas 

Operação e movimentação de veículos e 
máquinas de construção 

Gases  e 
partículas   

Atividade de veículos e equipamentos 

de construção 
Emissões de tubo de escape dos veículos e 
equipamentos de construção, tais como 
niveladoras, raspadores e dozers 

 

Devido à falta de informações detalhadas, as emissões resultantes das actividades de 

construção foram estimadas para uma área ampla. Esta abordagem estima as emissões 

de construção para toda a área afectada sem considerar os planos reais do projeto de 

construção individual. Na quantificação de libertações da fase de construção, são 

usados factores de emissão publicados pela “US-EPA” – APA EUA (US EPA, 1996). 

Os factores de emissão aproximados para as operações de construção são dados como: 

ETSP = 2,69 Mg / hectare / mês de atividade 

Este factor de emissão é mais aplicável a operações de construção com (i) níveis 

médios de actividade, (ii) conteúdo moderado de sedimentos e (iii) climas semi-áridos 

e aplica-se a “TSP” - TSD. Assim, resultará em estimativas conservadomente altas 

quando aplicada a “PM10” - MP. Além disso, como a derivação do factor assume que 

a actividade de construção ocorre 30 dias por mês, ela é considerada como 

conservadoramente alta para “TSP” - TSD também (US EPA, 1995). O factor de 

emissão não fornece uma indicação de qual tipo de actividade durante a construção 

resultaria nos impactos mais altos, não fornecendo informações para desenvolver um 

plano efectivo de controle de poeira. Por exemplo, fontes secundárias de poeira 

durante a construção podem ser muito mais significativas do que as operações reais de 

construção no local. Tais fontes secundárias podem incluir a actividade do veículo em 

estradas fora do local, operações de pedreira e estoques localizados fora do local real 

(US EPA, 1995). As emissões calculadas das actividades de construção são mostradas 

na Tabela 4-2. As medidas de mitigação a serem consideradas durante a fase de 

construção incluem pulverizações de água em todas as áreas limpas e graduadas; 

assegurar que as distâncias entre a remoção da camada superficial do solo e os 

estoques do solo sejam mínimos e os estoques de solo vegetal cobertos de vegetação. 
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Tabela 4-2 Emissões provenientes de actividade de construção nas mitigadas e 

mitigadas  

Poluente  Não-mitigado (tpa)  Mitigado (tpa)  

“PM2.5” – MP2.5  267.79  133.90  

“PM10” – MP10  1 785.30  892.65  

“TSP” - TSD  5 100.85  2 550.42  
Cálculos indicam que as emissões para não-mitigado são de 5 101 tpa, 1 785 tpa e 268 tpa para TSD, MP10 and MP2.5, respectivamente.  

Cálculos para as emissões mitigadas são de 2 551 tpa, 893 tpa e 134 tpa para “TSP” - TSD, “PM10” – MP10 and “PM2.5” – MP2.5, respectively. 

 

4.1.2 Fase Operacional 

As operações de mineração propostas no “ECP” - PCE compreenderão uma série de 

diferentes operações a céu aberto. Os principais impactos ambientais associados às 

operações de mineração a céu aberto são a perfuração e explosões, os resíduos de 

escavação e o minério, o carregamento e a descarga de caminhões, os pontos de 

transferência do transportador, o esmagamento e a triagem, as estradas não 

pavimentadas. Um inventário de emissões foi concluído para dois cenários. Cenário 

um está associado com a caixa de corte inicial e o cenário dois com uma caixa de 

corte ao meio do cava. 

As fontes de emissão atmosférica associadas às operações de mineração propostas na 

ECP estão listadas na Tabela 4-3 com informações relevantes usadas nos cálculos de 

emissões incluídas. Os factores de emissão e as equações são fornecidos no Apêndice 

A e um resumo das taxas de emissão é fornecido nas tabelas 4-4 e 4-5. As taxas de 

emissão foram calculadas para as fontes com os métodos de mitigação aplicados às 

principais fontes. As medidas de mitigação baseiam-se nas informações fornecidas. 

 

4.1.2.1 Manuseamento de materiais  

O manuseamento do solo superficial, do subsolo, da rocha residual, do carvão bruto, 

do carvão triturado, do carvão processado e do descarte de plantas são potenciais 

fontes significativas de geração de poeira nos vários pontos de transferência entre a 

cava aberta, as reservas e a central. Os pontos de transferência do transportador 

também constituem o ponto de inflexão onde as emissões de poeira são geradas. A 

quantidade de poeira gerada depende de vários parâmetros climáticos, como 

velocidade do vento e precipitação, além de parâmetros não-climáticos, como a 
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natureza e o volume do material manuseado. As partículas finas são mais facilmente 

desagregadas e libertas para a atmosfera durante o processo de transferência de 

material, como resultado da exposição a ventos fortes. Aumentos no teor de humidade 

do material a ser transferido irá diminuir o potencial de emissão de poeira, uma vez 

que a humidade promove a agregação e cimentação de finos para as superfícies de 

partículas maiores. 

Uma série de pontos de transferência foram identificados e resumidos na tabela 4-3 

com os fatores de emissão usados fornecidos no Apêndice A. A tabela 4-4 e a tabela 

4-5 resumem as taxas de emissão do projecto dos pontos de transferência de materiais. 

De acordo com o Inventário de Poluentes Nacional Australiano (NPI, 2012), a 

geração de poeira a partir de pontos de transferência de material pode ser reduzida em 

50%, onde são aplicados jatos de água. 

4.1.2.2 Perfuração e Explosão  

O maior impacto da perfuração e explosão são geralmente a partir do cava aberta onde 

a rocha e o carvão são perfurados e explodidos. Não havia dados suficientes para 

quantificar as emissões da perfuração. Na quantificação das emissões da perfuração, 

um único factor de emissão de valor publicado pela “US-EPA” – APA EUA seria 

aplicado para calcular a quantidade de poeira que será gerada. 

Blasting is an instantaneous occurrence, usually limited to one blast per day. 

Typically, blasting is done in the early afternoons between 12h00 and 15h00. Even 

though the visible impacts from blasting are significant, the health impacts are usually 

low due to the short duration of the blast. Estimating emissions from blasting requires 

the blast area (Appendix A). A summary of the data used is included in Tabela 4-3. A 

summary of the emission from blasting are provided in Tabela 4-4 and Table 4-5. 

Explosão é uma ocorrência instantânea, geralmente limitada a uma explosão por dia. 

Normalmente, a explosão é feita nas tardes das 12h00 às 15h00. Mesmo que os 

impactos visíveis do sopro sejam significativos, os impactos na saúde são geralmente 

baixos devido à curta duração da explosão. A estimativa das emissões de explosão 

requer a área de explosão (Apêndice A). Um resumo dos dados utilizados está 

incluído na Tabela 4-3. O resumo das emissões de explosão é fornecido na Tabela 4-4 

e Tabela 4-5. 
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4.1.2.3 Operações de trituração e triagem  

 

As operações de esmagamento e peneiramento podem ser uma fonte geradora de 

poeira significativa se não forem controladas. As descargas de poeiras nas 

proximidades dos trituradores também dão origem ao potencial de reentrada de pó 

pelos veículos ou pelo vento num período posterior. A grande percentagem de finos 

no material depositado aumenta o potencial para ser aerotransportado. 

Esmagamento primário e rastreio irá ocorrer. Factores de emissão são fornecidos para 

o minério de alta humidade (humidade em excesso de 4%) e minério de baixa 

humidade (humidade menor que 4%) (Apêndice A). A humidade do carvão foi tirada 

de estudos prévios e resultados de amostras. Os parâmetros de fonte estão listados na 

tabela 4-3, com as taxas de emissão resumidas nas tabelas 4-4 e 4-5. Os trituradores e 

crivos serão totalmente fechados. 

 

4.1.2.4 Arranque de veículos em estradas não pavimentadas   

A poeira transportada pelo veículo em estradas não pavimentadas é uma fonte 

importante de poeira, especialmente quando há grandes volumes de tráfego em uma 

estrada e/ou é utilizada por equipamentos pesados. A força das rodas que viajam em 

estradas não pavimentadas causa a pulverização do material de superfície. As 

partículas são levantadas e soltadas das rodas giratórias e a superfície da estrada é 

exposta a fortes correntes de ar em cisalhamento turbulento com a superfície. A 

vigília turbulenta atrás do veículo continua a agir na superfície da estrada depois que o 

veículo passou. A quantidade de emissões de poeira das estradas não pavimentadas 

variará linearmente com o volume de tráfego esperado nessa estrada. 

A extensão das emissões de partículas das estradas pavimentadas é função da "carga 

de sedimentos" presente na superfície da estrada e, em menor grau, do peso médio dos 

veículos que viajam na estrada (Cowherd e Engelhart, 1984, US EPA, 1996) . O 

carregamento de silte refere-se à massa de material de tamanho de silte (isto é, igual 

ou inferior a 75 microns de diâmetro), por unidade de área da superfície de 

deslocamento. A carga de silte é o produto da fração de silte e da carga total. O teor 

de sedimento foi obtido a partir do estudo anterior. A equação de emissão, conforme 
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fornecida no Apêndice A, foi utilizada para quantificar a emissão de todas as estradas 

não pavimentadas. As informações utilizadas são fornecidas na tabela 4-3. 

A summary of the emission from truck activity on unpaved roads are provided in 

Tabela 4-4 and Table 4-5. It was indicated that the mine will control dust from the on-

site gravel roads through water sprays and it was assumed that at least 75% control 

efficiency on all the haul roads will be achieved and 50% on all in-pit roads will be 

achieved. 

Um resumo da emissão da actividade de caminhão em estradas não pavimentadas é 

fornecido na tabela 4-4 e na tabela 5-5. Foi indicado que a mina irá controlar a poeira 

das estradas de cascalho no local através de pulverizadores de água e presumiu-se que 

pelo menos 75% da eficiência de controle em todas as estradas de transporte será 

alcançada e 50% em todas as estradas dentro da cava será alcançado. 

 

4.1.2.5 Poeiras transportadas pelo vento 

A erosão do vento é um processo complexo, incluindo três fases diferentes de 

arrastamento de partículas, transporte e deposição. (P.ex., textura do solo, composição 

e agregação), características da superfície terrestre (por exemplo, topografia, 

humidade, comprimento da aspereza aerodinâmica, vegetação e elementos não-

erodíveis) e é influenciada principalmente pelas condições atmosféricas (ex .: vento, 

precipitação e temperatura) e práticas de uso da terra (por exemplo, agricultura, 

pastagem e mineração) (Shao, 2008). 

