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1. INTRODUCTION 

A ENRC Moçambique Limitada (ENRC) nomeou GCS Água e Meio Ambiente (Pty) Ltd. (GCS) para 

realizar uma avaliação de solos, uso de terra, capacidade e aptidão do solo e terreno para a Mina de 

Carvão de Estima em Moçambique. A mina de carvão proposta situa-se a nordeste da cidade de Tete, 

a cerca de 20 km a sul da barragem de Cahora Bassa, na província de Tete, em Moçambique. Este 

relatório constitui a versão 5 do estudo de solos de Estima e inclui uma avaliação de resultados 

laboratoriais relevantes e toma em consideração o plano do local atualizado em junho de 2015 e o 

Plano de Progresso Anual do Topsolo recebido do cliente em abril de 2015 (actualizado com o plano 

de Junho) . 

Uma pesquisa mais detalhada de solos foi realizada na área em 2012 pela empresa “Earth Science 

Solutions (Pty) Ltd. (ESS)” e esses resultados foram adicionados aos resultados do estudo GCS neste 

relatório. O Anexo A contém um resumo dos resultados deste estudos anteriores, e como estes se 

comparam com os resultados da GCS, assim como uma figura que mostra a extensão física do estudo 

(ver Figura A). 

 

2. ÂMBITO DE TRABALHO 

O âmbito de trabalho empreendido neste estudo é o seguinte:  

 Fase 1:  Iniciação e Gestão do Projecto 

o Revisão das informações existents; e 

o Gestão do projecto ao longo do estudo. 

 Fase 2:  Trabalho de Campo e Avaliação do Local  

o Avaliação visual do local;  

o Classificação do Solo “in-situ”; e, 

o Amostragem de Solos (foi realizado um levantamento de solos ao longo de perfis em 

zig-zag nos locais propostos, utilizando Trado Manual, de acordo com um formato 

livre) (ver Figura 2.1). 

 Fase 3: Análise Laboratorial de Solos  Interpretação 

o Foram colectadas amostras de solo representativas (ver Figura 2.1) e analisadas 

quanto à sua distribuição granulométrica, pH, fósforo, EC, micro/macronutrientes e 

carbono orgânico, com o propósito de determinar as propriedades do solo. Os 

resultados dessas análises são discutidos na Seção 4.2. 
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 Phase 4:  Relatórios; 

o Os solos foram identificados “in situ” e mapeados de acordo com o Sistema de 

Classificação Taxonômico de Solo Sul-Africano (Mac Vicar et al., 2ª edição, 1991). 

o Um mapa de solos das áreas amostradas foi produzido indicando as formas de solo 

identificadas e sua distribuição na área de estudo. 

o A capacidade e aptidão do solo foram estabelecidas e mapeadas com base nas 

classificações iniciais. 

o Identificação de Risco Ambiental e de Potencial Impacto para os solos foi feita e 

medidas de mitigação foram propostas. 

o Medidas recomendadas de manejo do solo foram delineadas.  

o Realizou-se uma redacção de amostras representativas de solo analisadas para pH, 

fósforo, CE e catiões. 

o Foram feitas recomendações, tendo em conta os planos recebidos do cliente. 
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Figura 2-1: Pontos De Sondagens Com Trado Manual Do Estudo De Estima 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa de solo para o estudo de Estima foi realizada entre 25 de Outubro de 2014 e 31 

de Outubro de 2014 por dois especialistas da GCS. A classificação do solo foi realizada 

utilizando o Sistema de Classificação Taxonômica de Solos da África do Sul (Mac Vicar et al., 

1991). O sistema tem dois níveis principais de classificação; Por forma e por família. Neste 

estudo foi usado o nível de classificação por forma. 

 

3.1  Identificação do perfil do Solo e amostragem 

A identificação e descrições de perfis de solos foi realizada com base em um formato livre 

usando um trado manual em posições predeterminadas e adicionais usando um sistema de 

Satélite de Posicionamento Global (GPS). 

A classificação dos solos foi realizada com base nas seguintes características do solo, 

conforme observado no campo: Tipos de horizonte, transições e profundidades, humidade 

do solo, cor, estrutura e textura, grau de mosqueado, infiltração e cascalho. Além das 

informações acima, foram registradas a topografia, vegetação e o tipo de uso da terra. Onde 

foi possível, amostras representativas de solo foram colhidas de certos furos de trado 

manual para análise (ver Figura 2.1).  

A área era rochosa, e consequentemente, nem todas as áreas podera ser amostradas. Foram 

colhidas no local 19 amostras em onze (11) pontos de amostragem. Os pontos de amostragem 

estão amplamente distribuídos em todo traçado do local e foram tomadas de uma variedade 

de formas de solo. A Tabela 3.1 descreve os locais de amostragem bem como os horizontes 

amostrados. 

 

Tabela 3-1 Locais De Amostragem Do Solo E Horizontes Amostrados 
Nome 

do 

Local 

Horizonte 

Amostrado 
Latitude Longitude Descrição 

S1 A e B 15.745623 32.804297 

O ponto de amostragem do solo está 

localizado perto da área de reassentamento 

proposta. 

S2 A e B 15.754380 32.820154 
O ponto de amostragem do solo está 

localizado a nordeste do aterro D. 
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Nome 

do 

Local 

Horizonte 

Amostrado 
Latitude Longitude Descrição 

S3 

A e B 

(Amarelo e 

Castanho) 

15.761253 32.837672 
O ponto de amostragem do solo está 

localizado a leste da área de aterro B. 

S8 A 15.737533 32.837023 

O ponto de amostragem do solo está 

localizado ao norte das áreas propostas para 

o reservatório de água pura e da instalação 

de tratamento. 

S9 A e B 15.727970 32.827584 

O ponto de amostragem do solo está 

localizado perto da estação proposta de 

tratamento de despejos. 

S10 A e B 15.728592 32.840382 

O ponto de amostragem do solo situa-se a 

jusante,  norte de S8, mais próximo do Rio 

Sanangué. 

S11 A e B 15.717434 32.836881 

O ponto de amostragem do solo situa-se a 

norte da zona tampão de 500 m (500m Buffer 

zone) na limite do talhão inicial proposto. 

S13a A e B 15.758821 32.926969 

O ponto de amostragem do solo está 

localizado a leste da área de estoque de 

carvão proposta. 

S14 A 
-

15.759831 
32.917486 

O ponto de amostragem do solo está 

localizado a leste da área de estoque de 

carvão proposta. 

S18 A e B 
-

15.760314 
32.868125 

O ponto de amostragem do solo está 

localizado ao sul do campo de pessoal da 

construção da mina. 

S22 A 
-

15.778878 
32.883192 

O ponto de amostragem do solo situa-se 

dentro do limite sul da refinaria proposta e 

da área da central. 

 

3.2  Análise Laboratorial  

O teste de solo foi realizado pela Eko-Analytica, um laboratório de ensaios de solo e água 

filiado à Universidade de Potchefstroom, de acordo com a metodologia apresentada no 
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Manual de Métodos Padronizados de Ensaios de Solo para fins Consultivos (Soil Science 

Society of South Africa, 1990). 

