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1 INTRODUÇÃO 
A Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) indicou a GCS Water and Environment (Pty) 

Ltd. para realizar um estudo de avaliação hidrológica da Mina de Carvão de Estima. A Mina 

de Carvão de Estima aqui proposta localiza-se na Província Moçambicana de Tete,  na África 

Austral. Encontra-se a aproximadamente 20 km a sudeste da Barragem de Cahora Bassa e da 

Vila de Songo e está adjacente à ponte sobre o Rio Sanangue (R258). 

A área em volta do local do Projeto Estima é descrita como tendo um clima seco, interior, 

tropical. O local está ao lado do vale do Rio Zambeze, a jusante da barragem de Cahora-

Bassa. Localmente, a região é caracterizada por padrões climáticos sazonais claramente 

definidos. As estações do inverno tropical são quentes e secas. O início da estação do verão 

é dominado por condições de tempo quente e seco, e por ventos. 

 

2 CLIMA 
Um registo de precipitação do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) para Tete foi 

corrigido e complementado com outros registos regionais e dados simulados de satélite 

(NOAA, 2014) de modo a produzir um registo diário para 39 anos conforme se pode ver na 

Figura 1 (Figura 4.1 no relatório completo). Este registo extrapolado, indica para uma 

Precipitação Média Annual (PMA) de 640 mm. Um registo mais curto para Songo (próximo da 

Barragem de Cahora Bassa) aponta para uma precipitação de 625 mm por ano para um período 

que não inclue os valores máximos (picos) medidos em Tete.  A área de Estima situa-se entre 

estas duas estações, e é aceitável estimar a precipitação local em 640 mm por ano, e a sua 

distribuição de acordo com a Figura 2 (Figura 4-2 do relatório principal). Uma análise 

estatística da precipitação foi realizada para determinar a projecção da intensidade para um 

período de 24 horas e pode ser visto na Figura 3 (Figura 4-3 do relatório principal). 
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Figura 1 Precipitação Representativa para a Área do Projecto 

 

 

Figura 2 Distribuição da Precipitação para a Área do Projecto 
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Figura 3 Intensidades, Duração e Frequência (IDF) da Precipitação em 24 horas para o 
Local do Projecto 
 

Uma característica climática claramente evidente em Tete, mas que a mesma não esteve tão 

revelada nos registos de curto tempo na área de Estima, é o aumento do vento e da 

evaporação nos meses de Outubro e Novembro, com os correspondentes baixos valores de 

humidade relativa. A principal direcção preferencial dos ventos tanto para Estima ou Tete é 

da parte baixa do Vale do Rio Zambeze. Este é considerado como sendo o mesmo fluxo de 

ventos. Dados de evaporação de Tete (convertidos para a evaporação S-Pan) foram 

complementados por simulações da evaporação esperada, que permitiu a expansão dos 

registos para produzir extrapolações de evaporação para Tete e para a área Estima na ordem 

de 1890 mm por ano. 

Uma base de dados climáticos foi criada por especialistas do GCS a qual contém dados para 

a área de Estima e para a região de Tete no geral. A base de dados está disponível 

gratuitamente e os detalhes para o acesso (login) serão disponibilizados às partes interessadas 

relevantes. 

 

3 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
Uma revisão da potencial literatura em mudanças climáticas para a área de Estima foi levada 

a cabo. Esta mostrou existirem fortes indícios para aumentos significativos de temperatura e 

evaporação no future, na região de Estima. Para os últimos 100 anos estima-se que a 

temperatura na área do projecto tenha aumentado entre 1.6 and 2ºC. 
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4 LINHAS DE INUNDAÇÕES 
Os dados de fluxo de escoamento foram obtidos a partir do banco de dados do The Global 

Runoff Data Centre (GDRC), (GRDC, 2014). Estes consistiam em dados observados na estação 

de medição de Cais de Matundo, no Rio Zambeze. Estes dados de fluxo compreendem o registo 

da média diária de descarga para um período de 31 anos correspondentes ao período entre 1 

de Outubro de 1960 e 30 de Abril de 1990. Dado o facto de não existirem estações para a 

medição de fluxo nos rios póximos da Mina de Estima, os registos do Cais de Matundo foram 

reamostrados na escala óptima para a bacia de drenagem usando proporções de área 

efectiva, uma vez que esta estação de medição localiza-se a 80 km deste ponto. As bacias 

delineadas podem ser vistas na Figura 5 do Appendix A e a área e as respectivas dimensões 

estão representados na Tabela 1 (Tabela 7.1 do relatório principal). 

 

Tabela 1 Bacias que Drenam para o Rio Sanangue e para os seu Principais Tributários 

Bacia Área Factor de escala 

(km2) (Adimensional) 

Sanangue Upper Reach 294.36 0.0471 

Sanangue Middle Reach  845.4 0.1352 

Sanangue Lower Reach 899.16 0.1438 

Chitumbe Diversion 145 0.0232 

Tsacoue 366.6 0.0586 

 

Para o cálculo dos fluxos máximos nas bacias delineadas em Estima foi usado o método 

Inundação Máxima Regional (RMF) e o método de análise estatística. Os modelos 

probabilísticos, nomeadamente o Gumbel (EV1), Log Pearson Type 3 (LP3) e o Log Normal 

(LN) foram usados para calcular os fluxos máximos nos rios localizados dentro da área da 