A poeira é gerada pelo vento a partir de fontes naturais e antropogênicas. Para que 

ocorra a erosão pelo vento, a velocidade do vento precisa exceder um certo limite, 

chamado velocidade do limiar. Isto refere-se à gravidade e à coesão entre partículas 

que resistem à remoção. As propriedades superficiais, como a textura do solo, a 

humidade do solo e a cobertura vegetal, influenciam o potencial de remoção. Por 

outro lado, a velocidade de fricção ou cisalhamento do vento na superfície, está 

relacionada com as condições de fluxo atmosférico e as propriedades aerodinâmicas 

da superfície. Assim, para que as partículas se tornem aerotransportadas, o 

cisalhamento do vento na superfície deve exceder as forças gravitacionais e coesivas 

que actuam sobre elas, chamada velocidade de fricção do limiar (Shao, 2008). 
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A existência de zonas de empilhamento de materiais propostas são as prováveis fontes 

de erosão eólica. Espera-se que as emissões dos estoques sejam baixas devido ao 

tamanho do material e ao conteúdo de humidade. Utilizou-se uma velocidade limiar 

de 5,4 m/s 

4.1.2.6 Planta de Processamento 

De acordo com a descrição do processo, a unidade de processamento incluirá 

processos húmidos. Isto resulta numa quantidade de emissões decorrentes do 

processamento insignificante. 

4.1.2.7 Escape de Veículos 

As emissões resultantes de veículos a motor podem ser agrupadas em poluentes 

primários e secundários. Enquanto os poluentes primários são emitidos directamente 

para a atmosfera, poluentes secundários se formam na atmosfera por causa de reações 

químicas. Um número significante de poluetes primários são emitidos pela combustão 

de motores, incluem CO2, carbono (C), SO2, NOx (principalmente NO), partículas e 

chumbo. Os poluentes secundários incluem NO2, oxidantes fotoquímicos como o 

ozônio, ácido sulfúrico, sulfatos, ácido nítrico e aerossóis nitrados (partículas). O tipo 

de veículo (por exemplo: o ano do modelo, o sistema de distribuição de combustível), 

o combustível (ou seja, o teor de oxigénio), os parâmetros de funcionamento (ou seja, 

a velocidade do veículo, a carga, a potência) e factores ambientais (altitude, 

humidade) influenciam as taxas de emissão dos veículos (Onursal & Gautam, 1997). 

4.1.2.8 Emissão de gases de efeito de estufa (“GHG” - GEE) 

As emissões de CO2, CH4 e N2O foram calculadas com base nos factores de emissão 

da África do Sul, da “US EPA” – APA EUA e do Reino Unido (“UK” - RU). 

 

Combustão de Combustível Líquido 

Somente os factores de emissão de CO2 poderiam ser encontrados para a África do 

Sul. Determinou-se que os factores de emissão de combustíveis líquidos eram os 

mesmos para a África do Sul e para a “US EPA” - APA EUA. Os factores de emissão 

da “US EPA” - APA EUA para os outros poluentes foram utilizados nas estimativas 

de emissões desses poluentes. A quantidade de combustível (diesel) utilizada por hora 

é de 7 862 litros. 
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Aterros sanitários 

Os factores de carbono do Departamento de Ambiente, Alimentação e Assuntos 

Rurais (“DEFRA” - DAAAR) / Departamento de Energia e Mudanças Climáticas 

(“DECC” - DEMC) do Reino Unido foram usados na determinação das emissões do 

aterro sanitário. A número de pessoas da “ECP” - PCE que utiliza o aterro é de 2 000. 

De acordo com o Atlas de Resíduos (Atlas de Resíduos, 2014), Moçambique produz 

182,5 kg de resíduos per capita num ano. 

 

Mineração de Carvão Superficial 

Somente os factores de emissão de CO2 e CH4 poderiam ser encontrados para a 

mineração de carvão de superfície, estes foram publicados no Inventário Sul-Africano 

de Gases de Efeito Estufa (DEA, 2013a). Devido às semelhanças entre Moçambique e 

África do Sul, os factores de emissão da África do Sul foram utilizados em vez dos 

factores de emissão do IPCC de 2006. A quantidade de carvão produzido é de 12 

megatons por ano (Mtpa). 

 

4.1.2.9 Resumo das taxas de emissão  

As projectadas medidas de mitigação para as taxas de particulado das operações na 

mina do “ECP” – PCE, para o primeiro cenário, são fornecidas na tabela 4-4; para o 

segundo cenário encontram-se na tabela 4-5. A taxas de emissão de gases para o 

primeiro e segundo cenário na mina “ECP” – PCE é fornecida na tabela 4-6. As taxas 

de emissão de “GHG” - GEE das operações do primeiro cenário e do segundo cenário 

na mina “ECP” – PCE são fornecidas na tabela 4-7. 

 

Emissões de Material Particulado 

Cenário 1 

A fonte mais significativa de “PM2,5”-MP2.5 são as emissões de gases de escape de 

veículos que contribuem em 39% para as emissões globais de “PM2,5”-MP2.5. As 

fontes de emissões mitigadas mais significantes são “PM10” – MP10 e “TSP” - TSD 

são arrastamento de veículos em estradas não pavimentadas nas proximidades da 
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cava, 69% para “PM10” – PM10 e 66% para “TSP” - TSD. A segunda fonte mais 

significativas de emissões de “PM2,5” – MP2.5 são o arrastamento de veículos em 

estradas não pavimentadas. A segunda fonte mais significativa de emissões de 

“PM10” – MP10 é o manuseamento de materiais. A segunda fonte mais significativa 

de emissões de “TSP” - TSD é o esmagamento e o rastreio. A fonte menos 

significativa de emissões de “PM2,5” – MP2,5 e “PM10” – MP10 é o arrastamento de 

veículos em estradas de transporte não pavimentadas. A fonte menos significativa de 

emissões de “TSP” - TSD são as explosões. A única fonte de “DPM” - MDP  é escape 

de veículo. Com a atenuação do projeto, as emissões globais de “TSP” - TSD são de 1 

133 toneladas por ano (tpa), com PM10 a 509 tpa, PM2,5 a 98 tpa e “DPM” - MDP a 

38 tpa. 

 

Cenário 2 

A fonte mais significativa de PM2,5 é a emissão de gases de escape de veículos que 

contribuem em 39% para as emissões globais de “PM2,5” – MP2,5. As fontes mais 

significativas de mitigação de emissões de “PM10” – MP10 e “TSP” - TSD são o 

arrasto de veículos em estradas não pavimentadas nos arredores da cava, com 71% 

para “PM10” – MP10 e 68% para “TSP” - TSD. A segunda fontes mais significativa 

de emissões de “PM2,5” são o arrastamento de veículos em estradas não 

pavimentadas. A segunda fonte mais significativa de emissões de PM10 é o 

manuseamento de materiais. A segunda fonte mais significativa de emissões de “TSP” 

- TSD é o esmagamento e o rastreio. A fonte menos significativa de emissões de 

“PM2,5” – MP2,5, “PM10” – MP10 e “TSP” - TSD é o arrastamento de veículos em 

estradas não pavimentadas. A única fonte de “DPM” - MPD é escape de veículo. Com 

uma efectiva implementação das medidas de mitigação no local, as emissões totais de 

“TSP” - TSD são de 1 100 tpa, com “PM10” – MP10 a 498 tpa, “PM2,5” – MP 2,5 a 

96 tpa e “DPM” - MDP a 38 tpa.
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Tabela 4-3 Actividades, aspectos e suposições associadas para as operações propostas na mina 

Aspecto  FONTE  ACTIVIDADE COMENTÁRIOS/SUPOSIÇÕES/MITIGAÇÃO 

Poeira dispersiva 

(TSP, PM10 e PM2.5 

) e gases 

Operações de mineração em 

poços abertos 

Remoção do solo: 58,5 ktpa 

Remoção do subsolo: 702 ktpa 

Remoção de resíduos: 53 118 ktpa 

Remoção de carvão: 12 000 ktpa 

Emissões de escape do veículo provenientes de veículos em estradas não 

pavimentadas 

Baseado em 12 horas de segunda a domingo. 

Largura dos túneis em poço = 50 m. 

O teor de sedimentos nas estradas de poço é de 4,03%. 

Pulverizadores de água aplicados em estradas in-pit resultando 

em uma eficiência de controle de 50% (CE). 

Explosão  Explosão de carvão e resíduos - área de 5 000 m²/explosão Não há eficiência de controle para explosões disponível. 

Explosão = uma vez por dia. 

Operações de manuseio de 

materiais 

Carregamento de solo superficial e subsolo em camião por escavadora e 

despejo em emilhamentos. 

Carregamento de resíduos em camiões e depósito em poço 

Carregamento de carvão em camiões e depósito em reserva RoM do 

empillhamento 

Carvão para correia transportadora e, em seguida, para plantar estoque 

RoM 

Carvão esmagado da correia transportadora ao sistema de transporte da 

planta 

Carvão processado para transportar e depois para estocar 

Pontos de transferência da correia de transporte. 

CE de 50% a atingir através de pulverizações de água em todos 

os pontos de manuseamento de materiais. 

Trituração e triagem Esmagamento primário do carvão na planta 

peneiramento do carvão na planta 

Baseado em 24 horas de segunda a domingo. 

Assumindo uma eficiência de controlo de 99% devido ao recinto 

total no local no esmagamento e peneiração. 

Atividade do veículo em estradas 

de transporte não pavimentadas 

Transporte de descarte de plantas para covas para enchimento 

Emissões de escape de veículos provenientes de veículos que viajam em 

estradas de 

As medidas de mitigação incluirão pulverizações de água em 

estradas de transporte não pavimentadas (assumido 75% CE). 

Teor de sedimento de 4,03% para todas as vias de transporte não 

pavimentadas de e para os poços. 

Largura da estrada = 50 m. 

Camiões de transporte de capacidade de 180 toneladas. 

Erosão eólica  Erosão eólica nos empilhamentos Assumiu-se que não havia geração de poeira nos estoques 

devido ao tamanho do material e ao teor de humidade. Não 

foram aplicadas medidas de mitigação. 
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Tabela 4-4 Resumo das taxas de emissão de partículas estimadas para o cenário 

operacional proposto 

Grupo Fonte  Projeto Mitigado Mitigação aplicada  

Cenario 1 

PM2.5 PM10 TSP DPM PM2.5 PM10 TSP DPM 

tpa  tpa  tpa   %  %  %  %  

Explosão 0.85  13.94  14.16   1  3  1   

Manunseio de 

material  

12.20  82.43  111.00   12  16  10   50% Para 

pulverizadores de 

água 

Trituracao e 

peneiração  

9.60  14.40  192.00   10  3  17   99% CE Para o 

recinto total 

Estradas In-Pit 

nao 

pavimentadas  

36.84  351.69  752.12   38  69  66   50% CE em estradas 

de poços por 

pulverização de ág. 

emestradas 

Caminhos de 

terraplanagem 

não 

pavimentados 

0.55  5.48  22.29   1  1  2   75% CE Em estradas 

de transporte por 

pulverização de água 

em estradas 

Escapes de 

veículos 

37.88  41.32  41.32  37.88  39  8  4  100   

Total  98  509  1 133  38  100  100  100  100   

 

Table 4-5 Resumo das taxas de emissão de partículas estimadas para o cenário 

operacional 2. 