Para a análise do solo foram utilizados os seguintes métodos: 

 Pasta Saturada: SO4, NO3, HCO3, SAR, TDS, pH (H2O), Condutividade Elétrica (EC) e 

CEC. 

 Extracção 1: 2: B, Mg, P, K, Ca, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Pt 

 Distribuição do tamanho de partículas: tamanhos de peneira 4,75mm, 2mm, 1000μm, 

500μm, 250μm, 106μm e 53μm. 

O laboratório participa dos seguintes esquemas de controle de qualidade: 

1. Associação de Laboratórios Agrícolas da África Austral 

2. International Soil-Analytical Exchange (ISE), Wageningen, Nederland. 

 

4. RESULTADOS 

As formas de solo identificadas durante a investigação de campo incluem as formas de solo 

“Mispah, Sepane, Valsrivier, Clovelly e Fernwood”. Conforme foi mencionado, uma pesquisa 

mais detalhada sobre solos na área foi realizada pela Earth Science Solutions (Pty) Ltd. (ESS) 

em 2012 e esses resultados foram adicionados aos resultados de estudos da GCS neste 

relatório. Muitos dos mesmos solos foram identificados, assim como alguns mais. Estes são 

elaborados na Seção 6. A Figura 4.1 mostra os resultados da combinação dos descobertas da 

ESS e GCS. 

 

4.1  Topografia e características do solo 

A topografia dentro da área de estudo pode ser dividida em três categorias principais que 

influenciam os tipos de formas de solos encontrados nas seguintes áreas respectivas. 

A primeira categoria compreende a topografia íngreme caracterizada por solos pouco 

profundos (as vezes os solos estão completamente ausentes). Os solos nestas áreas (quando 

presentes) são compostos principalmente de apenas um horizonte A órtico e são 

classificados como “Mispah e Glenrosa” (solos ligeiramente mais profundos). Estes foram 

designados como áreas de rocha (ver Figura 4.1 e Grupo de Fotografia 4.1). 
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A segunda categoria compreende áreas de terreno ondulado com declives suaves. As rochas-

mãe que controlam as características do solo nesta categoria são tipicamente granitos, 

doleritas, xistos e arenitos. Os solos nessas áreas são relativamente mais profundos do que 

os “Mispahs e Glenrosas” e compreendem solos arenosos com diferentes quantidades de 

cascalho e fragmentos de rochas da desintegração da rocha-mãe. Estas áreas são 

caracterizadas por solos “Clovelly”, que têm macro-estrutura limitada ou nenhuma (Ver 

Figura 4.1 e Grupo de Fotografia 4.2). 

A terceira categoria principal compreende uma área plana de planície de inundação perto 

dos sistemas de rio que alojam solos mais profundos. Os solos desta categoria contêm menos 

cascalho e fragmentos de rocha. Os solos são, em parte, pedocutânicos em estrutura e 

compreem principalmente “Valsriviers”, mesmo perto dos rios onde “Sepane” seria 

esperado (um solo muito similar a um “Valsrivier” que apenas difere no facto do do subsolo 

mostrar sinais de humidade). O solo de “Sepane” foi encontrado somente em um lugar perto 

do rio (veja a Figura 4.1 e o Grupo de Fotografia 4.3). 

Uma quarta área muito pequena e isolada de solo “Fernwood” também foi identificada na 

porção mais sudeste do local do estudo. Este solo é caracterizado por um horizonte E 

diretamente abaixo do horizonte A. Um horizonte E é um horizonte mineral, de cor clara, 

lixiviado (Ver Figura 4.1 e Fotografia 4.4). 
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Grupo De Fotografia 4-1 Solos Pouco Profundos E Áreas De Rochas 
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Grupo De Fotografia 4-2 Solos De Declives Médio - Inferior 
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Grupo De Fotografia 4-3 Solos Profundos Em Áreas Planas 
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Fotografia 4.1 Solo “fernwood” 
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FIGURA 4-1 FORMAS DE SOLO IDENTIFICADAS NO LOCAL DE ESTUDO EM ESTIMA 
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4.2  Análise Química 

Os dados químicos obtidos servirão como uma linha de base do local para futuros 

desenvolvimentos e ajudarão a determinar se futuras actividades de mineração estão 

afectando negativamente os solos circundantes. Consulte o Anexo A, que contém os 

resultados laboratoriais das amostras analisadas. 

Devido ao número e extensão das amostras colhidas, a discussão e as análises baseiam-se 

na forma do solo a partir da qual a amostra foi tomada. Isso associa a química do solo à 

forma do solo identificada na área de estudo. 

 

4.2.1 Amostras de solos Valsrivier 

As amostras S1, S8, S9, S10, S18 e S22 foram tomadas de formas de solo identificadas como 

sendo Valsrivier. As amostras foram colhidas de horizontes A e B, excepto em S8 e S22, onde 

apenas o horizonte A foi amostrado. O que se segue pode ser deduzido dos resultados 

obtidos: 

 O pH do solo tende a aumentar ligeiramente do horizonte A para o horizonte B e o 

solo pode ser classificado como muito alcalino (FSSA, 2007). 

 Devido à alcalinidade do solo, o Ca (Cálcio) e o HCO3- (Bicarbonato) são encontrados 

em abundância em todas as amostras associadas a esta forma de solo. Os dados 

químicos sugerem que as concentrações de nutrientes diminuem com a 

profundidade, no entanto, as concentrações flutuantes de Mg (Magnésio), K 

(Potássio), SO4 (Sufato), P (Fósforo) e NO3 (Nitrato) em todos os horizontes A e B não 

apresentam um padrão distinto; Consulte a Figura 4.2. 

 As concentrações de SO4 são muito altas em S1, no horizonte B, que indica possível 

meteorização de minerais rico em S dentro do horizonte B. 

 Micronutrientes (B (Boro), P, V (Vanádio), Cr (Crómio), Co (Cobalto), Ni (Níquel), Cu 

(Cobre), Zn (Zinco), Mo (Molibdênio) e Pt )) estão presentes em concentrações 

bastante baixas, excepto em S1 e S10. Mn é o elemento mais dominante encontrado 

nas amostras. A amostra de solo S1, horizonte B, tem a mais alta concentração de 

elementos e, possivelmente, resulta da meteorização intensa ou estagnação de 

nutrientes dentro do horizonte B. 
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 A Capacidade de Troca Catiónica (CEC) das amostras do horizonte B são ligeiramente 

superiores do que às do horizonte A. Isto é devido possivelmente à natureza 

pedocutânica do horizonte B, conforme identificado na classificação do solo usada. 

