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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

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

Ltd. (GCS) para fazer a avaliação de encerramento da mina do Projecto de Carvão de Estima 

(PCE), em Moçambique, a qual inclue um plano conceitual do encerramento e a avaliação de 

provisão financeira. 

Em termos gerais, o PCE proposto irá compreender as seguintes componentes: 

 Mineração a céu aberto; 

 Solo de cobertura e o decurso das operações da mina (RoM) e empilhamento de 

material; 

 Processamento do carvão (trituração, triagem e lavagem); 

 Empilhamento de produtos de carvão; 

 Gestão de resíduos mineralizados e não mineralizados; 

 Gestão da água; 

 Infra-estruturas e serviços de suporte; e  

 Alojamento e instalação do pessoal, 

 

Para além dos componentes específicos de mineração acima mencionados, o Projecto de 

Carvão de Estima exigirá também as seguintes actividades relacionadas: 

 Reassentamento de várias famílias e aldeias dentro da área do projeto; 

 Desvio de um trecho do Rio Sanangué; 

 Desvios e melhoramento de estradas; e 

 Desvios da linha de corrente eléctrica. 

 

Encerramento da Mina e Plano de Reabilitação 

O encerramento da mina e o plano de reabilitação tornaram-se um dos aspectos mais difíceis 

para as companhias e comunidades mineiras. Para as empresas mineiras, os riscos de 

segurança, e riscos ambientais e sociais estão sempre na vanguarda, e podem resultar em 

grandes responsabilizações se o encerramento da mina não for devidamente planejado e se 

os objectivos do encerramento não forem cumpridos. 
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O desenvolvimento de um Programa Conceitual de Reabilitação cria uma plataforma para que 

uma mina tenha em foco o fim da vida, e planificar com antecedência um encerramento de 

sucesso. O Plano de encerramento é orientado internacionalmente por diferentes princípios, 

padrões, directrizes e legislação local. Nas secções a seguir, o quadro para o Programa 

Conceitual de Reabilitação, especificamente para o PCE proposto foi compilado em vários 

padrões reconhecidos. 

O objectivo do processo de encerramento de reabilitação é a restauração, tanto quanto 

possível, da área perturbada durante a operação da mina para um uso da terra o mais próximo 

possível do anteriormente praticado antes das operações da mineração. 

 

Plano Conceitual do Encerramento 

O desenvolvimento deste plano conceitual de encerramento concentrou-se na identificação 

de riscos e oportunidades e no conhecimento com que as decisões serão tomadas. Foi usada 

a ferramenta ICMM’s 4: Avaliação e Gestão de Risco/Oportunidade e a Ferramenta 5: 

Mapeamento de Plataformas de Conhecimento, sendo esta última relevante durante a 

planificação conceitual de encerramento, e ainda mais para o a planificação detalhada. 

O processo de avaliação de risco/oportunidade destaca como: 

 Minimizar as consequências negativas do encerramento; 

 Maximizar os benefícios positivos do encerramento; 

 Minimizar a probabilidade de as metas de encerramento não serem alcançadas;  

 Maximizar a probabilidade de identificar oportunidades para benefícios 

duradouros; 

O resultado do encerramento para o PCE inclui os seguintes conceitos: 

 Que a futura saúde e segurança públicas não sejam comprometidas; 

 O pós-uso do local seja benéfico e sustentável para as comunidades afetadas para 

o longo prazo; 

 Os impactos socioeconómicos adversos sejam minimizados e os benefícios 

socioeconómicos sejam maximizados (consulte o Plano de Acção de Avaliação de 

Impacto Social e Relocalização); 

 Tornar a área de influência saudável e estável, e restaurar a sua capacidade de 

permitir outra actividade compatível com qualquer forma de vida e actividade 

na região onde se localiza, após o encerramento da operação da mineração; 