Grupo Fonte  Projeto Mitigado Mitigação aplicada 

Cenario 1 

PM2.5 PM10 TSP DPM PM2.5 PM10 TSP DPM 

tpa  tpa  tpa   %  %  %  %  

Explosão 0.85  13.94  14.16   1  3  1    

Manunseio de 

material  

11.25  75.73  96.83   12  15  9   50% CE Para 

pulverizadores de 

água 

Trituracao e 

peneiração  

9.60  14.40  192.00   10  3  17   99% CE Para o 

recinto total 

Estradas In-Pit 

nao 

pavimentadas 

36.84  351.69  752.12   38  71  68   50% CE Em estradas 

de transporte por 

pulverização de água 

em estradas 

Caminhos de 

terraplanagem 

não 

pavimentados 

0.09  0.86  3.50   0  0  0   75% CE on haul roads 

by spraying water on 

roads 

Escapes de 

veículos 

37.88  41.32  41.32  37.88  39  8  4  100   

Total  96  498  1 100  37.88  100  100  100  100   

Emissões de Gases 
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Devido a falta de informação sobre as explosões, foi possível determiner apenas as 

emissõs gasosas provenientes de veículos. O total das emissões de NOx são 758 tpa, 

com CO a 293 tpa e SO2 a 1 tpa. 

Tabela 4-6 Resumo das taxas emissões gasosas estimadas para a fase operacional 

proposta 

Grupo Fonte  Projecto Mitigado 

NOx  CO  SO2  

tpa  tpa  tpa  

Escape de veículos 757.55  293.03  0.59  

Total  758  293  1  

 

Emissões “GHG” - GEE 

Um estudo das emissões directas de “GHG” - GEE foi conduzido para a mina “ECP” 

- PCE e aterro sanitário. Havia informações suficientes para determinar as emissões 

de CO2, CH4 e N2O dos veículos. Havia também informação suficiente para calcular 

as emissões de CO2 e CH4 provenientes da extracção e tratamento das emissões de 

carvão e CO2eq do aterro. 

Tabela 4-7 Resumo das taxas de emissão de “GHG” - GEE para a fase 

operacional proposta 

Grupo Fonte  Projecto Mitigado  

CO2  CH4  N2O  

tpa  tpa  tpa  

Escape de veículos  96 615.79  0.61  0.27  

Aterro sanitário    

Exploração de carvão na 

superfície  

0  0  -  

Total  96 615.79  0  0.27  

 

4.1.3 Fase de desmantelamento e encerramento  

Presume-se que todas as operações terão cessado na fase de encerramento. Espera-se 

que todas as infra-estruturas de superfície sejam demolidas e removidas e as estradas 

de acesso fechadas. Espera-se também que a superfície seja coberta com solo e 

vegetação. Os potenciais impactos na qualidade do ar durante esta fase dependerá da 

extensão dos esforços de demolição e reabilitação durante o encerramento e das 
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características que permanecerão. Os aspectos e actividades associados à fase de 

encerramento das operações encontram-se enumerados na tabela 4-8.  

Tabela 4-8 Actividades e aspectos identificados para a fase de encerramento das 

operações mineiras 

Impacto Fonte Actividade  

TSP, PM10 and PM2.5  Armazenamento 

do solo superficial 

Topsoil recuperado dos estoques para a reabilitação e re-vegetação 

do arredors 

Fábrica de 

processamento 

Remoção de infra-estrutura no local da planta de processamento 

Estradas não 

pavimentadas 

Agitação em veículo em superfícies de estradas não pavimentadas 

durante a reabilitação. Uma vez feito isso, a actividade do veículo 

deve cessar  

Gases and particles  Explosão  A demolição de infra-estruturas pode implicar a utilização de 

explosivos 

Veículos Emissões de escape dos veículos utilizados durante a fase de 

encerramento. Uma vez feito isso, a actividade do veículo deve 

cessar. 

 

4.1.4 Fase pós-encerramento 

Não se esperam emissões no pós-encerramento. 

 

4.2 Triagem dos Impactos Simulados na Saúde Humana 

4.2.1 Fase de Construção 

A modelação da dispersão não foi considerada representativa para as actividades reais 

que resultarão em emissões de poeira durante a fase de construção do “ECP” - PCE. 

Não se prevê que as várias actividades de construção resultem em grandes 

concentrações no solo de “PM2.5” –MP2.5 e “PM10” – MP10, fora do local das 

actividades de mineração na fase operacional. O caráter temporário das actividades de 

construção provavelmente reduzirá a importância dos potenciais.  

 

4.2.2 Fase operacional 

A metodologia de avaliação de impacto, foi seguida conforme discutido na secção 

1.3.2. As parcelas de isopletas são fornecidas para todos os poluentes onde foram 

excedidas as directrizes relevantes. As parcelas de isopletas reflectem as 

concentrações de “PM2,5” –MP2,5 e “PM10” – MP10 e as taxas de queda de poeira 

para as futuras operações do “ECP” – PCE. 
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4.2.2.1 Concentrações “PM2.5” – MP2.5 

 

 Cenário um de mitigação de projecto simulado para PM2,5, o GLCs anual e a 

frequência diária de excedência estão ilustrados na figura 4-2 e figura 4-1, 

respectivamente. Sobre a média diária, as concentrações não excederam os 

critérios selecionados de 25 μg/m³ e durante mais de 4 dias por ano em 

qualquer dos receptores sensíveis (figura 4-1). Ao longo de uma média anual 

os GLCs previstos não excedem os critérios seleccionados em qualquer dos 

receptores sensíveis (figura 4-2). 

 Cenário dois de mitigação de projecto simulado para PM2,5, o GLCs anual e a 

frequência diária de excedência estão ilustrados na figura 4-4 e figura 4-3, 

respectivamente. Sobre uma média diária, as concentrações não excederam os 

critérios selecionados de 25 μg/m³ e durante mais de 4 dias por ano em 

qualquer dos receptores sensíveis (figura 4-3). Ao longo de uma média anual, 

os GLCs previstos não excedem os critérios seleccionados em qualquer dos 

receptores sensíveis (figura 4-4). 

 The main contributing sources to the design mitigated PM2.5 simulated 

concentrations was the crushing and screening. The source that contributes the 

least to the design mitigated PM2.5 simulated concentrations was the blasting. 

 As principais fontes que contribuíram para o desenho das medidas de 

mitigação para as concentrações simuladas de “PM2,5” – MP2,5 foram o 

esmagamento e o rastreio. A fonte que contribuí menos para o projecto 

mitigado “PM2.5” – MP2.5 para as concentrações simuladas foi a explosão. 

 Devido à ausência de dados ambientais (de base) sobre a qualidade do ar, não 

foi possível determinar as concentrações cumulativas (concentrações 

ambientes e futuros ECP GLC) de “PM2,5” – MP2,5. 
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Figura 4-1 Projecto mitigado para a fase operacional Cenário 1 – Frequência de excedência da WHO AQG e SA NAAQS para as 

concentrações médias diárias PM2.5 
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Figura 4-2 Projecto mitigado fase operacional, Cenário 1 - Área de excedência da WHO AQG para a média das concentrações 

anuais 
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Figura 4-3 Projecto mitigado na fase operacional para o Cenário 2 – Frequência de excedência da WHO AQG e SA NAAQS para 

média de concentrações diárias “PM2.5” – PM2.5  
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Figura 4-4 Projecto mitigado para a fase operacional, Cenário 2 - Área de excedência da WHO AQG para a media de 

concentrações anuais “PM2.5” – MP2.5 
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4.2.2.2 Concentrações “PM10” – MP10 

 

 Cenário 1: Projecto simulado mitigado PM10 GLC anuais e a frequência diária 

de excedência estão ilustrados na figura 4-6 e figura 4-5, respectivamente. 

Sobre a média diária, as concentrações não excederam os critérios 

selecionados de 75 μg/m³, e durante mais de 4 dias por ano em qualquer dos 

receptores sensíveis (figura 4-5). Durante a média anual os GLCs previstos 

não excedem os critérios seleccionados em qualquer dos receptores sensíveis 

(figura 4-6). 

 Cenário 2: Projecto simulado mitigadopara GLCs ePM10 anuais e frequência 

diária de excedência encontram-se apresentados na figura 4-10 e figura 4-9, 

respectivamente. Sobre a média diária, as concentrações não excederam os 

critérios selecionados de 75 μg/m³ e durante mais de 4 dias por ano em 

qualquer dos receptores sensíveis (figura 4-9). Ao longo da média anual os 

GLCs previstos não excedem os critérios seleccionados em qualquer dos 

receptores sensíveis (figura 4-10). 

 The main contributing sources to the design mitigated PM10 simulated 

concentrations was the vehicle entrainment on unpaved in-pit roads. The 

source that contributed the least to the design mitigated PM10 simulated 

concentrations was the blasting. 

 As principais fontes que contribuíram para as concentrações simuladas 

mitigadas “PM10” – MP10 pelo projecto foram o arrastamento do veículo em 

estradas não pavimentadas. A fonte que contribuiu menos para o projeto 

mitigado “PM10” – MP10 simulado foram as concentrações resultantes da 

concentrações. 

 Os impactos acumulados de “PM10” – MP10 foram obtidos com base na 

metodologia proposta pela Agência Ambiental da Nova Zelândia (MFE, 

2001). Considerando que as concentrações médias anuais podem ser 

adicionadas em conjunto para a representação cumulativa, as médias diárias 

não podem. Isso ocorre porque a localização das maiores concentrações diárias 

pode não ser a mesma para o fundo e as concentrações diárias incrementais 
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previstas. Por conseguinte, a metodologia propõe a adição do dobro da 

concentração de fundo anual às concentrações diárias incrementais previstas. 

As concentrações cumulativas diárias devem então ser vistas como um GLC 

médio diário e não o mais elevado, como com concentrações incrementais. 

Verificou-se que a concentração média de PM10 no período de fundo era de 

26 μg / m³ (Secção 3.5). Houve excedências em alguns dos receptores 

sensíveis para a média diária e annual. 
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Figura 4-5 Projecto mitigado fase operacional, Cenário Design mitigated operational phase scenario one - Frequency of 

exceedance of the WHO IT-3 and SA NAAQS for daily average PM10 concentrations   
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Figura 4-6 Projecto mitigado fase operacional, Cenário 1 - Área de excedência da WHO Grupo 3 para a média de  concentrações 

anuais “PM10” – MP10  
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Figura 4-7 Projecto mitigado fase operacional, Cenário 1 - Área de excedência da WHO Grupo 3, para média de concentrações 

diárias cumulativas “PM10” – MP10  
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Figura 4-8 Projecto mitigado fase operacional, Cenário 1 - Área de excedência da WHO Grupo 3, para a média de concentrações 

anuais cumulativas “PM10” – MP10   
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Figura 4-9 Projecto mitigado fase operacional, Cenário 1 - Área de excedência da WHO Grupo3  e SA NAAQS para concentrações 

médias diárias “PM10” – MP10   
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Figura 4-10 Projecto mitigado fase operacional, Cenário 2 - Área de excedência da WHO Grupo 3 para a média de concentrações 

anuais   
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Figura 4-11 Projecto mitigado fase operacional, Cenário 1 - Área de excedência da WHO Grupo 3, média annual das 

concentrações cumulativas PM10 
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Figura 4-12 Projecto mitigado fase operacional Cenário 2 - Área of excedência WHO Grupo3 para a média das concentrações 

anuais cumulativas “PM10” – MP10
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4.2.2.3 Concentrações MPD 

 Os GLCs DPM incrementais simulados no local são ilustrados na figura 4-13. 