Isso influencia a capacidade do solo em reter nutrientes essenciais e estabelece um 

tampão contra a acidificação do solo (SCWG, 2006). 
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Figura 4-2 Macro-Nutrientes De Formas Identificadas De Solo Valsrivier  
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Figura 4-3 Macro-Nutrientes De Formas Identificadas De Solo Valsrivier 
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4.2.2 Amostras de solos Clovelly  

A amostra S2 foi tomada de uma forma identificada de solo Clovelly. Os horizontes A e B 

foram amostrados. Podem ser deduzidos os seguintes resultados: 

 Uma diminuição acentuada do pH é observada durante a transição do horizonte A 

para o horizonte B. O solo pode ser classificado como ligeiramente ácido (FSSA, 

2007). 

 O pH decrescente explica a perda de Ca e HCO3- do horizonte A para o horizonte B; 

Devido à acidificação. Além disso, as concentrações de Mg, K, SO4 e NO3 diminuem 

do horizonte A para o horizonte B e estão presentes em concentrações muito baixas; 

Consulte a Figura 4.4. 

 Micro-nutrientes estão presentes em concentrações muito baixas e diminuem 

durante a transição do horizonte A para o horizonte B; Consulte a Figura 4.5. 

 A CEC e a condutividade elétrica (EC) diminuem do horizonte A para o horizonte B, 

o que significa que há menos catiões em solução disponíveis para a absorção das 

raízes de plantas no horizonte B. 
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Figura 4-4 Macro-Nutrientes De Formas Identificadas De Solo Clovelly 
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Figura 4-5 Macro-Nutrientes De Formas Identificadas De Solo Clovelly 
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4.2.3 Amostras de solo Mispha/Glenrosa 

As amostras S3, S11 e S14 foram tomadas de formas identificadas de solo 

“Mispha/Glenrosa”. Ambos os horizontes A e B foram amostrados, excepto em S14 onde 

apenas o horizonte A foi amostrado. O que se segue pode ser deduzido dos resultados 

obtidos:  

 O pH aumenta de condições moderadamente ácidas para ligeiramente ácidas do 

horizonte A para o horizonte B (FSSA, 2007). 

 Macro-nutrientes estão presentes em concentrações bastante baixas, com excepção 

da amostra S14 A. As altas concentrações neste ponto indicam possível poluição do 

solo ou predomínio de meteorização químico intensa. A área na vizinhança de S14 

parece ter altas concentrações de NO3, SO4 e Ca; Consulte a Figura 4.6. 

 Todos os micro-nutrientes estão presentes em concentrações muito baixas, com 

excepção de Mn. As altas concentrações de Mn parecem resultar da meteorização 

química natural, visto que o teor é consistentemente elevado dentro da área de 

estudo; Consulte a Figura 4.7. 

 A CE e EC deste solo estão abaixo da de todas as outras amostras colhidas. 
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Figura 4-6 Macro-Nutrientes De Formas Identificadas De Solo Mispha/Glenrosa 
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Figura 4-7 Macro-Nutrientes De Formas Identificadas De Solo Mispha/Glenrosa 
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4.2.4 Amostras de solo Sepane/Swartlands 

A amostra S13a foi colhida numa área identificada como comportando uma forma de solo 

“Sepane/Swartlands”. Os horizontes A e B foram amostrados e analisados. O ponto de 

amostragem encontra-se próximo de S13, que apresentou uma composição química 

semelhante. O que se segue pode ser deduzido dos resultados obtidos: 

 O pH do solo aumenta ligeiramente à medida que a profundidade aumenta de solo 

neutro para ligeiramente alcalino (FSSA, 2007). 

 As concentrações de Ca, Mg e K diminuem com a profundidade e de SO4 e NO3 

aumenta com a profundidade; Consulte a Figura 4.8. 

  Micronutrientes estão presentes em concentrações muito baixas, com excepção de 

Mn, no entanto, uma diminuição acentuada em Mn é observada durante a transição 

do horizonte A para o horizonte B; Consulte a Figura 4.9. 
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Figura 4-8 Macro-Nutrientes De Formas Identificadas De Solo Sepane/Swartlands 
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Figura 4-9 Macro-Nutrientes De Formas Identificadas De Solo Sepane/Swartlands 
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4.3  Risco de Salinidade 

O diagrama de Wilcox (Figura 4.10) indica os riscos potenciais com base na SAR e EC para 

cada amostra e a área que cada amostra representa. Todas as amostras de solo, com 

excepção de S1 - o horizonte B - apresentam baixo teor de sódio e baixo risco de salinidade. 

O horizonte S1 B é o único solo com elevado risco de sódio (alcalino) e salinidade média. A 

SAR alta pode ser um erro analítico feito durante os ensaios laboratoriais, no entanto, altas 

concentrações de nutrientes no horizonte B em S1 B também sugerem meteorizaçao química 

severa. 

 

Figura 4-10 Diagram De Wilcox Para Amostras De Solos 
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4.4  Distribuição granulométrica 

Os tamanhos das partículas de amostras de solo foram separados usando crivos, cuja técnica 

envolveu a seleção de um conjunto de peneiras com aberturas que representam a faixa de 

tamanho da amostra de solo. Pesou-se o solo retido em cada peneira e pesou-se a 

percentagem em peso acumulada (normalizada) retida em cada crivo sucessivo para avaliar 

a distribuição do tamanho de partícula. Os gráficos de distribuição de partículas utilizados 

para a análise podem ser vistos no Anexo C. Os resultados do coeficiente de uniformidade e 

coeficiente de curvatura são comparados aos critérios do Sistema Unificado de Classificação 

de Solo e graduação (USCS, 2014). O solo é considerado bem graduado se existe uma grande 

variedade e variação de diferentes tamanhos de partículas. A distribuição e a classificação 

das partículas determinadas a partir dos resultados laboratoriais estão alistadas na Tabela 

4.1. 

Tabela 4-1 Distribuição E Classificação De Partículas 

Nome da 

Amostra 

Coeficiente de 

Uniformidade 

(Cu) 

Coeficiente 

de Curvatura 

(Cc) 

Comentários 

S 1A 0.158 1.786 
Bem graduado - melhor do que o horizonte B. Areia 

de grão médio a muito fina com silte e argila. 

S 1B 0.077 0.481 Mal graduado. Areia fina com silte e argila. 

S 2A 0.119 0.885 
Bem graduado. Areia de grão médio a fino com 

silte fino. 

S 2B 0.062 1.726 
Bem graduado - melhor do que o horizonte A. 

Areia de grão médio a fino com silte fino. 

S 3A 0.112 1.157 
Bem graduado. Areia grosseira a granulosa fina 

com silte e argila. 

S 3B 0.094 1.189 
Bem graduado. Areia grosseira a fina com silte e 

argila. 

S 8A 0.053 1.665 
Bem graduado. Areia grosseira a fina com silte e 

argila. 

S 9A 0.047 0.906 
Bem graduado. Areia grosseira a fina com silte e 

argila. 

S 9B 0.071 2.122 
Bem graduado. Areia grosseira a fina com silte e 

argila. 
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Nome da 

Amostra 

Coeficiente de 

Uniformidade 

(Cu) 

Coeficiente 

de Curvatura 

(Cc) 

Comentários 

S 10A 0.462 1.101 
Bem graduado. Areia grosseira a fina com silte e 

argila. 