Bacia de Estima. Os fluxos máximos calculados para os modelos de "não-desvio" e de desvio, 

respectivamente, estão resumidos na Tabela 2 (Tabela 7-2 do relatório principal) e na Tabela 

3 (Tabela 7-3 do relatório principal). 
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Tabela 2 Fluxos Máximos para os Rios Sanangue, Chitumbe and Tsacoue  

Bacia 

Área Gumbel (EVI) Log Pearson Type 3 (LP3) Log Normal (LN) 
Inundação 
Regional 
Máxima 

km 
1:20-
anos 

1:50- 
anos 

1:100- 
anos 

1:20- 
anos 

1:50- 
anos 

1:100- 
anos 

1:20- 
anos 

1:50- 
anos 

1:100- 
anos 

RMF 

Sanangue 
UR 

294.4 799 950 1064 714 880 1004 836 1018 1165 2856 

Sanangue 
MR 

892.0 1709 2032 2275 1526 1882 2147 2270 2778 3189 4752 

Sanangue 
LR 

1046.0 2840 3376 3780 2535 3127 3568 2662 3258 3739 5118 

Chitumbe 156.0 424 503 564 378 466 532 397 486 558 2133 

Tsacoue 366.6 996 1183 1325 889 1096 1251 1042 1268 1451 3160 

NB: (UR = Upper Reach; MR = Middle Reach; LR = Lower Reach)  

 

Tabela 3 Modelos de Desvios de Fluxos Máximos para os Rios Sanangue, Chitumbe and Tsacoue 

Bacia 

Área Gumbel (EVI) Log Pearson Type 3 (LP3) Log Normal (LN) 
Inundação 
Regional 
Máxima 

km 
1:20- 
anos 

1:50- 
anos 

1:100- 
anos 

1:20- 
anos 

1:50- 
anos 

1:100- 
anos 

1:20- 
anos 

1:50- 
anos 

1:100- 
anos 

RMF 

Sanangue 
UR 

294.4 799 950 1064 714 880 1004 836 1018 1165 2856 

Sanangue 
MR 

845.4 1876 2193 2431 1853 2036 2151 2152 2633 3022 4641 

Sanangue 
LR 

899.16 1996 2333 2586 1971 2166 2288 2289 2801 3214 4774 

Chitumbe 
Diversion 145.0 

322 
376 417 

318 349 369 
369 452 518 

2060 

Tsacoue 366.6 996 1183 1325 889 1096 1251 1042 1268 1451 3160 
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As linhas de inundação em secções de rios são analisadas para a avaliação de riscos associados 

com potencial inundação de infra-estruturas e protecção de recursos naturais. Dentro deste 

estudo, as linhas de inundações foram calculadas para o Rio Sanangue e 2 dos seus tributários; 

os Rios Chitumbe and Tsacoue. Essas linhas de inundações, podem ser vistas da Figura 6 a 

Figura 13 (Figura 8-2 a Figure 8-9 no relatório principal) apresentados no Appendix A. A 

invasão nas linhas de inundações que ocorre na planta de tratamento ilustrada na Figure 8-3 

foi discutida com o cliente e trazida à nossa atenção; que a planta do tratamento de água 

será construida numa plataforma elevada que estará localizada acima da linha de inundação. 

Entende-se ainda que a invasão das linhas de inundação na parte ocidental do poço será 

anulada pela berma ocidental. O desvio proposto do rio Sanangue e a plataforma CHPP são 

medidas suficientes para garantir que não ocorra qualquer invasão na área da planta (ver 

Figura 8-4). O desvio de Chitumbe proposto e as duas bermas orientais propostos asseguram 

que nenhuma invasão ocorra na seção oriental do poço (veja a Figura 8-8). 

 

5 PLANO DE GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
As medidas de Gestão de Águas Pluviais (SWM) propostas foram obtidas a partir de Bosch 

Stemele. O plano foi revisto pela GCS para determinar o nível de aderência deste às 

directrizes relevantes e para determinar o potencial pico de inundações e de o volume das 

inundações. A colocação de canais e ensecadeiras propostas por Bosch Stemele podem ser 

vistas na Figura 13 e Figura 15 (Figura 9-3 e Figura 9-4  no relatório principal) no appendix A 

juntamente com os colectores de águas limpas e sujas que drenam nestes. Os desvios de rios 

da parte Norte e da parte do Ocidental desviarão água limpa para ambos os lados do poço, 

conforme mostra a Figura 11. Os drenos propostos no local irão conter e desviar a água suja 

gerada no local para o PCD. Bosch Stemele propôs um PCD ao norte da oficina de camiões. 

Este PCD irá recolher o escoamento das águas pluviais da secção da parte sul da Planta de 

Manuseamento e Processamento do Carvão (CHPP) e da oficina dos camiões. Irá também 

servir como barragem de segurança se a retenção de CHPP e inibir o vazamento temporário 

do transbordo. Os fluxos máximos foram simulados usando o modelo PCSWMM para todas 

bacias de água limpa e suja e estão sumarizadas na Tabela 4 e Table 5 (Tabela 9-1 e Tabela 

9-2 do relatório principal) para o intevalo de recorrência de eventos extremos de 1 em 10-, 

20-, 25-, 50- e 100-anos. Recomenda-se que a fase detalhada do da concepção se tome em 

consideração as directrizes IFC EHS as quais referem que a instalação temporária da 

drenagem deve ser concebida, construída e mantida para períodos de recorrência de pelo 

menos 25 anos, evento de 24 horas, enquanto que as instalações de drenagem permanente 

devem ser projetadas para um período de 100 anos, 24 horas de recorrência (World Bank 

Group, 2007).
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Tabela 4 Parâmetros da Bacia usados na Modelação e Resultados do Escoamento. 