Durante a média anual, os GLCs previstos não excedem os critérios 

seleccionados em qualquer dos receptores sensíveis (figura 4-13). 

 Devido à ausência de dados de qualidade do ar ambiente (linha de base), as 

concentrações cumulativas (concentrações ambientais e ECP GLCs futuros) 

não puderam ser determinadas. 

 

4.2.2.4 Concentrations de NO2 

 Como medida conservadora e na ausência de concentrações precisas de ozono, 

presumiu-se que 20% de todos os NOx emitidos a partir do escape dos 

veículos estarão na forma de NO2 e todos os NOx emitidos a partir de 

amontoados e fontes de combustão serão NO2. Segundo a literatura, entre 

10% e 20% das emissões de NOx provenientes da combustão de veículos 

serão NO2 (Howard, 1988). As parcelas para as grandes concentrações de 

NO2 por hora são fornecidas na figura 4-14 e figura 4-17. A frequência 

horária de excedência encontra-se na figura 4-15 e figura 4-18 e as 

concentrações médias anuais na figura 4-16 e figura 4-19. 

 Os valores médios horários e anuais simulados de NO2 mais elevados são os 

que excedem os critérios seleccionados. Para a média horária, as 

concentrações excedem a AAQS moçambicana de 190 μg/m³ para a maioria 

dos receptores sensíveis (figura 4-14 e figura 4-17). Em uma média horária, as 

concentrações excedem os critérios selecionados de 200 μg/m³ mais de 88 

horas por ano em Thala (figura 4-15 e figura 4-18). Sobre a média anual as 

concentrações excedem o AAQS moçambicano em Thala (figura 4-16 e figura 

4-19). 

 Devido à ausência de dados de qualidade do ar ambiente (linha de base), não 

foi possível determinar as concentrações cumulativas (concentrações 

ambientes actuais e futuras ECP GLC) de NO2. 
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4.2.2.5 Concentrações de CO 

 As concentrações incrementais simuladas de CO como resultado das emissões 

de escape dos veículos são baixas e não excedem os critérios de avaliação 

seleccionados de 30 000 μg/m³ mais de 88 horas por ano. 

 Devido à ausência de dados ambientais (de base) sobre a qualidade do ar, não 

foi possível determinar as concentrações cumulativas de CO (concentrações 

ambientais actuais e ECP GLCs futuras). 

 

4.2.2.6 Concentrações de SO2 

 As concentrações incrementais simuladas de SO2 como resultado das 

emissões de escape dos veículos não excedem os critérios de avaliação 

seleccionados. 

 Devido à ausência de dados ambientais (de base) sobre a qualidade do ar, não 

foi possível determinar as concentrações cumulativas (concentrações 

ambientais e ECP GLCs futuras) de SO2.
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Figura 4-13 Fase operacional Cenários 1 e 2 - Área de excedência da US EPA IRIS RfC para média annual da concentrações DPM   



ENRC Mozambique Limitada    Projecto de Carvão de Estima 

14-938 15 January 2017 Page 68 

 

Figura 4-14 Fase operacional Cenário 1 - Área de excedência da moçambicana AAQS para as concentrações de NO2 por hora   
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Figura 4-15 Fase operacional, Cenário 1 – Frequência de excedência da WHO Grupo 3, limite EC e SA NAAQS para as 

concentrações de NO2 por hora  
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Figura 4-16 Fase operacional Cenário 1- Área de excedência da moçambicana AAQS para a média annual de concentrações 
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Figura 4-17 Fase operacional Cenário 2 - Área of excedência iem Mozambique AAQS Para as concentrações de NO2 

concentrations   
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Figura 4-18 Fase operacional, Cenário 2 – Frequência de excedência WHO Grupo 3 , Limite da CE e SA NAAQS para as 

concentrações de NO2 por hora   
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Figura 4-19 Fase operacional, cenário 2 – Área de excedência para o AAQS de Moçambique para concentrações anuais de NO2
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4.2.3 Fase de Desmantelamento e Encerramento 

O modelamento da dispersão não foi possível devido a informações limitadas sobre o 

cronograma de encerramento. Não se prevê que as várias actividades de fecho não 

resultem valores superiores aos de base “PM2,5”- MP2,5, “PM10” – MP10, “DPM” - 

MPD, NO2, CO e SO2. 

 

4.2.4 Fase Pós Encerramento 

Não se esperam, na fase pós-encerramento emissões de “PM2,5” – MP2.5, “PM10” – 

MP10, “DPM” - MPD, NO2, CO e SO2 resultantes do “ECP” – PCE.  

 

4.3 Análise do Impacto das Emissões no Meio Ambiente (Taxa de Precipitação de 

Poeira) 

4.3.1 Fase de Construção 

O modelamento da dispersão não foi considerada representativa das actividades reais 

que resultarão em emissões de poeira durante a fase de construção do “ECP” - PCE 

proposta. Não se prevê que as várias actividades de construção resultem em maiores 

taxas de poeiras fora do normal nas actividades da fase operacional. O carácter 

temporário das actividades de construção reduziria a importância dos potenciais 

impactos. 

 

4.3.2 Fase Operacional 

 As taxas progressivas de queda de poeira são em geral baixas, para o cenário 

1, onde as medidas de mitigação para operações de cenário mitigado. Estes 

estão abaixo do NDCR de 600 mg/m²/dia para áreas residenciais, bem como o 

limite alemão de 350 mg/m²/dia em todos os receptores sensíveis (figura 4-

20). 

 As taxas progressivas de queda de poeira são baixas em geral para o cenário 2 

mitigados das operações. Estes estão abaixo do NDCR de 600 mg/m²/dia para 

áreas residenciais, assim como o limite alemão de 350 mg/m²/dia para todos os 

receptores sensíveis (figura 4-21). 
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 Incremental dustfall rates are low in general for design mitigated scenario two 

operations. These are below the SA NDCR of 600 mg/m²/day for residential 

areas as well as the German limit of 350 mg/m²/day at all sensitive receptors 

(Figura 4-21). 

 As fontes principais que contribuem para o desenho do primeiro cenário das 

taxas de precipitação de poeiras é a circulação de viaturas em estradas não 

pavimentadas. As principais fontes que contribuem para o Segundo cenário 

das taxas de precipitação de poeiras é o manuseamento de materiais. A fonte 

que contribuí menos para as taxas de precipitação de poeiras são as explosões.  

 Devido à ausência de taxas de precipitação de poeira no ambiente (linha de 

base), não foi possível determinar as taxas cumulativas de precipitação de 

poeira e de queda de poeira IP. 

 Due to the absence of ambient (baseline) dustfall rates, cumulative (ambient 

dustfall rates and IP dustfall rates) dustfall rates could not be determined. 
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Figura 4-20 Previsão do projecto mitigado, cenário 1 – taxas de precipitação de poeiras ( limite alemão de 350 mg/m²/dia e limite 

residencial sul-africano NDCR é 600 mg/m²/dia)  
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Figura 4-21 Previsão do projecto mitigado cenário 2: Taxas diárias de precipitação de poeiras (limite alemão 350 mg/m²/dia e SA 

NDCR limite residencial de 600 mg/m²/dia)
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4.3.3 Fase de Desmantelamento e Encerramento 

O modelamento da dispersão não foi possível devido a informações limitadas sobre o 

cronograma de encerramento. Não se prevê que as várias actividades de encerramento 

resultem em elevadas taxas de poeiras fora do local. 

 

4.3.4 Fase Pós Encerramento 

Não se espera qualquer taxa de precipitação de poeira na fase pós encerramento para o 

“ECP” – PCE. 

 

5 MEDIDAS RECOMENDADAS PARA A GESTÃO DA QUALIDADE DO 

AR NA MINA “ECP” - PCE 

Recomenda-se que o proponente do projecto se comprometa com a planificação da 

gestão da qualidade do ar ao longo da vida das operações. Esta secção expande o 

plano de gestão da qualidade do ar para as futuras operações de minas da “ECP” - 

PCE. 

5.1 Objectivos da Gestão da Qualidade do Ar 

Recomenda-se que a planificação da gestão da qualidade do ar seja parte das fases de 

construção, operacional e do desmantelamento da “ECP”-PCE. O plano de gestão da 

qualidade do ar fornece opções sobre o controle de poeiras nas principais fontes com a 

rede de monitoria concebida para acompanhar a eficácia das medidas de mitigação. 

As fontes precisam ser classificadas de acordo com as fontes de energia (emissões) e 

impactos. Uma vez que as principais fontes foram identificadas, as eficiências de 

controle alvo para cada fonte podem ser definidas para assegurar concentrações 

acumuladas aceitáveis. 

Nos locais de ocupação humana permanente, as concentrações de poluentes não 

devem exceder os critérios seleccionados e as taxas de poeiras devem ser inferiores a 

350 mg m²/dia. As taxas de precipitação de poeiras no local devem ser inferiores ao 

limite não residencial de 1 200 mg/m²/dia. 
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5.2 Classificação das Fontes 

A classificação das fonte concentra-se na fase operacional, uma vez que a fase de 

construção não foi avaliada em detalhe. A classificação das fontes serve para 

confirmar ou, quando necessário, rever a compreensão actual da importância de fontes 

específicas e para avaliar os potenciais de redução das emissões necessários para cada 

uma delas. As fontes de emissões durante a fase operacional do projecto mitigados IP 

proposto podem ser classificadas com base em emissões e seus impactos. 

 

5.2.1 Classificação das Fontes com base nas Emissões 

O projecto mais significativo mitigou a fonte de PM2,5, é a emissão de gases de 

escape de veículos. O projecto mais significativo mitigado fontes de PM10 e TSP 

emissões são arrastamento de veículos em estradas não pavimentadas em poço. 

 

5.2.2 Classificação das Fontes de Impacto 

Os resultados simulados mostram que as fontes principais são a trituração e triagem 

para as concentrações para “PM2.5” – MP2.5, enquanto que para as concentrações 

“PM10” é a circulação de veículos em estradas não pavimentadas que provoca a 

precipitação de poeiras. 

 

5.3 Medidas de Mitigação Recomendadas para a Gestão de Fontes Específicas 

As medidas de mitigação mínimas devem ser alcançadas, contudo, sugere-se que 

medidas de mitigação adicionais sejam consideradas. Estas medidas de mitigação 

encontram-se resumidamente descritas abaixo (em detalhe no apendíce C). 
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Tabela 5-1 Plano de Gestão da Qualidade do Arn: fase de contrução para o proposto “ECP” - PCE 

ASPECTO  IMPACTO  ACÇÕES DE GESTÃO/OBJECTIVOS  PEsSOA(S) 

RESPONSÁVEL  

DATA ALVO  

Actividades de limpeza 

do terreno, tais como 

nivelamento e raspagem 

da via 

 

Taxas de precipitação de 

poeiras e concentrações 

PM10 e PM2.5 

Pulverização de água para garantir que a área esteja limpa 

O solo húmido reduzirá o potencial de geração de poeira quando derrubado em 

estoques.  