S 10B 1.011 0.180 Mal graduado. areia média com silte e argila. 

S 11A 0.218 0.992 
Bem graduado. Areia grosseira a fina com silte e 

argila. 

S 11B 0.100 1.780 
Bem graduado. Areia grosseira a fina com silte e 

argila. 

S 13aA 0.141 0.880 Mal graduado. areia fina com silte e argila.  

A 13aB 0.107 0.827 Mal graduado. areia fina com silte e argila. 

A 14A 0.100 0.784 Mal graduado. areia fina com silte e argila. 

S 18A 0.071 0.920 
Bem graduado. Areia grosseira a fina com silte e 

argila. 

S 18B 0.057 1.222 
Bem graduado. Areia grosseira a fina com silte e 

argila. 

S22A 0.132 1.281 
Mal graduado. Areia média  a fina com silte e 

argila. 

 

5. USO CURRENTE DE TERRA  

Os usos comuns da terra identificados dentro da área de estudo incluem áreas residenciais, 

cultivo de cereais, hortas e pastagens. Cultivo de cereais e hortas são feitas, em grande 

parte, em áreas planas de declives médio-inferiores perto do rio. Os solos nessas áreas são 

suficientemente profundos para a prática da agricultura. As áreas topográficas superiores 

são principalmente usadas como terras de pastagens, com pequenos campos de cultivo em 

áreas onde os solos são mais profundos. Estes campos são caracterizados tipicamente por 

solos com muito cascalho, fragmentos da rocha e pedregulhos. Veja a Figura 5.1 para a 

distribuição dos usos actuais da terra. 

Uma mudança no uso da terra de residenciais, agrícolas e de pastagem para a mineração 

poderia ser crítico/problemático dependendo em comunidades relevantes. 

 

  



ENRC Mozambique Limitada Estudo do Solo de Estima  

14-398 24 January 2017 29 | Page 

 

 

Figura 5-1 Uso Corrente De Terra 
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6. CAPACIDADE E APTIDÃO DE TERRA 

A aptidão da terra pode ser descrita como “a capacidade de uma determinada área de terra 

de sustentar um uso definido; Diferenças no grau de aptidão são determinadas pelo situação 

de referência actual dos atributos associados da área em questão" (Schoeman et al., 2002). 

A aptidão da terra geralmente refere-se à capacidade de um determinado solo e condições 

contextuais para sustentar o cultivo agrícola produtivo. A aptidão da terra está se tornando 

cada vez mais uma ferramenta valiosa no planejamento do uso da terra, já que muitos 

usuários de terras têm dificuldade em interpretar e entender as informações sobre o solo. 

As aptidões de solo especificadas abaixo não tomam em conta a composição química dos 

solos, já que os resultados laboratoriais do solo ainda não estavam disponíveis quando este 

relatório foi submetido. Esta secção será, deste modo, actualizada para incluir esses 

resultados na Versão 2 deste relatório. 

 

6.1  Classes de Aptidão de Terras de Estima 

As classes de aptidão de terra determinadas por Schoeman et al. (2002), foram adoptadas 

para a área de estudo, com base nas classificações de solo da área. As várias secções da 

área de estudo são assim classificadas como Classes 1 a 8, devido à vasta gama de solos 

encontrados no local do estudo, desde solos rochosos extremamente rasos até solos 

profundos e bem drenados. As classes de capacidade de terra estabelecidas, por sua vez, 

ajudam a determinar a adequação das áreas em questão, conforme se pode ver nas Tabelas 

6.1 e 6.2. Estas áreas podem ter outras limitações identificáveis apenas pelos resultados de 

análises químicas. As classificações de capacidade de terra para a área de estudo são 

indicadas na Figura 6.1 e as classificações de adequação de terra estão indicadas na Figura 

6.2. 
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Área 1 - a área de estudo que inclui as formas de solo Hutton - cai dentro do grupo de 

aptidão de terra e classe I - o grupo ideal para terra agrícola - e comporta solos que são 

facilmente permeáveis ao desenvolvimento de raízes de cultivares comuns em todo o perfil 

de solo até a uma Profundidade média de 0.8 m. Os resultados laboratoriais darão “mais 

luz” sobre os valores de pH do solo se são adequados para o cultivo. Valores de pH que 

variam entre 6 e 8 são geralmente bons para a maioria dos tipos de cultivo. A região 

climática em que a área de estudo se encontra inserida tem a capacidade de facilitar a 

agricultura de irrigação e/ou dependente de chuva. Estas propriedades condizem com as 

características de terras aráveis de acordo com o sistema de classificação desenvolvido pelo 

Consultório da Minas (CoalTech, 2007). Este tipo de terra tem uma vasta gama de 

versatilidade. Estes solos são adequados para pastoreio, agricultura, e construção de 

estradas e edifícios (usos residenciais). Solos Hutton tipicamente têm um potencial de 

erosão muito baixo e podem ser facilmente utilizados com boas práticas agronómicas. Estas 

áreas são adequadas para a colheita anual. 

Área 2 - a área de estudo que inclui as formas de solo Clovelly e Swartlands - cai dentro do 

grupo de capacidade de terra de terras agrícolas e tem alto potencial agrícola com pequenas 

limitações. Solos Clovelly caiem dentro da classe II de aptidão da terra devido à drenagem, 

mas têm um potencial agrícola elevado. Um controle adequado de escoamento superificial 

pode ser necessário. Solos Clovelly fornecem um material apropriado para a colheita anual 

e um bom meio de fixação de raizes. Solos Swartlands também se enquadram na classe II 

de aptidão da terra - pequenas limitações. Estes solos tipicamente têm um potencial arável 

elevado. Estes solos , com lavoura especial, são adequados para a colheita anual ou terreno 

temporariamente cultivado a erva (25% da terra deve ficar em pousio ou sem culturas). A 

agricultura em terreno temporariamente cultivado a erva descreve a agricultura mista em 

que as áreas de terra devem ficar sem culturas. Estes solos tipicamente contêm o que nós 

chamamos de minerais da argila 2:1. Isto provoca contracção e tumefacção com as estações 

seca e húmida, respectivamente, que pode esmagar os  sistemas de raizes. Embora seja 

moderadamente estruturada, esta não é uma barreira física para a penetração das raízes 

das culturas. 
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Área 3 - a área de estudo que contém as formas de solo Valsrivier e Oakleaf - cai dentro do 

grupo de aptidão de terra de terras agrícolas com limitações moderadas (classe de aptidão 

III). Os solos Valsrivier contêm limitações moderadas pra agricultura devido à sua estrutura 

pedocutânica. Com práticas especiais de conservação e métodos de lavoura, esses solos 

podem ser adequados para cultivos rotativos e (50% da terra deve permanecer em pousio). 

Os solos Oakleaf também caiem dentro da classe de aptidão de terra III. Estes solos não têm 

macroestrutura distinta, mas também não são soltos. Com práticas de conservação 

especiais, esses solos podem ser adequados para culturas rotativas. 