 Garantir a segurança do local durante e após a operação de mineração; 
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 Reduzir os efeitos nocivos da operação mineira na atmosfera e no regime hídrico 

a um nível aceitável; 

 Integrar a paisagem das minas e infra-estruturas através de negociações 

adequadas e potenciais acordos com as autoridades locais;  

 Todas as estruturas, equipamentos e infra-estrutura não compatíveis com o uso 

da terra após o encerramento sejam desmantelados, demolidos e removidos do 

local; 

  A propriedade de todas as infra-estruturas e serviços remanescentes necessários 

para apoiar o uso proposto da terra pós-encerramento sejam formalmente 

transferida para a autoridade local responsável pela administração da área; 

 Após o encerramento a área fique protegida para todos os utilizadores de terras 

e para o gado; 

 Impedir a introdução de pragas e ervas daninhas em áreas onde não estavam 

presentes; 

 Promova uma rápida regeneração e renovação de espécies de plantas nativas ou 

compatíveis com o ecossistema da área; 

 Todas as irregularidades da superfície e as formas de relevo sejam estrutural- e 

ecologicamente estáveis e tenham cobertura sustentável de solo e vegetação; 

 As estruturas de gestão das águas superficiais estejam instaladas e livres de danos 

associados com a erosão; e  

 Todas as descargas de águas superficiais e subterrâneas do local satisfaçam os 

objectivos de qualidade de água acordados. 

 

Provisão Financeira 

Com base na revisão do material de referência, não existem padrões definitivos sobre como 

conduzir e calcular a Provisão Financeira para Moçambique. Contudo, alguns dos princípios 

básicos do “Documento de Orientação para a Avaliação da Provisão Financeira feito pela 

Indústria de Mineração, 2005” foi desenvolvido pelo Regulador de Mineração Sul Africano, e 

será adotado para o nosso propósito, conforme necessário. 

Os seguintes componentes de encerramento são adotados para determinar o quantum para 

provisão financeira: 

 Desmantelamento das instalações de processamento e outras estruturas 

relacionadas; 



ENRC Projecto de Carvão de Estima                                                    Provisão Financeira e 
Plano Conceitual de Reabilitação 

14-398 12 January 2017 Page vi 

 Demolição de estruturas de aço; 

 Demolição de edifícios e estruturas de betão armado; 

 Reabilitação de estradas de acesso; 

 Demolição de instalações habitacionais; 

 Reabilitação a céu aberto, incluindo vazios e rampas; 

 Reabilitação do solo sobrejacente e terraplanagem do solo de cobertura e da 

ganga; 

 Reabilitação de depósitos de resíduos de processo e de tanques de evaporação; 

 Reabilitação de áreas de subsidência; 

 Reabilitação geral da superfície, incluindo pastagens de todas as áreas 

desnudadas; 

 Desvio de rios; 

 Vedações; 

 Gestão da água (separação das águas limpas e sujas, gestão da água poluída e 

gestão dos impactos nas águas subterrâneas); e 

 Manutenção e pós-tratamento. 



ENRC Projecto de Carvão de Estima                                                    Provisão Financeira e 
Plano Conceitual de Reabilitação 

14-398 12 January 2017 Page vii 

Sumário da Provisão Financeira 

RESUMO DE CUSTOS O ENCERRAMENTO 

  Sub Total -Ano 2 Sub Total -Ano 2 Sub Total -Ano 8 Sub Total -Ano 8 Vida Total da Mina Vida Total da Mina 

    
Reabilitação do 

Operador 
Reabilitação de 

Terceiros 
Reabilitação do 

Operador 
Reabilitação de 

Terceiros 
Reabilitação do 

Operador 
Reabilitação de 

Terceiros 

1 

Reabilitação de instalações de 
processamento e de estruturas 
relacionadas $3 234 178.85   $3 234 178.85   $3 234 178.85   

2B 
Demolição de edifícios e estruturas 
de betão armado $2 074 568.58   $2 074 568.58   $2 074 568.58   