Garantir que as distâncias entre a area de limpeza e as amontoados de solo 

superficial sejam minímas. 

Empresa 

contratada e 

Gestor Ambiental 

do “ECP” - PCE  

Durante a 

construção  

Actividades de construção 

de estradas, tal como o 

nivelamento da via 

Taxas de precipitação de 

poeiras e concentrações 

PM10 e PM2.5 

Pulverizadores de água na área a ser graduada. 

Recentemente classificadas áreas a serem mantidos a um mínimo. 

Baldes de queda de poeira colocados ao redor do local do projeto proposto. 

Durante as operações de construção, as taxas de pulverização mensais não devem 

exceder 350 mg/m²/day(a)  

 

Erosão eólica das área 

exposta 

Taxas de precipitação de 

poeiras e concentrações 

PM10 e PM2.5 

Assegure-se de que as áreas expostas permaneçam húmidas através de 

pulverização regular de água durante períodos secos e e de vento. 

As taxas de poeiras mensais não devem exceder 350 mg/m²/dia (a) em qualquer 

uma das oito unidades 

Notes: (a) German limit of 350 mg/m²/day 

Tabela 5-2 Plano de Gestão da Qualidade do Ar: fase operacional  para a mina proposta “ECP” - PCE 

ASPECTO IMPACTO OBJECTIVOS/ACÇÕES DE GESTÃO  PESSOA(S) 

RESPONSÁ

VEL 

DATA ALVO 

Actividade de veículos 

em estradas não 

pavimentadas na cava 

 

Taxas de precipitação de 

poeiras e concentrações 

PM10 e PM2.5, NO2, SO2, 

CO e “DPM” 

A medida de mitigação minima é uso de jateamento de água nas ruas da cava, de 

modo a garantir um mínimo de emissões de 50% CE. 

Escape de veículos – permitindo uma eficiência n controle de 90% através do uso do 

filtro de partículas diesel (“DPF’s”) em veículos é recomendável. A inspecção e 

manutenção de veículos é recomendável. Desenvolvimento de programas de 

manutenção e inspecção. Taxa de precipitação mensal não deve exceder 350 

mg/m²/dia(a) em unidades de precipitação de poeiras.  

Gestor 

ambiental do 

“ECP” - PCE 

Contínuo 

durante a fase 

operacional 

 

Actividade de veículos 

em estradas não 

pavimentadas na cava 

Taxas de precipitação de 

poeiras e concentrações 

PM10 e PM2.5, NO2, SO2, 

CO e “DPM” 

A medida de mitigação mitigação minima é o jateamento de água sobre as estradas 

não pavimentadas para garantir o minímo de 75% recomendados pela CE. O 

jateamento de água com produtos químicos resultaria numa redução das emissões a 

95% de acordo com a CE, esta medida de mitigação deve ser considerada. 
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Escape de veículos – permitindo uma eficiência n controle de 90% através do uso do 

filtro de partículas diesel (“DPF’s”) em veículos é recomendável. A inspecção e 

manutenção de veículos é recomendável. Desenvolvimento de programas de 

manutenção e inspecção. Taxa de precipitação mensal não deve exceder 350 

mg/m²/dia(a) em unidades de precipitação de poeiras.  

Manuseamento de 

materiais  

Taxas de precipitação de 

poeiras e concentrações 

PM10 e PM2.5  

Roptura a ser controlado através do uso de pulverizadores de água, resultando em 

50% CE.  

É recomendável que o manuseamento de pontos do tapete rolante para agrupar, 

resultando numa eficácia das medidas de mitigação de 70% conforme a 

recomendação da CE. 

A taxa de precipitação mensal de poeiras não deve exceeder 350 mg/m²/dia(a) em 

unidade de precipitação de poeira. 

Trituração e triagem Taxas de precipitação de 

poeiras e concentrações 

PM10 e PM2.5 

Total inclusão de trituradores e triagem, resultando numa eficiência de 99% CE. 

A precipitação mensal de poeiras não deve exceeder 350 mg/m²/dia(a) em unidade de 

precipitação de poeira. 

Erosão eólica  Taxas de precipitação de 

poeiras e concentrações 

PM10 e PM2.5 

É recomendável que o jateamento de água seja usado para as fontes de poeira 

associadas ao sopro do vento, resultando numa eficiência de 50%. 

A taxa de precipitação mensal de poeiras não deve exceeder 350 mg/m²/dia(a) em 

unidade de precipitação de poeira. 

Geral Taxas de precipitação de 

poeiras e concentrações 

PM2.5 

Um total de 8 baldes com uma taxa de precipitação de poeiras  que não exceed 350 

mg/m²/dia. 

Amostragem ambiente de PM2.5 e PM10 sem exceeder os critérios seleccionados. 

Notas: (a) Limite Alemão de 350 mg/m²/dia. 

Tabela 5-3 Plano de Gestão Qualidade do Ar: fase de desmantelamento e encerramento (Actividades de reabilitação) para o 

proposto “ECP” - PCE 

ASPECTO IMPACTO  OBJECTIVOS/ACÇÕES DE GESTÃO  PESSOA(S) 

RESPONSÁVEL  

 DATA ALVO  

Erosão eólica de áreas 

expostas 

 

Concentrações PM10 e 

PM2.5 e taxas de 

precipitação de poeiras  

Demolição de infraestruturas e Jateamento de água nos locais onde intense 

actividade de viaturas e exigida. 

Garantir que o local seja restaurado até as condições anteriores a mineracão 

Contractor(s)  

Gestor Ambiental do 

“ECP” - PCE  

A fase pós 

encerramento 

pode céssar logo 

depois da 

reabilitação estar 

completa 
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5.4 Indicadoress da Qualidade do AR 

Increasingly environmental indicators are used in Environmental Land Use Planning 

and Management to simplify environmental assessments. Indicators are defined as a 

single measure of a condition of an environmental element that represents the status or 

quality of that element. An index is a combination of a group of indicators to measure 

the overall status of an environmental element, and a threshold is the value of an 

indicator or index. For example, ambient PM10 concentrations monitored within a 

specific area will be the indicator, with the WHO IT3 being the threshold. It is 

recommended that the selected criteria as listed in Section 2 be adopted as indicators 

for the proposed ECP. 

 

5.4.1 Indicadores de Desempenho 

Key performance indicators against which progress may be assessed form the basis 

for all effective environmental management practices. In the definition of key 

performance indicators careful attention is usually paid to ensure that progress 

towards their achievement is measurable, and that the targets set are achievable given 

available technology and experience. 

Performance indicators are usually selected to reflect both the source of the emission 

directly and the impact on the receiving environment. Ensuring that no visible 

evidence of wind erosion exists represents an example of a source-based indicator, 

whereas maintaining off-site dustfall rates to below 350 mg/m2/day represents an 

impact- or receptor-based performance indicator. Criteria for pollutant concentrations 

and dustfall rates have been published as indicated in Section 2. The adopted 

evaluation criteria discussed in Section 2 should not be exceeded. 

 

5.4.2 Especificação de Indicadores de Desempenho Baseados em Fonte  

Recomenda-se que as taxas de queda de poeira nas imediações sejam inferiores a 1 

200 mg/m2/dia para estradas não pavimentadas, em resultado das actividades no local. 

A ausência de nuvem de poeira visível em todos os pontos de inflexão, trituradores e 

telas seria o melhor indicador de equipamento de controle efetivo no local. Além 

disso, as taxas de poeiras nas imediações de várias fontes devem ser inferiores a 1 200 
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mg/m2/dia. As taxas de queda de poeira de todas as atividades associadas com o 

Projecto de Carvão de Estima não devem exceder 350 mg/m2/ dia fora do local. 

 

5.4.3 Indicadoes de Desempenho baseados em Receptor 

Com base nos impactos simulados a partir das operações propostas no ambiente em 

volta e as limitações associadas aos dados utilizados, recomenda-se que sejam 

implementados os seguintes: 

 O monitoramento de queda de poeira deve ser conduzido. Recomenda-se que 

o monitoramento da deposição de poeira seja limitada a locais próximos (<2 

km) para as operações propostas. O monitoramento deve ser realizado 

utilizando o método de teste padrão da Sociedade Americana para Testagem e 

Materias (ASTM D-1739) para a recolha e análise de poeiras. 

 

 Recomenda-se que uma estação meteorológica seja erguida e mantida em bom 

estado de funcionamento. 

 

 Recomenda-se ainda que a amostragem PM2.5 e PM10 seja conduzida perto 

do assentamento relocado. Devem ser mantidas fichas de registo que forneçam 

informação sobre as condições circundantes (tais como actividades de 

construção), data de amostragem, duração, taxa do fluxo e número de filtro. 

Isto é essencial para reportar as concentrações de PM2.5 e PM10. 

 

5.5 Requisitos para o Monitoramento 

Os indicadores de desempenho baseados em fontes foram incluídos em regulamentos 

no exterior. 

 Indicadores de desempenho baseados em fonte para as estradas não 

pavimentadas a poeira não seria visível quando os camiões/veículos passarem 

pela via. Recomenda-se que as taxas de queda de poeira nas imediações, 

adjacente ao perímetro da estrada sejam inferiores a 1 200 mg/m2/dia e 

inferiores a 350 mg/m2/dia nos receptores sensíveis. 
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 Quando as dinamitações ocorrem, sempre resultam na geração de poeira 

significativa, mas os impactos precisam ser controlados, garantindo que o as 

explosões tenham lugar so durante o meio-dia quando não há camada de 

inversão e por períodos tão curtos quanto possível. Além disso, a precipitação 

de pó na vizinhança imediata de onde as explosões ocorrem, deve ser inferior 

a 1200 mg/m2/dia. 

 De todas as atividades associadas ao Projecto de Carvão de Estima proposto, 

as taxas de queda de poeira não devem exceder 350mg/m2/dia fora do limite e 

nas áreas sensíveis do receptor. 

 A coleta de poeira fornece uma ferramenta útil e rentável para rastrear o 

sucesso das medidas de mitigação e geração de poeira global a partir do 

Projecto de Carvão de Estima proposto. Recomenda-se que a mina proposta 

inicie o monitoramento mensal de poeiras, bem como o monitoramento 

ambiental PM2.5 e PM10. As amostragens em de PM2,5 e PM10 no local 

devem ser conduzidas próximo da área de assentamento relocada (Figura 5 1). 

 Recomenda-se que um monitoramento meteorológico no local seja erguido e 

mantido em bom estado de funcionamento e que a velocidade média e a 

direção do vento, e a temperatura sejam reportados. A precipitação pode ser 

reportada mensalmente. A estação meteorológica deve ser calibrada pelo 

menos uma vez por ano, com verificações regulares da extensão e validação 

dos dados efectuados para garantir que os dados comunicados sejam correctos. 

Além disso, um sensor de radiação solar poderia ser adicionado para medir a 

radiação para aplicações agrícolas, meteorológicas e hidrológicas. 
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Figura 5-1 Proposta da rede de monitoramento para as operações propostas no Projecto de Carvão de Estima.