Área 4 - a área de estudo que contém os solos Sepane e Pinedene - é a área final que cai 

dentro do grupo de aptidão de terra de terras agrícolas (classe IV), mas com severas 

limitações. Os solos Sepane apresentam severas limitações devido à sua estrutura 

pedocutânica e humidade. Os solos Pinedene compreendem um horizonte B apedal, 

proporcionando um bom meio de fixação de raizes, mas apresentam sinais de humidade no 

horizonte abaixo. Tais áreas são cultiváveis com a introdução de práticas de conservação 

intensivas e são adequadas para terrenos temporariamente cultivados a erva de longo prazo 

(75% da terra deve ficar em pousio). 

Área 5 - a área de estudo que contém o solo Fernwood - é a primeira área que está dentro 

da classe de aptidão V e o grupo de aptidão para pastagem. Este solo tem limitações de 

"terra com humidade" e é capaz de sustentar o pastoreio quando o lençol freático é 

controlado. Tais áreas são adequadas como pastos melhorados ou para animais selvagens. 

Área 6 – a área que contém a forma de solo Dundee - esta forma de solo é caracterizada por 

aluvião estratificado. O aluvião é solo transportado pela água, portanto, as camadas 

estratificadas podem conter uma variedade de solos. Como esta forma de solo faz parte da 

de uma parte do anterior, o estudo ESS e o local não foi, deste modo, visitado por 

especialistas da GCS, e por conseguinte, não se pode dizer qual é a aptidão e adequação 

desta área. 

Área 7 - a área de estudo que inclui os solos Mispah e Glenrosa - cai dentro da classe de 

aptidão de terra VII, geralmente adequada apenas para a fauna e vegetação natural devido 

à limitada profundidade de enraizamento, todavia, algumas áreas têm localmente solos 

ligeiramente mais profundos nos quais a vegetação pode crescer . Esta área tem limitações 

severas. 

Área 8 - a área de estudo classificada como rochosa - cai dentro da aptidão de terra classe 

VIII, adequado apenas para a vida selvagem. Tal área tem limitações extremamente severas 

e não é apropriada para nenhum tipo de agricultura, pastoreio ou arborização. 
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Todos os solos que caiem dentro das classes de aptidão de terras de I a IV se enquadram no 

grupo de aptidão de terra de terras agrícolas, os solos que se caiem dentro das classes de 

aptidão de terra V e VI pertencem ao grupo de terra de pastagem e solos que caiem dentro 

das classes de aptidão de terra VII e VIII enquadram-se no grupo de aptidão de terra para a 

vida selvagem. Esses três agrupamentos podem ser vistos na Figura 6.1 e seus agrupamentos 

consequentes de adequação podem ser vistos na Figura 6.2. 

Os grupos de aptidão e adequação e as classes referidas acima são apresentados nas Tabelas 

6.1 e 6.2. 

 

Tabela 6-1 Classes De Aptidão De Terras 

Classe de 
Aptidão 
de Terra 

 
Aumento da intensidade de uso 

Grupos de 
Aptidão de 

Terras 

W -   Vida Selvagem 
F - Floresta 
LG –  Pastagem ligeira 
MG – Pastagem moderada  
IG -   Psatgem intensiva 
LC –   Cultivo ligeiro 
MC –  Cultivo moderado 
IC -    Cultivo intensiv 
VIC –  Cultivo muito 

intensivo 

I W F LG MG IG LC MC IC VIC 

Terra 
arrável  

II W F LG MG IG LC MC IC - 

III W F LG MG IG LC MC - - 

IV W F LG MG IG LC - - - 

V W - LG MG - - - - - 
Pastagem 

VI W F LG MG - - - - - 

VII W F LG - - - - - - Vida 
Selvagem VIII W - - - - - - - - 

 

Tabela 6-2 Classes De Aptidão De Terras – Descrição E Adequação 

CLASSE DEFINIÇÃO NECESSIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

USO - ADEQUAÇÃO 

I  Sem ou poucas 
limitações 

 Elevado potencial 
arável 

 Risco de erosão 
muito baixo 

Boa prática agronómica Colheita anual 

II  Limitaçõoes 
ligeiras. 

 Alto potencial 
arável. 

 Baixo risco de 
erosão 

Controle de escoamento 
superficial adequado 
 

Colheita anual com lavoura 
especial ou r terra em pousio 
(25%). 

III  Limitações 
moderadas. 

  Alguns riscos de 
erosão. 

Práticas especiais de 
conservação e métodos de 
lavoura. 

Rotação de culturas e terra 
em pousio (50%). 

IV   Graves limitações. 

 Baixo potencial de 
cultivo. 

 Alto risco de 
erosão. 

Prática de conservação 
intensiva. 

Terras em pousio de longo 
termo  (75%). 
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CLASSE DEFINIÇÃO NECESSIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

USO - ADEQUAÇÃO 

V  Curso de água e 
terra com 
limitações de 
humidade. 

Protecção e controlo do 
lençol freático 

Pastos melhorados ou vida 
selvagem 

VI  As limitações 
impedem o cultivo. 

 Adequado para 
vegetação perene. 

Medidas de protecção para 
o estabelecimento, por ex. 
Sementeira 

Savana e/ou arborização 

VII  Limitações muito 
severas. 

 Adequado apenas 
para vegetação 
natural. 

Gestão adequada da 
vegetação natural. 

Pastoreio de savana natural e 
arborização. 

VIII  Limitações 
extremamente 
severas. 

 Não é adequado 
para pastoreio ou 
arborizção. 

Protecção total contra a 
agricultura. 

Vida selvagem. 
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Figura 6-1 Capacidade De Solos De Estima 
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Figura 6-2 Aptidão De Solos De Estima 
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7. CONCLUSÕES 

Com base na avaliação de solos conduzida conforme descrito acima, pode-se concluir o 

seguinte: 

 A topografia da área de estudo varia de áreas montanhosas rochosas à áreas baixas, 

quase planas, próximas de sistema fluvial. 

 A profundidade e as características dos solos são controladas pela topografia e pelo 

material parental, respectivamente. 

 As áreas topográficas eleveadas com declives íngremes são caracterizadas por solos 

muito pouco profundos e as áreas topográficas mais baixas perto de rios e em vales 

comportam solos mais profundos. 

 Os solos nas áreas de declive médio-inferior e em zonas de transição variam de solos 

razos à solos mais profundos com grandes quantidades de fragmentos de rocha, 

seixos, calhaus, pedregulhos e cascalho. 

Com base nas análises químicas do solo e da distribuição granulométrica das amostras de 

solo colhidas, podem ser feitas as seguintes conclusões: 

 Solo Valsrivier: Solo muito alcalino com pH elevado. Ca e HCO3
-dominates, com uma 

média elevada de CEC de ± 27,4%. Apenas uma amostra desta forma de solo revelou 

um SAR elevado. Em geral, o solo tem uma concentração bastante elevada de 

nutrientes e CEC quando comparado com outras amostras, o que indica que estes 

nutrientes estão disponíveis para a absorção da planta. O solo tem um baixo risco de 

sódio (alcalis) e de salinidade e é geralmente bem graduado. 