Nome Uso da terra Descrição Área (ha) Declive (%) 
Escoamento Máximo (m³/s) 

10 anos 20 anos 25 anos 50 anos 100 anos 

Bacias do Desvio da parte Norte 

ND1 Bacia natural Limpa 181.2 12 26.51 36.12 40 56.06 81.55 

ND2 Bacia natural Limpa 13.2 2 2.14 2.91 3.22 4.51 6.55 

ND3 Bacia natural Limpa 104.2 0.6 9.58 13.14 14.59 20.6 30.26 

ND4 Bacia natural Limpa 260.6 9 33.25 45.33 50.21 70.47 102.76 

ND5 Bacia natural Limpa 111.6 3.5 14.57 19.86 22 30.87 45 

ND6 Bacia natural Limpa 25.4 3.4 4.09 5.57 6.17 8.64 12.55 

ND7 Bacia natural Limpa 27.1 7 6.14 8.35 9.23 12.82 18.36 

ND8 Bacia natural Limpa 13.0 14 3.36 4.54 5.01 6.92 9.84 

ND9 Bacia natural Limpa 421.2 9 54.01 73.63 81.55 114.45 166.88 

ND10 Bacia natural Limpa 9.4 4 1.47 2 2.22 3.11 4.51 

ND11 Bacia natural Limpa 60.7 10 10.73 14.62 16.18 22.64 32.78 

ND12 Bacia natural Limpa 120.9 6 17.25 23.5 26.03 36.49 53.1 

ND13 Bacia natural Limpa 27.2 5 5.9 8.03 8.89 12.36 17.75 

Bacias do Desvio da parte Ocidental 

WD1 Bacia natural Limpa 27.2 3.5 4.03 5.49 6.08 8.51 12.38 

WD2 Bacia natural Limpa 24.1 3 4.25 5.79 6.41 8.97 12.99 

WD3 Bacia natural Limpa 49.2 3 8.65 11.79 13.05 18.26 26.44 

WD4 Bacia natural Limpa 42.6 4 7.05 9.61 10.64 14.89 21.6 
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Table 5 Parâmetros da Bacia usados na Modelação e no Escoamento. 

Nome Uso da terra Descrição Área (ha) Declive (%) 
Escoamento máximo (m³/s) 

10 anos 20 anos 25 anos 50 anos 100 anos 

Árae da Planta e seus Aredores 

S1 Área de rejeição temporário Suja 49.3266 3 5.66 7.59 8.41 11.96 18.36 

S2 Berma Ocidental Suja 15.1714 3 3.46 4.78 5.31 7.48 10.84 

S3 Berma Ocidental Suja 6.1203 3 1.32 1.83 2.03 2.87 4.17 

S4 Berma Ocidental Suja 3.0646 3 0.73 1.01 1.12 1.57 2.27 

S5 Berma Ocidental Suja 4.666 3 1.11 1.54 1.71 2.4 3.47 

S6 Berma Ocidental Suja 9.1198 3 2.14 2.96 3.29 4.62 6.68 

S7 Berma Ocidental Suja 7.3893 3 1.66 2.3 2.55 3.6 5.22 

S8 Berma Ocidental Suja 11.0468 3 2.33 3.23 3.58 5.06 7.37 

S9 CHPP Suja 18.799 3 5.3 7.13 7.85 10.8 15.33 

S10 CHPP Suja 24.764 3 6.11 8.27 9.14 12.68 18.17 

S11 CHPP Suja 10.9219 3 2.98 4.02 4.43 6.11 8.69 

S12 CHPP Suja 11.6562 3 3.77 5.03 5.53 7.52 10.53 

S13 CHPP Suja 4.9202 3 1.85 2.44 2.67 3.58 4.93 

S14 CHPP Suja 3.5295 3 1.32 1.74 1.9 2.56 3.53 

S15 CHPP Suja 38.2548 3 10.19 13.75 15.16 20.94 29.84 

S16 CHPP Suja 31.6916 3 8.49 11.45 12.63 17.43 24.83 

S17 Oficina Camiões Suja 22.2061 3 7.16 9.57 10.52 14.35 20.15 

S18 Berma Oriental 1 Suja 8.3112 3 1.97 2.72 3.02 4.25 6.14 

S19 Berma Oriental 1 Suja 9.3051 3 2.31 3.19 3.54 4.96 7.14 
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S20 Berma Oriental 1 Suja 4.484 3 1.12 1.54 1.71 2.4 3.46 

S21 Berma Oriental 1 Suja 2.719 3 0.66 0.91 1.01 1.42 2.05 

S22 Berma Oriental 1 Suja 2.9113 3 0.75 1.03 1.14 1.6 2.29 

S23 Berma Oriental 1 Suja 7.6234 3 1.97 2.72 3.02 4.22 6.05 

S24 Berma Oriental 1 Suja 4.8742 3 1.23 1.7 1.88 2.64 3.79 

S25 Usina Eléctrica Suja 27.4318 3 7.25 9.78 10.8 14.91 21.27 

S26 Usina Eléctrica Suja 28.5936 3 7.44 10.05 11.1 15.34 21.9 

S27 Carvão Empilhado Suja 24.2351 3 4.23 5.82 6.46 9.15 13.41 

S28 Carvão Empilhado Suja 31.9036 3 5.48 7.54 8.37 11.85 17.38 
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Para os propósitos da SWMP, foi desenvolvido um balanço hídrico estocástico para o 

dimensionamento da barragem utilizando o software de simulação Goldsim. O balanço de 