ENRC Moçambique Limitada Projecto de Carvão de Estima 

14-938 15 January 2017 Página 86 

5.6 5.6 Manutenção de Registos, Relatórios Ambientais e Ligação com a Comunidade 

5.6.1 Inspecções e auditorias periódicas 

 

Recomenda-se que as inspecções no local e os relatórios de progresso sejam 

realizados em intervalos regulares (pelo menos trimestralmente) durante as operações, 

e as auditorias ambientais sejam realizadas anualmente. Auditorias ambientais anuais 

fazem parte do EMS geral na mina. Os resultados das inspecções no local e dos 

esforços de monitoramento fora do local devem ser combinados para determinar o 

progresso em relação aos indicadores de desempenho baseados em fontes e 

receptores. Os progressos devem ser comunicados a todas as partes interessadas e 

afectadas, incluindo as autoridades e as pessoas afectadas pela poluição. A ação 

corretiva ou a implementação de medidas de contingência devem ser propostas ao 

fórum de partes interessadas caso os resultados das metas sejam indicados pelas 

revisões trimestrais/anuais como insatisfatórias. 

5.6.2 Estratégia de conjunta para a comunicação com as Partes Interessadas e 

Afectadas 

Os fóruns das partes interessadas fornecem possivelmente os mecanismos mais 

eficazes para a divulgação e consulta da informação. Os intervalos específicos em que 

os fóruns serão realizados, e fornecer informações sobre como as pessoas serão 

notificadas de tais reuniões. 

 

5.6.3 Provisão Financeira (Orçamento) 

O orçamento deve fornecer uma indicação clara dos custos de capital e de manutenção 

anual associados às medidas de controlo de poeiras e aos planos de controlo de 

poeiras. Pode ser necessário fazer suposições sobre a duração do pós-tratamento antes 

de obter o encerramento. Este pressuposto deve ser detalhado para que o plano 

financeiro possa ser avaliado neste quadro. Os custos relacionados com inspecções, 

auditorias, relatórios ambientais e ligação das partes afectadas e interessadas devem 

também ser indicados onde for aplicável. Deverão ser igualmente previstas as 

despesas de capital e de funcionamento associadas às medidas de prevenção do 

controlo das poeiras e às medidas de segurança. O plano financeiro deve ser auditado 

por um consultor independente, com revisões realizadas anualmente. 
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6 CONCLUSÕES PARA A MINA DO PROJECTO DE CARVÃO DE 

ESTIMA 

6.1 Principal Conclusão 

As principais conclusões são: 

 Com a mitigação do projeto em vigor, as operações futuras na mina do 

Projecto de Carvão de Estima não são susceptíveis de resultar em excedências 

dos critérios selecionados para G2 PM2,5, PM10, DPM, CO e SO2 nas áreas 

de receptores sensíveis. 

 As concentrações cumulativas de PM10 diárias e médias anuais podem estar a 

superar os critérios selecionados em algumas áreas de receptores sensíveis (a 

concentração de linha de base poderia ser menor considerando a natureza rural 

da área). 

 Futuras operações no Projecto de Carvão de Estima são susceptíveis de 

exceeder os critérios selecionados para NO2 GLCs em algumas das áreas de 

receptores sensíveis. 

 • Com medidas adicionais de mitigação, os impactos de partículas e NO2 

podem reduzir. As medidas de mitigação adicionais consideradas poderiam 

assegurar um número menor de excedências para as GLCs diárias. 

 

6.2 Recomendações 

 Recomenda-se a implementação das medidas de gestão propostas, tal como 

definidas na Secção 5. 

 Recomenda-se que sejam implementadas as seguintes medidas de mitigação 

adicionais: 

o Pulverização da água com produtos químicos em ruas não 

pavimentadas 

o Fecho dos pontos de transferência da correia transportadora 

o Pulverizações de água em actividades de perfuração e fontes de erosão 

eólica; 
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o Filtros de partículas diesel (DPF) instalados em veículos; e, 

o Programas de inspecção e manutenção de veículos 

 Com base nos resultados, recomenda-se que Thala seja reassentada antes do 

início das operações. 

 Recomenda-se o monitoramento da queda de poeiras. A queda de poeira deve 

ser reportada mensalmente. 

 Recomenda-se que a amostragem  de PM2.5 e PM10 seja realizada perto do 

assentamento. Uma folha de registo deve ser mantida registando a data de 

amostragem, a duração, o taxa de fluxo e o número do filtro. Isto é essencial 

para o cálculo das concentrações de PM2,5 e PM10 e para reportar. 

 Recomenda-se que uma estação meteorológica seja erguida e mantida em bom 

estado de funcionamento. 

 

7 AVALIAÇÃO DA PEGADA DE CARBONO 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) define gases de 

efeito estufa como sendo aqueles constituintes gasosos da atmosfera, naturais e 

antropogênicos, que absorvem e emitem radiação em comprimentos de onda 

específicos dentro do espectro da radiação infravermelha emitida pela superfície 

terrestre, pela atmosfera e pelas nuvens. Esta propriedade causa o efeito estufa. O 

vapor de água (H2O), CO2, N2O, CH4 e O3 são os principais gases de efeito estufa na 

atmosfera terrestre. Além disso, há um certo número de gases de efeito estufa 

inteiramente provocados pelo homem, como os halocarbonos e outras substâncias 

contendo cloro e bromo. 

As emissões referem-se ao teor de carbono do combustível. A Ferramenta de 

Estimativa de Emissões de Carbono (CEET) da Corporação Financeira Internacional 

(IFC) foi utilizada para quantificar emissões de CO2 equivalente. De acordo com 

Ravin & Raine (2007), o Protocolo de Gases de Efeito Estufa do World Resources 

Institute (WRI) lista três categorias de emissões: 
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1. Emissões diretas - estas incluem emissões específicas do projeto, como 

veículos de propriedade da empresa e emissões de equipamentos, geração 

dirceta de energia, tratamento de águas residuais, etc. 

2. Emissões indiretas - estas incluem a energia comprada, por exemplo. 

3. Emissões opcionais - incluem a emissão de veículos não pertencentes à 

empresa ou outras viagens de funcionários, eliminação de resíduos, 

empreiteiros, materiais comprados, etc. 

 

7.1 Emissões Directas 

O IPCC fornece fatores de emissão padrão para gasolina e diesolina em kg de 

CO2/unidade de conteúdo energético, enquanto a densidade e os valores caloríficos 

estão disponíveis a partir de uma série de bases de dados de engenharia padrão. 

Utilizando os valores do Quadro 7-1 e do Quadro 7-2, o factor de emissão pode ser 

calculado por litro de combustível utilizado, o que permite calcular as emissões totais 

directamente a partir dos registos de combustível. A quantidade de combustível 

(diesel) utilizada por hora é de 7 862 litros. 

Tabela 7-1 Cálculo dos factores de emissão de CO2 relacionados com o 

combustível líquido 
Tipo de combustível  Factor de emissão 

do CO2 kg/TJ  

Densidade 

kg/m3  

Valor Calorífico 

kJ/kg  

Factor de Emissão  

kg CO2/litro de 

combustivel  

Gasolina 69 300  720  44 400  2.215  

Diesel 74100  840  43 400  2.701  

 

Tabela 7-2 Cálculo de metano relacionado com combustíveis líquidos e fatores de 

emissão de óxido nitroso 
Tipo de combustível Densidade 

kg/m3  

Factor de Emissão 

kg CH4/ galão 

Emission factor  

kg N2O/galão  

Diesel 840  0.58  0.26  

 

Os factores de carbono do Reino Unido DEFRA/DECC foram utilizados na 

determinação das emissões do aterro. O desperdício aproximado produzido em um 

ano foi de 365 toneladas. 
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Tabela 7-3 Cálculo dos fatores de emissão equivalentes de CO2 em aterro  
Tipo de Resíduos  Factor de Emissão 

kg CO2eq/ton  

Orgânico: resíduos de alimentos e bebidas(a)  570  

Notes:  
(a) Uma vez que a divisão do fluxo de residuos era desconhecido foram usados os resíduos com maior factor 

de emissão 

 
 
 

Devido às semelhanças entre Moçambique e África do Sul, os factores de emissão da 

África do Sul foram utilizados em vez dos factores de emissão do IPCC de 2006. A 

quantidade de carvão produzido é de 12 Mtpa. 

Tabela 7-4 Cálculo dos fatores de emissão de metano relacionados ao carvão e do 

dióxido de carbono. 
Tipo de 
Combustível 

EF específico da África do Sul EF do 2006 IPCC  

Factor de 
Emissão  
m³ CH4/ton coal  

Factor de 
Emissão  
m³ CO2/ton coal  

Factor de 
Emissão  
m³ CH4/ton coal  

Factor de 
Emissão  
m³ CO2/ton coal  

Exploração e 
manuseamento de 
carvão de superfície 

0  0  1.2  N/D 

 

7.2 Sequestro de Carbono e “Tanque de Carbono” 

Representando a absorção de carbono por plantas, solos e água é referido como 

sequestro de carbono e essas fontes são comumente referidos como tanques de 

carbono (carbon sink). Quantificar a taxa de sequestro de carbono não é, no entanto, 

uma tarefa trivial, e exige informações detalhadas sobre a localização geográfica, o 

clima (especificamente temperatura e humidade) e a dominância das espécies (Ravin 

& Raine, 2007). 

A fotossíntese é o principal processo de sequestro em florestas e solos. O carbono é 

absorvido como carbono fixo nas raízes, tronco, ramos e folhas e queda de folhas, mas 

é emitido - embora em uma percentagem reduzida - de folhagem e quando a biomassa 

decaia. Vários fatores também determinam a quantidade de carbono absorvido pelas 

árvores, como espécies, tamanho e idade. As árvores maturas, por exemplo, 

absorverão mais carbono do que mudas (Ravin & Raine, 2007). 
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Aspectos necessários para calcular a mudança da pilha de carbono no depósito (em 

toneladas de carbono por ano) incluem o clima, o tipo de floresta ou vegetação 

removida e o tipo a ser reintroduzido, e medidas de maneio. O tipo de solo também 

tem absorção diferente e razões de liberação que precisam ser incluídos. Este nível de 

informação não estava disponível para a quantificação do sequestro de carbono para o 

Projecto de Carvão de Estima proposto. 

Como abordagem qualitativa, pode-se argumentar que haverá uma perda inicial de 

dióxido de carbono devido à remoção da vegetação para a primeira área a ser extraída. 

A partir daí, à medida que a mineração progride para novas áreas, as áreas mineradas 

serão reabilitadas. Assim, supondo que a reabilitação use a mesma vegetação 

indígena, o equilíbrio de carbono deve ser restaurado. Isso não explica a possível 

degradação do solo devido ao armazenamento. A contribuição de CO2 do Projecto de 

Carvão de Estima pode, por conseguinte, basear-se nas fontes de emissão directa e 

indirecta. 