 Solo Clovelly: Solo ligeiramente ácido com baixas concentrações de Ca. Os macro-

nutrientes (Mg, K, P, SO4 e HCO3
-) diminuem durante a transição do horizonte A para 

o horizonte B e os micronutrientes estão presentes em concentrações bastante 

baixas. A CEC do solo, em média, é de ± 12,75%. O solo tem um baixo risco de sódio 

(alcali) e de salinidade e é geralmente bem graduado. 

 Solo Mispha/Glenrosa: Solo moderado a ligeiramente ácido com baixas 

concentrações de macro-nutrientes. As concentrações de NO3 são muito elevadas 

dentro de uma das amostras retiradas desta família de solo (S14A). Os 

micronutrientes estão todos presentes em concentrações muito baixas e a CEC média 

do solo é ± 10.8%. O solo tem um  baixo risco de salinidade e sódio (alcali) e é 

geralmente bem graduado. 
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 Solo Sepane/Swartlands: Solo neutro a ligeiramente alcalino com altas 

concentrações de SO4. Macro-nutrientes estão presentes em concentrações 

moderadamente elevadas e micro-nutrientes em concentrações muito baixas, que 

diminui com a profundidade. A CEC do solo, em média, é de ± 18% e o solo tem um 

baixo risco de sódio (alcali) e de salinidade. O solo é geralmente mal graduado. 

 Geralmente: concentrações de SO4 e NO3 consistentemente elevados e flutuantes 

podem ser observadas em algumas amostras. As altas concentrações de NO3 podem 

ser devidas a restos de químicos de TNT (explosivos) usados em minas terrestres que 

se sabia terem sido espalhadas pela área da província de Tete durante a guerra civil 

(1977-1992). Concentrações elevadas de SO4 dentro de amostras de solo são 

possivelmente devidas à oxidação de minerais ricos em S na área porque ainda não 

ocorreu nenhum desenvolvimento no local. 

 

7.1  Implicações dos Resultados - Planejamento da Gestão do Solo 

As secções subjacentes destacam quais das áreas actualmente propostas estão em solos 

agrícolas, onde cuidados devem ser observados para empilhar os solos, a fim de reutilizá-

los numa fase posterior, e quais das áreas actualmente propostas estão em áreas que não 

são aráveis. A seguir, é mostrado o plano de progresso do período de plantio anual do 

toposolo da mina. 

 

7.1.1 Áreas propostas e suas formas de solo correspondentes  

A área sobre a qual se enquandra a área proposta da Mina compreende uma ampla variedade 

de solos, a grande maioria dos quais são solos agrícolas. Os solos agrícolas (especialmente 

os solos superficiais ou topsolos) podem ser perdidos, a menos que sejam adoptadas boas 

práticas de empilhamento e reabilitação, inclui solos Huttons, que se enquadram no grupo 

e classe I de aptidão de terras - o grupo ideal para terras agrícolas; solos Swartlands, que 

se enquadram no grupo de aptidão II, e solos  Oakleafs e Valsriviers, que caiem dentro do 

grupo de aptidão III. Todos estes solos são capazes de sustentar a agricultura e são 

adequados para o cultivo, com graus variados de gestão. 
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Os solos que circundam a Mina e afastando-se para sul longe da Mina são, em grande parte, 

pouco profundos - principalmente solos Mispahs. Estes solos não são capazes de sustentar a 

agricultura à medida que caiem na classe de aptidão de Terras VII; esta categoria de solos 

geralmente são adequados apenas para a vida selvagem e alguma vegetação natural, devido 

à limitada profundidade de enraizamento. Solos Valsriviers também circundam a área da 

Mina - estes solos caiem no grupo III de aptidão do solo - apropriado para a agricultura com 

restrições. A forma de solo Dundee que flanqueia o rio de Sanangue ao sul da Mina é 

composto de aluvião estratificado (material transportado/depositado pela água),  assim que 

é uma forma com ampla variação na sua composição e propriedades. Dito isto, a sua 

limitação de humidade dá-lhe um mínimo de uma classe de captidão V - Pastos melhorados 

ou Vida Selvagem - independentemente da composição do solo. 

Abrangendo uma grande extensão, as áreas noroeste, oeste e sudoeste da Mina comportam 

solos Clovelly e Valsrivier. Estes solos se enquadram nos grupos de aptidão II e III, 

respectivamente, tornando-os solos agrícolas adequados para cultivo com algumas 

restrições. A proposta da área de Desenvolvimento da Nova Vila de Chitima contém 

principalmente solos Clovelly - estes são bons solos agrícolas adequados para a cultura com 

apenas pequenas restrições - e alguns solos Valsriviers, adequado para a cultura com 

restrições adicionais. Os solos Valsrivier encontrados na área de estudo incluem nutrientes 

prontamente disponíveis para a absorção da planta. A amostra S1 horizonte B - que se 

encontra fora da área proposta  para o desenvolvimento da Nova Vila de Chitima (a oeste) 

- é a única amostra de solo com alto risco de sódio (alcali) e salinidade média. Assumindo 

que este ponto de amostragem é representativo das secções da área de desenvolvimento da 

Vila, esses riscos proporcionam restrições adicionais ao uso agrícola, visto que o pH do solo 

precisaria ser reduzido com o uso de um aditivo e procedimentos de irrigação teriam que 

ser realizados de modo a não agravar o risco de salinidade (evitando a acumulação de água 

na superfície dos solos). Porém, no que diz respeito a macro e micronutrientes, esses são 

solos férteis. Amostra S2, também tomada fora da área de desenvolvimento da Vila, mas no 

lado sudeste da área, é mais provável que seja representativa desta área neste momento e 

grande parte da área de desenvolvimento da Vila  está sobre  solos Clovelly. Esta área é, 

assim, susceptível de ser ligeiramente ácida e fraco em Mg, K, SO4 e NO3, e micronutrientes. 

Esta área exigiria, deste modo, a adição de fertilizantes,  para que fosse prosperamente 

arável. 

A área proposta para o reservatório de água potável e o novo reservatório de água natural 

perto da área de Desenvolvimento da Vila de Chitima estão sobre solos Clovellys - bons solos 

agrícolas adequados para cultivo com apenas pequenas restrições. 
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A área proposta de estoque de carvão, plataforma de usina de energia, armadilha de silte, 

bairros únicos de habitação e algumas áreas novas de reservatório e de estação de 

bombagem de esgotos estão sobre o solo muito arável - Huttons, que caiem dento do grupo 

e classe de aptidão de terra I - o grupo ideal para terras agrícolas. Este solo arável pode ser, 

deste modo perdido, além de partes a bairros  onde colheita em escala reduzida pode ter 

lugar. 

A área proposta para a refinaria da CLTU, a área residencial de Chitumba, o Complexo de 

Escritórios de Chitumba, as oficinas, o depósito de lixo, a barragem de lixiviados, a 

plataforma principal da CHPP, as obras de tratamento de águas residuais, uma nova área de 

reservatório e as área de armadilhas de silte e de ensecadeiras temporárias comporta solos 

Valsriviers, que se enquadra dentro do grupo de aptidão agrícola III - adequado para a 

agricultura com restrições. Este solo, potencialmente agrícola, será deste modo, perdido. 