água de dimensionamento da barragem é dinâmico e depende de muitas váriáveis incluindo 

a precipitação, evaporação e escoamento. O modelo de Goldsim calcula um balanço entre as 

entradas e saidas do Sistema tendo em conta a quantidade de armazenamento deixada no 

sistema. Um espaçamento de tempo diário foi usado para este modelo, uma vez que este 

toma em consideração as variações de precipitação e evaporação. O PCD foi dimensionado 

para conter o primeiro escoamento de águas pluviais da área do poço activo, plataformas de 

oficinas e estoques de produtos onde a maioria dos contaminantes potenciais tendem a estar 

presents. A água remanescente será desviada directamente para a Barragem de Retenção. A 

Barragem de Lixiviação de Rejeição Temporária foi dimensionada para conter apenas a 

lixiviação directa da precipitação e a humidade remanescente no material rejeitado depois 

de este ter passado através de um filtro prensa. Os resultados do exercício de modelação 

indicam que o PCD, Barragem de Retenção e Barragem de Lixiviação requerem capacidades 

de 80 000m3, 400 000m3 e 110 000m3, respectivamente. O volume diário de retenção da 

Barragem mostra que esta não derramaria para o ambiente conforme ilustrado na Figura 4 

(Figura 9-13 do relatório principal). Contudo, deve-se notar que o modelo assume como fonte 

de água do processo da Barragem de Retenção também.
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Figura 4  Média Estatística do Volume da Barragem de Retenção

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1
/1

/1
9

7
5

1
/1

/1
9

7
8

1
/1

/1
9

8
1

1
/1

/1
9

8
4

1
/1

/1
9

8
7

1
/1

/1
9

9
0

1
/1

/1
9

9
3

1
/1

/1
9

9
6

1
/1

/1
9

9
9

1
/1

/2
0

0
2

1
/1

/2
0

0
5

1
/1

/2
0

0
8

1
/1

/2
0

1
1

1
/1

/2
0

1
4

1
/1

/2
0

1
7

1
/1

/2
0

2
0

1
/1

/2
0

2
3

1
/1

/2
0

2
6

1
/1

/2
0

2
9

1
/1

/2
0

3
2

1
/1

/2
0

3
5

1
/1

/2
0

3
8

1
/1

/2
0

4
1

1
/1

/2
0

4
4

1
/1

/2
0

4
7

1
/1

/2
0

5
0

1
/1

/2
0

5
3

1
/1

/2
0

5
6

1
/1

/2
0

5
9

1
/1

/2
0

6
2

1
/1

/2
0

6
5

1
/1

/2
0

6
8

1
/1

/2
0

7
1

1
/1

/2
0

7
4

V
o

lu
m

e 
d

a 
B

ar
ra

ge
m

 d
e 

R
et

en
çã

o
(m

3 )

Data



ENRC Avaliação Hidrológica para ESTIMA  

12 
 

6 BALANÇO HÍDRICO DA MINA 
Um balanço de hídrico preciso é considerado como uma das mais importantes e fundamentais 

ferramentas de gestão de água disponíveis para a mina. Uma média do balanço hídrico anual 

foi calculada usando o método Goldsim. O Diagrama de Fluxo de Processo (PFD) foi 

desenvolvido para representar o movimento da água na mina, e o Balanço Hídrico foi nele 

baseado. O Balanço Hídrico mostra que a Mina de Estima irá receber 2 191453 m3/ano (6Ml) 

de água bruta da barragem de Cahora Bassa, dos quais 730 484 m3/ano (razão de diluição de 

2 PCD: 1RWD) serão usados na Planta de Processamento de Estima, enquanto que 1 460 969 

m3/ano serão provenientes do PCD ou da Barragem de Retenção. A Planta de Processamento 

de Estima gera 522 000 m3 de água e 1 080 000 m3 de água rejeitada (12% de humidade). 

Anualmente, um total de 374 544 m3 serão necessários para a evaporação a partir da 

Barragem de Lixiviação de Rejeição Temporária. Com base na filosofia operacional do Balanço 

Hídrico proposto, este está de acordo com as directrizes IFC EHS (World Bank Group, 2007). 

7 QUALIDADE DE ÁGUA 
Um total de sete (7) pontos de monitoramento de qualidade de águas superficiais foram 

propostos para a amostragem na árae da mina. Estes sete pontos de monitoramento estão 

indicados na Tabela 6 (Tabela 11.1 do relatório principal) e representados na Figura 15, onde 

na base das directrizes do IFC para as águas residuais e qualidade de água ambiente segundo 

as quais o local de monitoramento deve ser selecionado com o objetivo de fornecer dados de 

monitoramento representativos e as estações de amostragem devem estar localizadas na 

descarga final, bem como em pontos estratégicos a montante antes da união das diferentes 

descargas (World Bank Group, 2007). Os pontos de monitoramento SW1 e SW2 estão 

posicionados antes de qualquer desenvolvimento de modo a determinar a qualidade de 

entrada, e o ponto de monitoramento SW7 está posicionado para possibilitar a medição da 

qualidade de água que sai da mina. Os pontos de monitoramento SW3, SW4, SW5 e SW6 são 

posicionados para determinar a qualidade da água em diferentes pontos da mina e a 

qualidade da água dos afluentes que drenam através da mina. 