7.3 Sumário 

Um resumo das emissões de gases de efeito estufa é fornecido na Tabela 7-5. Para 

CH4 e N2O os equivalentes de CO2 foram usados, dados como 25 vezes para CH4 e 

298 vezes para N2O 

(http://www.climatechangeconnection.org/emissions/CO2_equivalents. Htm). 

Conforme indicado na Seção 2.5, os GEEs foram declarados poluentes prioritários em 

março de 2014 e planos de prevenção da poluição devem ser desenvolvidos se a 

operação contribuir com mais de 100.000 toneladas de emissões de CO2eq. A 

contribuição da  mina do Projecto de Carvão de Estima e aterros sanitários é de 117 

511,38, superior a 100 000 toneladas. As directrizes ligam a contribuição para uma 

actividade específica e, por conseguinte, presume-se que se aplique apenas às 

emissões directas. Com base nessa abordagem, um plano de prevenção da poluição 

seria necessário para a mina Projecto de Carvão de Estima. Uma vez que esta não é 

legislação em Moçambique, não seria necessário um plano de prevenção da poluição, 

mas seria sugerido que, para o projecto como um todo, os outros componentes 

aumentarão as emissões de GEE, será criado um plano de prevenção da poluição. Os 

principais contribuintes directos das emissões de gases com efeito de estufa das 

operações mineiras propostas são veículos para as emissões de CO2, CH4 e N2O. 
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Tabela 7-5 Resumo das emissões de gás de estufa para o Projecto de Carvão de 

Esima 
GRUPO FONTE CO2  CH4 as CO2eq  N2O as CO2eq  CO2eq  

tpa  tpa  tpa  tpa  

Escape de veículos  116 257.46  164.87  880.99  117 303.33  

Aterro -  -  -  208.05  

Exploração e 

manuseamento de 

carvão superficial 

0  0  -  0  

Total  116 257.46  15.17  81.05  117 511.38  

 

8 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS NO 

PROJECTO DE CARVÃO DE ESTIMA PROPOSTO 

8.1 Refinaria de Carvão para Petróleo Líquido e Ureia  

Esta instalação pode ser uma fonte significativa de emissão de partículas, bem como 

NOx, CO, SO2, PAH, NH3, aldeídos HC, VOC e GHG. As medidas de mitigação que 

poderiam reduzir as emissões do carvão para refinarias de petróleo líquido e ureia são: 

 Preferência por carvão de alto teor de calor, baixo teor de cinzas e baixo teor 

de enxofre; 

 Beneficiamento para diminuir o teor de cinzas; e 

 Projetar alturas de pilha de acordo com a Boa Prática Internacional da 

Indústria (GIIP). 

8.2 Central Termoeléctrica de Queima de Carvão 

Esta instalação pode ser uma fonte significativa de emissões de partículas, bem como 

NOx, CO, SO2, PAH e GHG. A quantidade e a natureza das emissões atmosféricas 

dependem de fatores como as práticas operacionais, as medidas de controle de 

emissões e a eficiência geral do sistema (IFC, 2008). As medidas de mitigação que 

poderiam reduzir as emissões de centrais de queima de carvão são: 

 Preferência por carvão de alto teor de calor, baixo teor de cinzas e baixo teor 

de enxofre; 

 Beneficiamento para diminuir o teor de cinzas; e 

 Projetar alturas de pilhas de acordo com a Boa Prática Internacional da 

Indústria (GIIP). 
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 O uso de filtros de pilha; e 

 O uso de precipitadores eletrostáticos (ESPs). 

 

8.3 Aterros 

O LFG é o principal poluente emitido pelos aterros sanitários. Os LFG primários são 

CO2, CH4, vapor de água e NMOC. As emissões de partículas são na sua maioria 

derivadas do transporte e manuseamento de resíduos. O LFG é gerado pela 

decomposição de materiais orgânicos complexos em compostos orgânicos por 

metanógenos que ocorrem naturalmente (US EPA, 1995a). 

A preocupação principal com a saúde eo meio ambiente é a formação de ozono (US 

EPA, 1995a). A luz solar que actua sobre NOx e NMOC cria ozono (US EPA, 1995a). 

Os efeitos sobre a saúde resultantes do excesso de ozônio no ar ambiente são 

alterações na função pulmonar, piora da doença respiratória pré-existente, danos à 

estrutura pulmonar e efeitos adversos nas enzimas do sangue, no sistema nervoso 

central e no sistema endócrino (US EPA, 1995a). Os efeitos no ambiente incluem 

redução do crescimento das plantas, redução da produção de culturas e necrose do 

tecido vegetal (US EPA, 1995a). Outra preocupação é o câncer de NMOC e os riscos 

de não-câncer. Preocupações adicionais são odor incómodo da decomposição gasosa e 

a probabilidade de migração de metano. 

O vento é proveniente principalmente do sudeste. Isso coloca a ára do assentamento e 

Chitima a jusante do aterro sanitário. Existe a possibilidade de que os poluentes 

emitidos a partir do aterro possam chegar a esses assentamentos e causar problemas 

de saúde e incómodos como o odor. 

A principal medida de mitigação que pode ser aplicada para os aterros é a coleta de 

gás de aterro sanitário. Os poços de coleta de gás são colocados em toda a área do 

aterro sanitário. O gás coletado pode então ser queimado ou não. As tecnologias de 

combustão incluem flares de chamas abertas, chamas fechadas e outras tecnologias de 

combustão fechadas, como caldeiras (CDC, 2001). As tecnologias sem combustão 

produzem compostos que incluem NOx, óxidos de enxofre (SOx), CO e partículas 

(CDC, 2001). Estas incluem tecnologias de recuperação de energia que usam o LFG 
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diretamente como fonte de energia e tecnologias de conversão de gás para produto 

que convertem o LFG em produtos comerciais (CDC, 2001). 

As medidas de mitigação aplicadas para o odor são tampas de aterro, vegetação de 

aterros, queima de gás e ventilação de gás através de filtros (CDC, 2001). 
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APÊNDICE A: METODOLOGIA DE QUANTIFICAÇÃO DE EMISSÕES 

 

Na quantificação de emissões fugitivas, tais como libertações de poeira fugitiva por 

transportados pelo vento, veículos, operações de mineração e manuseio de materiais, 

recomenda-se o uso de factores de emissão. Dado que não existem factores de emissão 

locais, propõe-se que se faça referência a factores que são amplamente utilizados a 

nível internacional. 

A Base de Dados de Fator de Emissão AP-42 da US EPA é amplamente utilizada para 

a quantificação de fontes fugitivas e difusas. Embora esta base de dados não aborda 

separadamente as operações de processamento, fornece uma lista abrangente de fatores 

de emissão para uso em mineração e processos industriais. São dados factores de 

emissão separados para gamas de tamanho de partícula específicas, partículas finas na 

gama de inalação (PM10, partículas com menos de 10 microns de diâmetro 

aerodinâmico) e partículas em suspensão total (TSP). O TSP é quantificado com a 

finalidade de avaliar potenciais de impacto de incômodo de poeira, enquanto PM10 é 

preocupante devido ao potencial para os riscos de saúde humana associados com esta 

fracção inalável. 

Estimativa de Emissão de Poeira Fugitiva 

Na quantificação de emissões de poeiras fugitivas, tais como operações de manuseio 

de materiais e arrastamento de vento a partir de instalações de armazenamento de 

rejeitos, a utilização foi feita principalmente a partir de factores e protocolos de 

estimativa de emissões de EPA e NPI de US. 

 

Poeira transportada por veículos em estradas não pavimentadas 

Verificou-se que as emissões de poeira transportadas pelos veículos representam uma 

grande parte das emissões de poeira fugitiva das operações de mineração. A força das 

rodas dos veículos que passam por estas vias não pavimentadas no local, causa a 

pulverização do material de superfície. As partículas são levantadas e soltas das rodas 

giratórias e a superfície da estrada é exposta a fortes correntes de ar em cisalhamento 

turbulento com a superfície. O padrão de ar turbulento atrás do veículo continua a agir 

na superfície da estrada depois de o veículo passar. A quantidade de emissões de 

poeira das estradas não pavimentadas varia linearmente com o volume de tráfego. A 
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equação do factor de emissão específico do tamanho da vias não pavimentada do EPA 

de US, utilizada na quantificação das emissões, é expressa da seguinte maneira: 

E = k*(s/12)a*(W/3)b*281.9 (1) 

onde, 

E = emissões em g de partículas por quilómetro veículo andou (g/VKT) 

k = factor de multiplicação das partículas (adimensional); 

S = conteúdo de sitle do material da estrada (%); 

W = Peso médio do veículo (tons) 

O multiplicador de tamanho de partícula (k) na equação varia com a gama de tamanho 

de partícula aerodinâmica e é dado como 0.15 para PM2.5, 1.5 para PM10 e 4.9 para 

partículas em suspensão totais (TSP). As constantes a e b são como 0.9 e 0.45 

respectivamente para PM2.5, 0.9 e 0.45 respectivamente para PM10 e como 0,7 e 0.45 

respectivamente para TSP. 

 

Manunseamento de Materiais 

A quantidade de poeira que será gerada a partir de operações de manipulação de 

materiais variados dependerá de vários parâmetros climáticos, como velocidade do 

vento e precipitação, além de parâmetros não-climáticos, como a natureza e o volume 

do material manuseado. As partículas finas são mais facilmente desagregadas e 

liberadas para a atmosfera durante o processo de transferência de material, como 

resultado da exposição a ventos fortes. Um umento no teor de humidade do material a 

ser transportado iria diminuir o potencial de emissão de poeira, uma vez que a 

humidade promove a agregação e cimentação de finos para as superfícies de partículas 

maiores. A seguinte equação preditiva APE AP42 de US foi usada para estimar as 

emissões das operações de transferência de material: 

E = k*0.0016*(U/2.3)1.3*(M/2)1.4 (2) 

onde, 

E = emissões (em kg) de partículas por cada tonelada do material transportado. 

U = velocidade média do vento (m/s) 

M = conteúdo de humidade no material (%) 

k = factor de multiplicação do tamanho das partículas (kPM2.5 = 0.053; kPM10 = 

0.35; kTSP = 0.74) 
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Trituração e Peneiramento 

As operações de trituração e peneiramento podem ser uma fonte geradora de poeira 

significativa se não forem controlados. As descargas de pó nas proximidades dos 

trituradores também dão origem ao potencial de reentrada de pó pelos veículos ou pelo 

vento numa data posterior. A grande percentagem de finos no material depositado 

aumenta o potencial de se tornar aerotransportado. 

A trituração primário, trituração secundário e o peneiramento ocorrerão na mina. As 

emissões de poeiras fugitivas devidas às operações de trituração e peneiração para as 

minas foram quantificadas utilizando os factores de emissão únicos de NPI para tais 

operações. Os factores de emissão são fornecidos para o minério de alta humidade 

(humidade superior a 4%) e minério de umidade baixa (humidade inferior a 4%) 

(Tabela 8 1). 

Os fatores de emissão de trituração incluem emissões provenientes do carregamento de 

trituradores, trituração e descarga de trituradores. Considera-se que o factor de emissão 

de PM2.5 é de 50% do factor de emissão de PM10. 