A área proposta para moradia do pessoal da mina, o reservatório de água potável, as novas 

estações de bombeamento de esgoto, o local do legado Patrimonial de Idade da Pedra e 

novas outras áreas de reservatórios compreendem solos Mispahs ou Glenrosas pouco 

profundos e não-cultiváveis, que são solos rochosos inaptos para a agricultura. Aqui, nenhum 

solo arável será deste modo perdido. 

A área proposta para enchimento de resíduos sólidos está subjacente à rocha sólida. 

As ensecadeiras temporárias, Berma, Berma oriental 1, Berma oriental 2 e área de controle 

de poluição cobre uma combinação de solos Mispahs não-aráveis e Valsriviers mais aráveis 

e, deste modo, algum solo arável será aqui perdido. 

A área de irrigação cobre solos Valsriviers, que se enquadram no grupo de aptidão agrícola 

III - adequado para a agricultura com restrições. Amostra S9, uma amostra de solo Valsrivier 

tomada a leste desta área, provou ser muito alcalina e baixo teor em micronutrientes. 

O murro da Barragem do Rio Chitumbe parece cobrir solos  Valsriviers e Mispahs, mas grande 

parte da área proposta desta barragem cai fora da área que foi pesquisada. 

As áreas do tanque alto de água potável, pista de aterragem e dos locais propostos para 

resíduos sólidos estão fora da área pesquisada. 
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7.2  Recomendações - Plano de Monitorização e de Controle do Solo de Estima 

Este capítulo descreve o Plano de Controlo do Plano de Gestão Ambiental (PGA) proposto 

para os solos Estima, que consiste num programa de implementação e monitorização das 

medidas de mitigação consideradas na Avaliação de Impactos para eliminar, reduzir e 

eventualmente compensar as consequências prejudiciais do projecto no ambiente a respeito 

dos solos. 

Este estudo de solos adoptou os programas de implementação e monitorização propostos,  

os seguintes: 

• EROSÃO E COMPACÇÃO: Um Plano de Maneio do Solo e; 

• CONTAMINAÇÃO: Um Plano de Monitorização do Solo e um Programa de Gestão e 

Monitoração da Água Superficial. 

 

7.2.1 Controle de Erosão do Solo 

As seguintes estratégias de protecção do solo foram extraídas das Directrizes Ambientais de 

Saúde e Segurança para Mineração 2007 (IFC, 2007) e da International Finance Corporation 

(Banco Mundial).  Estas directrizes são aplicáveis a qualquer projecto de mineração e podem 

ser usadas para orientar as actividades de construção e desactivação da Mina proposta em 

Estima: 

• Colocação dos  produtos empihados de modo a evitar a exposição do material à 

erosão pela acção do vento e da água. 

• Reduzir e prevenir o transporte de sedimentos fora do local usando medidas como 

lagoas de retenção e barreiras para silte. 

• Os drenos de águas pluviais,  as valas e os canais devem ser protegidos contra a 

erosão através de uma combinação de técnicas de limitação de declives e uso de 

enrocamentos (rocha ou outro material usado para proteger contra escorrimento ou 

água) e revestimentos. 

• Disposição em terraços, redução da inclinação, limitação da velocidade do 

escoamento superficial e instalação de drenagem apropriada; Estas medidas devem 

ser incorporadas no Plano de Gestão de águas pluviais para o local em Estima para 

limitar a erosão de solos. 

• As estradas de acesso e de transporte devem ter gradientes ou tratamento superficial 

para limitar a erosão e devem estar providas de sistemas de drenagem rodoviária 

(IFC, 2007). 
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7.2.2 Gestão da camada superficial do solo (Topsolo)  

Percebe-se que a camada superficial do solo será removida de acordo com a Planta de 

Progresso Anual do Topsolo, conforme mostra as Figuras 7.1 a 7.3 e fornecido pelo cliente. 

O topsolo desnudado no início da mineração deve ser empilhado para a reabilitação. 

Independentemente onde o solo superficial for empilhado, este deve ser mantido húmido e 

mais rapidamente possível com vegetação. O emiplhamento de solo superficial devem ser 

mantidas baixas (entre 3 e 5 metros de altura). De acordo com as directrizes abaixo, 

recomenda-se que a denudação do solo,  quando possível, seja feita nos 50cm superiores da 

camada superficial do solo (não em áreas de solos Mispah, Glenrosa ou Rochosas); 

• Demarcar claramente a área de denudaçao do toposolo, para que o empreiteiro não 

desmonte para além do limite demarcado. 

• Os 0,5 m do topsolo de toda a área a céu aberto deve ser denudada, onde os solos 

são suficientemente profundos e deslocados por caminhão ao longo do conjunto de 

caminhos de remoção. 

• A área a ser denudada requer que seja feita gestão de águas pluviais; O fluxo de 

água deve ser evitado com estruturas adequadas. 

• Prepare as rotas de transporte antes da denudação. 

• A denudação não deve inciar em condições molhadas. 

• Dentro de cada unidade de denudação, os segmentos devem ser removidos 

progressivamente, garantindo que o caminhão basculante usados para mover os 

solos não percorra a área a ser denudada, mas sim atrás da camada basal, para 

evitar a compactação e degradação de propriedades do solo (Humphries Rowell 

Associates, 2000). 

• Quando os solos emplihados forem substituídos durante a reabilitação, a fertilidade 

do solo deve ser avaliada para determinar o nível de fertilização necessário para 

sustentar o crescimento normal da planta. Os requisitos de remediação da fertilidade 

precisam ser verificados no momento da reabilitação. A terra do solo deve ser 

uniformemente espalhada para as áreas reabilitadas e deve se tomar o cuidado para 

minimizar a compactação, que pode resultar em perda de solo e penetração de raiz 

pobre (Viljoen and Associates, 2012). 



ENRC Mozambique Limitada Estudo do Solo de Estima  

14-398 24 January 2017 43 | Page 

 

• No caso específico do estudo Estima, recomenda-se que o solo superficial do poço 

seja deixado adjacente ao poço para o preenchimento contínuo do poço. É 

aconselhável que a camada superficial do solo para uso em jardins comunitários seja 

procurada em áreas que permanecerão para além da vida projetada da mina, uma 

vez que a maioria da infra-estrutura da mina tenha sido removida e a área 

reabilitada. 

• A Agência de Proteção Ambiental (EPA) geralmente exige que as alturas máximas de 

empilhamento para a gestão de materiais ou actividades de recuperação de recursos 

estejam na faixa de 3-5 metros. Esses limites de altura de empilhamento são em 

grande parte baseados na capacidade de gestão de estoques, impactos de poeira, 

estabilidade, impactos potenciais na infra-estrutura subjacente e risco de incêndio. 