Tabela 6 Datas de amonstragem da qualidade de água, tempo e local. 

Nome Data de amostragem Tempo de amostragem 
Localização das amostras 

Easting Northing 

SW1 17/11/2014  Desconhecido 477794 8260611 

SW2 17/11/2014 N/D (ponto seco) 478232 8259009 

SW3 17/11/2014 10:15 483552 8261038 

SW4 17/11/2014 11:20 487863 8258783 

SW5 17/11/2014 N/D (ponto seco) 489356 8259637 

SW6 17/11/2014 14:30 490338 8255860 

SW7 17/11/2014 15:00 492159 8260006 
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Dos sete locais propostos, as amostras para a qualidade de água foram colhidas em cinco 

desses em 17 de Novembro de 2014. As amostras para a qualidade de água colhidas foram 

enviadas para o Aquatico Laboratories (Pty) Ltd., um laboratório acreditado pela SANSAS 

para análises. A Tabela 7 (Tabela 11-2 do relatório principal) alista os resultados de análises 

químicas para as amostras colhidas, em comparação como os padrões ambientais conforme 

os requisites descritos em Moçambique: Decreto Nº 18/2004 que aprova a Lei do 

Regulamentos sobre Qualidade Ambiental e Emissão de Efluentes; SABS SANS 241-1: 2011 

Padrões de água potável e os padrões de diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

2011. Os seguintes pontos podem ser destacados em relação à análise realizada: 

o O pH é neutro (7.5-8.5) em todos os pontos de amostragem. 

o Há concentrações moderadamente altas de Cl, Na, Ca e Mn em todos os pontos 

de amostragem. Este facto pode estar a resultar da interacção natural entre a 

água e as rochas. 

o Os plotes Ternários e de Piper produzidos indicam que meteorização química 

natural é o mecanismo de meteorização dominante na área. Este facto é 

suportado pelos valores altos de de pH, HCO3 e alcalinidade obtidos. 

o A contaminação do SO4 e NO3 tem lugar apenas no ponto de águas superficiais 

SW6R. Este facto deve-se provavelmente à oxidação de minerais de pirite dentro 

da área de produção do SO4, ou a factores externos que incluem estrume animal 

e fertelizantes orgâncos. 

o O Fe encontra-se no ponto SW3R, excede os padrões da OMS e aos padrões que 

constam no Decreto de Normas de Moçambique, No. 18/2004 e SANS 241-1, de 

2001. Este facto pode dever-se ao efeito da meteorização de rochas ricas em Fe 

nas proximidades do ponto de amostragem ponto de amostragem. 

o A grande maioria dos elementos traço a por serem analizados não foram 

detectados nas amostras. Os únicos elementos traço detectados foram o Sr e o 

Ba. Esses elementos ocorrem na natureza como resultado de processos naturais 

de meteorização, e tem de certo modo pouca mobilidade na água e no solo. 

o Os cursos de água representados pelas amostras SWR1, SW3R, SW4R and SW7R 

podem ser usados para irrigação, uso doméstico assim como para abeberamento 

do gado. Estas amostras representativas excedem em apenas um ou dois limites 

das directrizes. A água pode ainda ser classificada como boa, e espera-se que o 

impcto para o ambiente seja mínimo. 
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o O A água nas proximidades de SW6R excede alguns intervalos de qualidade de 

água em termos de EC, TDS, Cl, SO4 e NO3. Se a água excedeu dois ou menos 

destes limites, a água pode ainda ter sido classificada como de boa qualidade. 

Contudo, uma vez que a qualidade da água excede os limites é aconselhável que 

a mesma não seja usada para fins domésticos. A água pode contudo ser usada 

para a irrigação e pecuária sem efeitos adversos ou riscos elevados para o 

ambiente. 

Tabela 7 Padrões de Qualidade de Água 

 

Element Unit

Mozambique 

Standards Decree No. 

18/2004

WHO, 2011

SANS241 - 1 2011 

Drinking Water 

Standards

SW1R SW3R SW4R SW6R SW7R

pH_Lab 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 5-9.7 7.93 7.66 8.06 8.12 8.24

EC uS/cm NS NS 1700 532 507 470 2570 550

TDS mg/l NS 1000 1200 353 339 314 2063 364

Alk mg/l NS NS NS 207 244 198 552 279

Ca mg/l NS NS NS 50.7 59.5 45.4 187 68.9

Mg mg/l NS NS NS 13.3 13.2 12 79.3 17.7

Na mg/l NS NS 200 45.5 31.2 38.3 343 26.4

K mg/l NS NS NS 4.04 4.87 7.62 24.7 9.74

Cl mg/l 0.01 5 300 55.3 44.2 41.4 328 24.6

SO4 mg/l 0.002 50 250 16.5 2.84 18.5 511 16.5

NO3 mg/l 10 NS 11 0.991 0.305 0.316 49.5 0.41

NH4 mg/l 0.4 NS 1.5 0.051 0.019 0.425 0.912 0.228

F mg/l 1.4 1.5 1.5 0.601 0.421 0.314 0.318 0.297

Fe mg/l 0.3 NS 2 -0.003 4.45 -0.003 -0.003 -0.003

Mn mg/l 0.1 NS 0.5 -0.001 2.28 0.371 0.284 0.634

Al mg/l 1.5 NS 0.3 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Zn mg/l 0.01 NS 5 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Cd mg/l 0.005 NS 0.003 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Cr mg/l 0.05 0.05 0.05 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Co mg/l NS NS 0.5 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Cu mg/l 0.05 2 2 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Pb mg/l 0.01 0.01 0.01 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Ni mg/l 0.1 0.07 0.07 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Se mg/l 0.01 0.04 0.01 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