 

Tabela 8-1 Fatores de emissão para trituração e peneiramento de minerais 

metálicos 
Fonte Emission Factor (kg/ton material processed) 

Low Moisture Material(a) High Moisture Material(b) 

PM10  TSP  PM10  TSP  

Trituração Primária  0.02  0.2  0.004  0.01  

Trituração Secundária  0.04  0.6  0.012  0.03  

Trituração Terciária  0.08  1.40  0.01  0.03  

Peneiramento  0.06  0.06  -  -  

Notas: 

(a) Conteúdo de humidade de 4% ou menor 

(b) Conteúdo de humidade superior a 4% 

 

Perfuração e Detonação 

O maior impacto da perfuração e detonação são geralmente do burraco aberto para a 

mina onde a rocha e o minério são perfurados e detonados. A explosão, é uma 

ocorrência instantânea, geralmente limitada a uma vez por dia. Normalmente, a 

explosão é feita nas tardes entre 12h00 e 15h00. Mesmo que os impactos visíveis da 
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explosão sejam significativos, os impactos na saúde são geralmente baixos devido à 

curta duração da explosão. A estimativa das emissões da explosão requer a área de 

explosão. As emissões de poeira fugitiva causadas pela explosão na mina foram 

quantificadas utilizando a equação do factor de emissão preditiva NPI para a 

mineração: 

ETSP = 0.00222*A1.5 (3) 

EPM10 = 0.000114*A1.5 (4) 

Razão PM2.5/TSP = 0.03 (US EPA AP-42 mineração de carvão na superfície ocidental 

western surface coal mining) 

onde; 

E = factor de emissão (kg de poeira/explosão) 

A = area de explosão (m²) 

 

Emissões de Veículos 

Os fatores de emissão de PM2.5, PM10, CO, NOx e SO2 publicados pelo NPI (NPI, 

2008) para veículos a diesel são fornecidos na Tabela 10-2. O factor de emissão de SO2 

em diesel é baseado em 10 ppm de teor de enxofre. O consumo de combustível é de 

7.68 m³ / hora. 

Tabela 8-2 Factores de emissao para emissões em veículos 
Tipo de equipamento móvel  Unit  PM2.5  PM10  CO  NOx  SO2  

Emissões de escape par veículos a Diesel 

(muito HGV) 

kg/m³  1.12x10+00  1.17x10+00  8.51x10+00  2.23x10+01  1.67x10-02  
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APÊNDICE B  DESCRIÇÃO DE MEDIDAS DE REDUÇÃO DA POLUIÇÃO 

APROPRIADAS  

 

Geral 

O plano fornecido indica a maioria das fontes geradoras de poeira estão centralizadas 

dentro de um limite específico. A adesão a este plano limitará o potencial de impactos 

fora do local. Mudanças drásticas no plano proposto poderiam ter efeitos adversos nas 

concentrações de PM2.5 e PM10 fora do local e nas taxas de queda de poeira. 

Poeirs Agitadas por Veículos em Estradas não Pavimentadas 

Sugere-se que a medida de mitigação proposta da aplicação de água para as estradas 

não pavimentadas no local seja implementada. A eficiência mínima de controlo que 

deve ser alcançada se outros métodos não forem implementados é de 75% em estradas 

de transporte não pavimentadas e 50% em estradas não pavimentadas. 

Existem três tipos de medidas que podem ser adoptadas para reduzir as emissões 

provenientes de estradas não pavimentadas: a) Medidas destinadas a reduzir a extensão 

das estradas não pavimentadas através da pavimentação; b) Medidas de controlo do 

tráfego destinadas a reduzir o arraste do material, restringindo os volumes de tráfego e 

reduzindo a velocidade dos veículos; e c) Medidas destinadas a ligar o material de 

superfície ou a aumentar a retenção de humidade, tais como supressão húmida e 

estabilização química (Cowhert et al. Al., 1988, APCD, 1995). Os principais factores 

geradores de poeiras nas superfícies rodoviárias não pavimentadas incluem: 

 

 Velocidades dos veículos 

 Número de rodas por veículo 

 Volume de tráfego 

 Distribuição do tamanho das partículas do agregado 

 Compactação do material de superfície 

 Humidade superficial 

 Clima 

Ao quantificar as emissões das superfícies rodoviárias não pavimentadas, a maior parte 

destes factores é tida em conta. A velocidade do veículo é um dos factores 

significativos que influenciam a quantidade de poeira dispersa gerada a partir de 

superfícies de estradas não pavimentadas. A eficiência de controlo obtida por redução 
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de velocidade pode ser calculada variando o parâmetro de entrada de velocidade do 

veículo na equação de factor de emissão preditiva dado para estradas não 

pavimentadas. Uma avaliação das eficiências de controlo resultantes de reduções nos 

volumes de tráfego pode ser calculada devido à relação linear entre o volume de 

tráfego, dado em termos de quilómetros de veículos percorridos, e as poeiras dispersas 

emitidas. Afecções semelhantes serão conseguidas reduzindo o volume de caminhões 

nas estradas. Assim, aumentando a carga útil do caminhão, menos viagens serão 

necessárias para transportar a mesma quantidade de material. 

A medida de mitigação proposta para ser implementada na mina é o uso de 

pulverizações de água em estradas de transporte não pavimentadas. É o meio mais 

comum de suprimir a poeira dispersa devido ao arrastamento de veículos nas minas, 

mas não é necessariamente o meio mais eficiente (Thompson e Visser, 2000). 

Thompson e Visser (2000) desenvolveram um modelo para determinar as implicações 

de custo e gestão da supressão de poeira em estradas de transporte de minas usando 

água ou outros paliativos químicos. O estudo foi realizado em 10 minas na África 

Austral. O modelo foi desenvolvido tendo em vista a frequência de reaplicação da água 

necessária para manter um grau específico de paliação da poeira. A partir disso, a 

relação custo-eficácia da supressão de pulverização de água pode ser determinada e 

comparada com outras estratégias. Os fatores considerados no modelo incluíam o 

clima, o tráfego, a velocidade do veículo e o material do agregado rodoviário. Uma 

série de produtos químicos paliativos, incluindo sais higroscópicos, lignosulponatos, 

resinas de petróleo, emulsões de polímeros e produtos de alcatrão e betume foram 

analisados para avaliar seu desempenho e identificar estratégias de manejo adequadas. 

Os elementos de custo considerados incluem, entre outros, bens de capital, custos de 

operação e manutenção, custos de materiais e custos relacionados à actividade. Os 

principais resultados foram o facto que a pulverização à base de água é a opção de 

supressão de poeira mais barata a curto prazo. A longo prazo, no entanto, a opção de 

emulsão de polímero é marginalmente mais barata, com benefícios adicionais como 

superfícies de estradas melhoradas durante o tempo húmido, erosão reduzida e 

resistência ao derrapagem a seco (Thompson e Visser, 2000). 
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Manuseamento de materiais 

As operações de manuseamento de materiais, incluindo vários pontos de transferência 

resultaram em impactos significativos no nível do solo com efeitos a longo prazo. O 

“NPI” australiano indica que uma rampa telescópica com pulverizadores de água 

asseguraria 75% de eficiência de controle e no recinto de armazenamento ocorreria 

reduziria as emissões em 99%. De acordo com o NPI australiano, os pulverizadores de 

água podem ter até 50% de eficiência de controle e os hoods with scrubbers até 75%. 

Se em adição, os scrubbers e as telas foram incorporadas, a eficiência poderá atingir o 

nível de 100%. Com estas medidas sendo implementadas no local, os impactos 

poderão ser reduzidos para níveis insignificantes. É importante que este equipamento 

de controle seja inspeccionado e mantido regularmente para garantir que a eficiência 

espera no controle seja alcançada. 

A eficiência de controle da supressão de água pura pode ser estimada com base no 

factor de emissão da “US-EPA”, que relaciona o teor de humidade do material com a 

eficiência de controle. Esta relação é ilustrada na Figura 8-1. A partir da relação entre o 

teor de humidade e a eficiência do controlo de poeira é evidente que ao duplicar o teor 

de humidade do material pode obter-se uma redução de emissão em 62%. Assim, os 

produtos químicos misturados na água não vão apenas permitir economizar no 

consumo de água, mas também melhorar a eficiência de controle da aplicação ainda 

mais. 

 



ENRC Moçambique Limitada Projecto de Carvão de Estima 

14-938 15 January 2017 Página 104 

 

Figura 8-1 Ligação entre o teor de humidade do material manipulado e da 

eficiência do controle de poeira (calculado com base na equação de factor de 

emissão predictiva do US-EPA para operações contínuas e de queda de lote) 

  

Emissões de Escape de Veículos 

De acordo com H. Liebenberg-Enslin et al. (2012), as emissões podem ser reduzidas 

com os seguintes métodos: 

 Armadilhas para partículas e outras tecnologias similares de tubos de escape; 

 Uso de diesel de melhor qualidade, e  

 Programas de manutenção e inspecção.  

 

Emissores Controlados 

Armadilhas de partículas e outras tecnologias semelhantes de escape 

Os Filtros de Partículas Diesel (“DPFs” – FPD) pode ser montado nos veículos. Foi 

identificada uma nova tecnologia de filtro substituíveis de partículas em veículos a 

diesel. O desenho dos filtros a diesel (“DPFs” – FPD) é para remover material 

particulado diesel ou fuligem dos gases de escape de um motor a diesel. O material 

partículado (“PM” – MP) pode ser reduzido até cerca de 90% quando os “DPFs” – 

FPD são montados nos veículos. 
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Geralmente cerca de 85% ou mais de fuligem pode ser removido com o uso de Filtros 

de partículas diesel de fluxo de parede. A eficiência na remoçao da fuligem, próxima a 

100% pode ser obtida sob certas condições. O carbon preto que é produzido através de 

veículos a diesel ou combustão de diesel tem implicações na saúde e é considerado 

como forçadores climáticos de curto prazo (“STCF” - FCCP). A redução dos “STCF” 

– FCCP ou gases que afectam o clima (tais como, ozono, metano e carbon preto) pode 

trazer benefícios para a saúde, assim como mudanças climáticas locais. A desvantagem 

dos “STCF” – FCCP é de os filtros passivos não serem tão efectivos  e os filtros 

activos são tecnicamente complicados.  

 

Lubrificantes controlados 

A troca de lubrificantes pode ser implementada para reduzir as partículas finas e as 

emissões de carbon preto. 

 

Uso de diesel de melhor qualidade 

Os fumos negros provenientes de veículos a diesel pesados sendo abordada pode ser 

reduzida através desta medida.  

 

Inspecção e Programas de Manutenção 

Os programas de manutenção e inspecção efectivas podem garantir que veículos novos 

permanence em boas condições e reduz as emissões provenientes de viaturas antigas. 

A redução das emissões de CO em 17% podem ser alcançada através de programas de 

manutenção e inspecção efectivas. A redução de outros poluentes num interval de 7% e 

9% pode ser alcançada através dos programas de manutenção e inspecção efectivas. A 

desvantagem dos programas de manutenção e inspecção e que estes podem ser caros 

pode ter o desafio dos resursos humanos. 

 

 

 