A altura dos empilhamentos deve ser geralmente menor do que as estruturas 

circundantes. As maiores alturas de empilhamento necessitarão de uma avaliação 

cuidadosa e adequada de todos os riscos adicionais que o aumento da altura 

representa e deve ser demonstrado que estes riscos podem ser geridos, uma vez que 

o excesso de altura pode levar a outros riscos de segurança, tais como a 

instabilidade. 

A Figura 7.4 detalha os solos aráveis e não-aráveis em relação ao mapa do Plano de Progresso 

Anual do Topsolo. O solo arável deve ser acumulado e conservado para uso em atividades 

de reabilitação, enquanto os solos não-aráveis podem ser armazenados para uso em 

actividades de paisagismo em geral. 

 

7.2.3 Gerenciamento de compactação 

• Rotas de estrada pré-definidas e essenciais devem ser claramente demarcadas e 

mantida firmes no local para restringir a compactação do solo em certas áreas. 

• Os veículos não devem conduzir no solo quando estiver molhado para evitar uma 

maior compactação do solo. Dito isto, uma vez que o solo está bem compactado, 

pouco danos ou reabilitação podem ser feitos. 
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7.2.4 Gerenciamento de Supressão de Poeira 

No empilhamento de solo corre-se o risco de produzir poeira. A solução aconselhada a 

longo prazo para este problema é a vegetação do solo, uma vez que as raízes das plantas 

ligam o solo e protegem o solo contra o vento. Uma boa cobertura vegetal é necessária 

para que seja bem sucedido. Como uma solução de curto prazo - para o período entre 

empilhamento e crescimento de plantas - mantendo os estoques húmidos pode mitigar 

contra o risco de criação de poeira. 
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Figura 7-1 Mapa De Gestão Anual Do Toposolo De Estima 
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Figura 7-2 Mapa De Gestão Anual Do Topsolo – Fase E Elevação 
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Figura 7-3 Plano De Gestão Anual Do Topsolo – Fase E Elevação 2 
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Figura 7-4 Plano De Gestão Annal Do Topsolo – Solo Apto Versus Solo Inapto 
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7.3  Plano de monitoramento do solo 

Os solos devem ser monitorados quanto aos contaminantes, sempre que possível, nos locais 

onde as amostras foram colhidas neste estudo, para o mesma conjunto químico (ver Seção 

4.2). Isto proporciona a oportunidade de monitorar as alterações da contaminação do solo 

e comparar estas com os valores da linha de base. Esses resultados também devem ser 

comparados com os do plano de monitoração de águas superficiais, tendo em conta que 

alguns contaminantes se acumularão nos solos por períodos mais longos do que em água 

(Sisodia, 2011). O monitoramento padrão deve ser realizado duas vezes por ano, e o 

monitoramento reactivo deve ser conduzido após um evento de tempestade nos pontos de 

amostragem identificados neste estudo e em volta das empilhamentos existentes, tendo em 

mente que estes podem não estar em uma posição fixa ao longo da vida do projecto . 

Observou-se que o Plano de Gestão de Água Superficial de Estima adopta o Primeiro Princípio 

de Fluxo de água para a gestão da quantidade e qualidade da água superficial, de acordo 

com os Padrões de Desempenho Ambiental e Social da IFC (EPA, 2015). Devido à existência 

de uma Barragem de Controle de Poluição (PCD) com revestimento de 80 000m3 que conduz 

a uma barragem de retenção de 400 000m3, dentro de um sistema que esvazia 

continuamente o PCD para reutilização de água, a probabilidade de um derramamento de 

água suja levando à contaminação do solo é muito pequena . No caso de um evento de 

precipitação muito grande ultrapassando o sistema proposto, um canal de transbordo 

proposto foi posicionado como se vê na Figura 7.5. Se, após tal evento, o plano de 

monitoramento da qualidade da água superficial identificar a contaminação nesta área, é 

aconselhável que a contaminação resultante do solo também seja investigada. 

 

7.4  Plano de Gestão e Monitorização da Água Superficial 

Como a contaminação das águas superficiais conduz directamente à contaminação dos 

solos se não for gerida, o Plano de Gestão e Monitorização da Água Superficial aplicável ao 

Projeto GCS de Estima (GCS, 2015) também é aplicável ao maneio do solo. Leia estas 

seções em conjunto. 
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Figura 7-5 Posição de Estima,  Plano de Gestão de escoAmento Superificial .  Canal de Transbordo 
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APÊNDICE A - EARTH SCIENCE SOLUTIONS, RELATÓRIO RESUMO 2012 

Um relatório de solos relevante para este estudo foi realizado em março de 2011 pela Earth 

Science Solutions. O estudo centrou-se apenas na área proposta da Mina e nas imediações 

que cercam a mina. Esta área pode ser vista na Figura A. 

O estudo descobriu que os solos identificados não são salinos em caráter, mas podem se 

tornar salinos se o lençol freático não for gerido. Os solos compreendem níveis moderados 

a altos de nutrientes essenciais às plantas, mas são potencialmente limitantes para 

agricultura como resultado de sua profundidade e estrutura mais forte do que a média 

localmente. Não houve indícios de elementos tóxicos para o crescimento das plantas na área 

e sugere-se que tratamentos com fertilizantes razoavelmente padronizados são necessários 

em áreas que já foram plantadas ou empilhadas. Isto corrobora com os resultados do estudo 

GCS. 

O estudo da ESS não encontrou solos de textura pesada ou fortemente estruturados, o que 

corrobora com as conclusões do estudo da GCS. Foram encontradas áreas significativas de 

solos texturizados, caracterizados por horizontes ortícos A e horizontes “apedais” B ou 

aluvião estratificado. Estes solos também foram identificados no estudo da GCS. O trabalho 

e o armazenamento destes solos terão de ser bem geridos (os solos “apedais” não têm 

macroestrutura). Os solos de natureza mais pedocutânica (mais estruturada) também foram 

identificados em ambos os estudos. Estes são solos aráveis, mas podem ser difíceis de 

trabalhar e a estrutura terá de ser quebrada durante a reposição e reabilitação. Ambos os 

estudos identificaram áreas significativas de solos rasos, nos quais a erosão é a principal 

dificuldade de maneio. 

O estudo da ESS concluiu ainda que a maioria dos solos identificados são moderadamente 

erodíveis, atribuídos ao teor moderado de argila, baixos níveis de cálcio e baixo teor de 

carbono orgânico. A topografia moderadamente inclinada da área de estudo do ESS auxilia 

na redução da erosão. Os solos molhados e mais estruturados são mais susceptíveis à 

compactação e menos susceptíveis à erosão. Estes solos necessitam de ser muito bem 

geridos durante a remoção, armazenagem e reabilitação. 
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Figura A  Estensão Prévia do estudo do Solo 
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ANEXO B – RESULTADOS LABORATORIAS 
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APÊNDICE C - GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PARTÍCULAS 

 

As distribuições granulométricas de partículas de solos foram avaliadas para todas as 

amostras de solo colhidas. A normalização dos dados foi realizada, uma vez que a 

percentagem cumulativa do solo retido foi superior a 100%. 
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