V mg/l NS NS 0.2 0.004 -0.001 -0.001 0.01 -0.001

Ba mg/l 1 0.7 NS 0.039 0.262 0.096 0.18 0.203

Be mg/l 1.5 NS NS -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

B mg/l 5 2.4 NS -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Ag mg/l 0.005 NS NS -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Bi mg/l NS NS NS -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Ga mg/l NS NS NS -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mo mg/l NS NS NS -0.001 -0.001 -0.001 0.003 -0.001

Rb mg/l NS NS NS -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Sr mg/l NS NS NS 0.099 0.176 0.116 0.842 0.234

Te mg/l NS NS NS -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Tl mg/l NS NS NS -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037

Li mg/l NS NS NS -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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* O VERMELHO Indica os resultados que são superiores os limites estéticos do SANS. O 

AMARELO indica os resultados superiores aos padronizados por Moçambique: Decreto Nº 

18/2004 que aprova as normas da Lei de Regulamentação da Qualidade Ambiental e Emissões 

de Efluentes. O VERDE indica que os resultados ultrapassam os padrões da OMS de 2011. 

 

8 AVALIAÇÃO DO RISCO HIDROLÓGICO 
Este exercício de identificação e mitigação de risco envolve uma descrição dos riscos 

identificados que a mina pode incorrer. Não há potenciais impactos positivos que o 

desenvolvimento mineiro proposto possa ter sobre o ambiente natural em relação às águas 

superficiais. 

 

9 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA ÁGUA SUPERFICIAL 
Os seguintes riscos ambientais associados à hidrologia de águas superficiais foram 

identificados (estes riscos afectam as características típicas do ambiente natural, que se 

prevê que sejam impactadas pelo desenvolvimento proposto): 

9.1 Mudanças na qualidade de água dos rios 

A qualidade da água superficial nos rios adjacentes pode ser afetada. Isso pode ocorrer como 

resultado de: 

 Mobilização de sedimentos de áreas desmatadas antes da mineração; 

 Mobilização de sedimentos de depósitos inter-acamados, sobrejacentes e residuais; 

 Libertação de produtos químicos associados à mineração; 

 Construção de vias de circulação de máquinas (usadas para o transporte de solo e 

outro material) que poderia aumentar a quantidade de sedimentos em suspensão. 

Esta poeira se assentaria adicionalment na superfície do solo onde poderia ser lavado 

pelas águas das chuvas, integrando assim nos sistemas fluviais. 

 Combustíveis e lubrificantes de camiões podem derramar para os recursos hídricos; 

 Deterioração da qualidade da água devido à decantação em condições de pH baixo, 

e água rica em sulfatos durante o processo de encerramento da mina. A decantação 

é possível dependendo das opções operacionais pós-encerramento escolhidas pela 

ENRC (GCS, 2015). 
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9.2 Mudanças nas Características da Bacia, Escoamento e Fluxos Máximos 

 A vegetação será removida durante o processo de construção, e recomenda-se que 

esta seja reposta quando a construção terminar, uma vez que a sua remoção poderá 

contribuir para a erosão de sedimentos. Recomenda-se que as superfícies não 

vegetadas e as pilhas de solo sejam cobertas por vegetação nativa o mais 

rapidamentte possível. Sempre que possível, a vegetação removida deve ser 

reutilizada. 

 A erosão do solo (e consequente assoreamento do rio) pode ocorrer como 

consequencia da remoção da vegetação no local do projeto. As superfícies expostas 

ao vento e à chuva serão suscetíveis à erosão e as raízes da vegetação desempenham 

um papel importante na retenção do solo. 

 A construção próxima aos rios pode resultar na desagregação do solo e, portanto, na 

desestabilização das margens dos rios. 

 Devido à construção da infra-estrutura de gestão de águas pluviais, a água que flui 

de áreas não perturbadas que se encontram num gradiente alto da mina será desviada 

em torno da infra-estrutura da mina. Isso fará com que os padrões de drenagem 

naturalmente existentes sejam alterados. Isso pode resultar em fluxo de reduzido na 

área da mina com baixo gradiente. 

 Devido a construção de infra-estruturas de retenção de água em áreas de gradiente 

alto, as aguas pluviais retidas nos estágiso iniciais da chuva irão afectar o escoamento 

que gera o fluxo de água. 

 

10 DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
 As bermas devem ser construídas na zona alta para desviar a água limpa o depósito 

de resíduos, e a água suja que emana do depósito de resíduos deveria ser colectada 

e contida. 

 Devem ser tomadas medidas para eliminar a acumulação de água limpa. Enquanto 

decorre a construção, recomenda-se que o empreteiro tenham cuidado para não 

alterar a paisagem desnecessariamente. 
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 Todos os combustíveis e lubrificantes devem ser armazenados em áreas cobertas e 

quaisquer derramamentos devem ser geridos imediatamente de acordo com o Plano 

de Resposta de Emergência do projeto da mina. O plano de resposta a emergências 

deve ser fornecido pelo empreiteiro. As medidas de mitigação para reduzir a erosão 

do solo incluem minimizar a área das infra-estruturas na medida do possível, 

controlar o escoamento de águas pluviais, agrupar as infra-estruturas, marcar com 

precisão as áreas de construção, planificar a construção o mais rápido possível logo 

após a remoção da vegetação e construir estruturas de controle de água, tais como 

bermas e valas de corte de água; 

 Recomenda-se a minimização da área de águas sujas sempre que possível, e a água 

suja gerada nestas áreas deverá ser reusada se possível; 

 As áreas de depósitos de resíduos e empilhamento do material devem ser 

compactadas de modo a minimizar a infiltração. 

 As instalações de armazenamento devem ser adequadamente projetadas e operadas 

para minimizar os transbordos e perdas por infiltração; 

 Algumas das infra-estruturas propostas irão gerar água potencialmente suja. Esta 

água também será classificada como suja tendo em conta as Directrizes de 

Mineração, Saúde e Segurança da IFC (IFC, 2007B). Todos os esforços devem ser feitos 

para separar a área limpa da suja através da contenção do escoamento das áreas 

sujas. 

 

11 CONCLUSÕES 
Á área ao redor do local do Projecto de Estima é descrita como tendo um clima seco, interior 

e tropical. Este local situa-se ao lado do Vale do Rio Zambeze a jusante da barragem de 

Cahora-Bassa. A região onde se encontra localizado o projecto, é caracterizada por estações 

de tempo claramente definidos. As estações de inverno tropical são quentes e secas. O início 

do verão é dominado por condições de tempo quente, seco e com ventos. A maior parte da 

precipitação nesta área verifica-se entre o início do mês de Dezembro e Início de Março, 

sendo que 83% da precipitação anual ocorre num intervalo de 3 meses. A PMA para o local foi 

calculado em 640 mm e a EMA foi calculado em 1890 mm. 

Uma revisão da potencial literatura em mudanças climáticas para a área de Estima foi levada 

a cabo. Esta mostrou existirem fortes indícios para aumentos significativos de temperatura e 

evaporação no futuro na região de Estima. Para os últimos 100 anos estima-se que a 

temperatura na área do projecto tenha aumentado entre 1.6 and 2ºC. 
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As linhas de inundação calculadas para a área de Estima indicam uma invasão em algumas 

infra-estruturas conforme o detalhado na secção 8 deste relatório. A invasão foi evitada pela 

construção proposta das bermas ocidentais, da plataforma CHPP, das bermas orientais dos 

desvios do rio Sanangue e Chitumbe. 

As medidas de SWM poropostas, e segundo Bosch Stemele, cumprem as directrizes para 

garantir que a água limpa e suja seja mantida separada. A instalação de drenos garante que 

a água limpa seja desviada para o redor da área da mina e água suja seja canalizada para o 

PCD proposta e para  a barragem de retenção. O PCD foi dimensionado para conter o primeiro 

escoamento das águas pluviais da área do poço, das plataformas das oficinas e das áreas de 

empilhamento de produtos onde a maioria dos potenciais contaminantes tende a estar 

presente. A água restante será desviada directamente para a Barragem de Retenção. A 

Barragem de Lixiviação de Rejeição Temporária foi dimensionada para conter apenas a 

lixiviação directa da precipitação e a humidade remanescente no material rejeitado depois 

de este ter passado através de um filtro prensa. Os resultados do exercício de modelação 

indicam que o PCD, Barragem de Retenção e Barragem de Lixiviação requerem capacidades 

de 80 000m3, 400 000m3 e 110 000m3, respectivamente. O volume diário de retenção da 

Barragem mostra que este não derramaria para o ambiente, conforme ilustrado na Figura 4 

(Figura 9-13 do relatório principal). Contudo, deve-se notar que o modelo assume como fonte 

de água o processo da Barragem de Retenção também. 

O Balanço Hídrico na secção 9 mostra que a Mina de Estima irá receber 2 191453 m3/ano (6Ml) 

de água bruta da barragem de Cahora Bassa, dos quais 730 484 m3/ano (razão de diluição de 

2 PCD: 1RWD) serão usados na Planta de Processamento de Estima, enquanto que 1 460 969 

m3/ano serão provenientes do PCD ou da Barragem de Retenção. A Planta de Processamento 

de Estima gera 522 000 m3 de água e 1 080 000 m3 de água rejeitada (12% de humidade). 

Anualmente, um total de 374 544 m3 serão necessários para a evaporação a partir da 

Barragem de Lixiviação de Rejeição Temporária. 

A linha base da qualidade de água da área do projecto aponta para um pH neutro em todos 

os pontos de amostragem. Os cursos de água representados pelas amostras SWR1, SW3R, 

SW4R and SW7R podem ser usados para irrigação, uso doméstico assim como para 

abeberamento do gado. Estas amostras representativas excedem em apenas um ou dois 

limites das directrizes. A água pode ainda ser classificada como boa, e espera-se que o impcto 

para o ambiente seja mínimo. 

O A água nas proximidades de SW6R excede alguns intervalos de qualidade de água em termos 

de EC, TDS, Cl, SO4 e NO3. Se a água exceder dois ou menos destes limites, ela pode ainda 

ser classificada como de boa qualidade. Contudo, uma vez que a qualidade da água excede 

os limites é aconselhável que a mesma não seja usada para fins domésticos. A água pode 
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contudo ser usada para a irrigação e pecuária sem efeitos adversos ou riscos elevados para o 

ambiente. 

O exercício de identificação e mitigação de risco efectuado neste estudo envolveu a descrição 

dos riscos que a mina pode incorrer. A qualidade da água superficial nos rios adjacentes pode 

ser afetada através da mobilização de sedimentos, libertação de produtos químicos, 

derrames de combustíveis e lubrificantes e por possível decantação. As características da 

bacia, do escoamento e fluxos máximos serão alterados devido à remoção da vegetação, 

construções de áreas impermeáveis e também devido a implementação das infra-estruturas 

das águas pluviais. 

 

12 RECOMMENDAÇÕES 

À luz dos resultados do estudo sobre o Balanço Hídrico, recomenda-se que, uma vez a mina 

esteja operacional, todos os volumes de uso da água na mina sejam medidos usando 

fluxómetros para permitir uma quantificação mais precisa dos fluxos. 

Recomenda-se que trimestralmente sejam tomadas amostras para análise de qualidade de 

água para medir os impactos que a actividade mineira possa ter nos recursos hídricos em 

volta da mina. Os pontos de amostragem acordados, a frequência e as qualidades de base 

devem ser definidos tanto para o monitoramento das águas subterrâneas assim como para as 

águas superficiais. 

Para o propósito do SWMP, recomenda-se a fase da projecção detalhada tome em conta as 

directrizes IFC EHS segundo as quais, a instalação temporária das drenagens deve ser 

concebida, construída e mantida para períodos de recorrência de pelo menos 25 anos, evento 

de 24 horas, enquanto as instalações de drenagem permanente devem ser projetadas para 

um período de 100 anos, 24 horas de recorrência (World Bank Group, 2007). Recomenda-se 

também que o PCD seja esvaziado o mais rapidamente possível, de acordo com os requisitos 

do EPA NSW, através da reutilização na Planta de Processo e que os níveis de Qualidade da 

Água sejam constantemente monitorados. Recomenda-se o sal que possivelmente se tenha 

acumulado no PCD seja removido e descartado de forma adequada. 

Dadas as similaridades das características das bacias, o escoamento e o fluxo máximo que 

forem alterados como resultado da remoção da vegetação, construção de áreas impermeáveis 

e a implementação de infra-estruturas para as águas pluviais, as recomendadas medidas de 

mitigação, eliminação de ágaus paradas e os combustíveis e lubrificantes para serem 

armazenados em áreas fechadas.
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GLOSSÁRIO DE TERMINOLOGIA E ABREVIATURAS 

 

BPG: (Best Practice Guideline) Diretrizes de Melhores Práticas. 

Bacia: A área na qual qualquer escoamento superficial irá drenar naturalmente para um ponto 

especificado. 

GN704: (General Notice 704) Aviso Geral 704, da Lei Nacional de Águas, que descreve os 

regulamentos sobre a protecção dos recursos hídricos na África do Sul no que diz respeito ao 

desenvolvimento dentro das linhas de inundações, à separação de sistemas de água limpa e 

suja, aos critérios de projeto e à interação com as Partes Interessadas e Afetadas. 

Hidrologia: O estudo de ciclos naturais da água que inclui precipitação, perdas por 

evaporação e transpiração, e fluxos de superfície resultantes. 

I&APs: (Interested and Affected Parties) Partes Interessadas e Afectadas 

EMA: Evaporação Média Anual 

PMA: Precipitação Média Anual 

MAR: Escoamento Médio Anual 

Escoamento: Água que cai na forma de chuva e não é perdida por evaporação, transpiração 

ou percolação profunda no solo. Esta água não penetra nos solos, mas flui directamente 

através da superfície do solo, ou re-emerge de solos locais para fluir na superfície ao longo 

de caminhos de fluxo natural ou cursos de água. 

SWMP: (Storm Water Management Plan) Plano de Gestão de Águas Pluviais. 

 

Greenfield Land: é terra subdesenvolvida numa cidade ou uma área rural usada para a 

agricultura, o projeto da paisagem, ou deixada evoluir naturalmente. Estas áreas de terra 

são geralmente propriedades agrícolas ou de amenidade sendo estas consideradas para o 

desenvolvimento urbano. Esta pode ser um campo aberto não vedado, lotes urbanos ou 

propriedades restritas fechadas mantidas fora dos limites para o público em geral por uma 

entidade privada ou governamental.
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Figura 5 Bacias de Estima 
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Figura 6 Modelo de não-desvio: Linhas de Inundação da rede completa de canais:  
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Figura 7 Modelo não-desvio: segmentos de linhas de cheias para a montante Rio Sanangue 



ENRC Avaliação Hidrológica para ESTIMA  

 20 January 2017 Page xxv of 35 

 
Figura 8 Modelo não-desvio: Linhas de inundação de alcance médio do Rio Sanangue 
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Figura 9 Modelo não-desvio: Linhas de inundação de alcance baixo do Rio Sanangue 
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Figura 10 Modelo não-desvio: Zona de Exclusão 
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Figura 11 Modelo de Desvio: Linhas de Cheias da Rede Completa de Canais 
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Figura 12 Modelo de Desvio: Linhas de cheias de baixo alcance para o Rio Sanangue 
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Figura 13 Zona de exclusão com desvio proposto 
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Figura 14 Planta de águas pluviais para o desvio de canais 
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Figura 15 Planta de Gestão de Águas Pluviais para a Mina de Estima proposta 
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Figura 16 Pontos de Monitoramento de Qualidade de água na área de Estima 