5 
Demolição de moradias e 
instalações $3 932 851.21   $3 932 851.21   $3 932 851.21   

6 Reabilitação a céu aberto $14 125 168.55   $174 774 039.91   $113 625 039.91   

8A 
Reabiltação do solo de cobertura e 
ganga. $1 481 102.22   $3 044 100.94   $2 860 301.54   

14 
5 anos de manutenção e pós-
tratamento (monitoramento) $887 377.41   $1 190 601.30   $1 159 583.90   

                

  Subtotal 1  $25 735 246.82 $28 308 771.50 $188 250 340.79 $207 075 374.87 $126 886 523.99 $139 575 176.39 

  Preliminar e Geral   $3 397 052.58   $24 849 044.98   $16 749 021.17 

  Total incl P&Gs (excl IVA)   $31 705 824.08   $231 924 419.85   $156 324 197.56 

 

* Totais baseados em Valor Líquido Actual Net Present Value (NPP) 

** custos fornecidos US Dollar, na razão cambial de $1 = R11.00. 
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LISTA DE ABRREVIATURAS 

 

BoQ Planílha de quantidades (Bill of Quantities) 

EHS Ambiente, Saúde e Segurança (Environmental, Health and Safety) 

EPFI Instituições Financeiras do Princípio do Equador (Equator Principle 

Financial Institutions) 

AIAS Avaliação de Impacto Ambiental e Social 

ICMM Conselho Internacional de Mineração e de Metais (International Council 

of Mining and Metals) 

IFC Corporação Financeira Internacional (International Finance 

Corporation) 

IRR Taxa Interna de Retorno (Internal Rate of Return) 

LoM Vida da Mina (Life of Mine) 

CRP Programa Conceitual de Reabilitação (Conceptual Rehabilitation 

Programme) 

MRP Projecto do Plano de Gestão Ambiental 

NPV Valor Líquido Actual (Net Present value) 
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1 INTRODUÇÃO 

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

Ltd. (GCS) para fazer a avaliação de encerramento da mina do Projecto de Carvão de Estima 

(PCE), em Moçambique, a qual inclue um plano Conceitual do encerramento e a avaliação de 

provisão financeira. A área da mina proposta está situada a Noroeste da Cidade de Tete, a 

aproximadamente 20 km a sul da Barragem de Cahora Bassa, na Província de Tete, em 

Moçambique (Figure 1.1).  

 

[Sem Escala] 

Figura 1-1:  Localização do Projecto de Carvão de Estima em Moçambique 

 

2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Em termos gerais, o Projecto de Carvão de Estima (PCE) compreenderá os seguintes 

componentes: 

 Mineração a céu aberto 

 Manunseamento da mina, solo de cobertura, e e empilhamentos; 

 Processamento de carvão (trituração, triagem e lavagem); 

 Empilhamento de produtos de carvão; 
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 Gestão de resíduos sólidos mineralizados e não-mineralizados; 

 Gestão de água 

 Serviços de suporte e infra-estruturas; e 

 Alojamento e pessoal. 

 

Além das componentes específicas de mineração acima mencionadas, o PCE exigirá também 

as seguintes actividades relacionadas: 

 Reassentamento de várias famílias e aldeias dentro da área do projeto; 

 Desvio de um trecho do rio Sanangué; 

 Desvios e melhoramento de estradas; e 

 Desvio de linhas de corrente eléctrica. 

Consulte o relatório da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e do Programa de Gestão 

Ambiental (PGA) do Projecto de Carvão de Estima para descrições mais detalhadas de infra-

estruturas e processos. O Plano Conceitual de Reabilitação e a Provisão Financeira fazem 

parte do relatório AIA/PGA que foi compilado pela GCS de acordo com a Legislação e 

Regulamentos Ambientais Moçambicanos relevantes, bem como os padrões de desempenho 

da Corporação Financeira Internacional (IFC) e Directrizes do Grupo Banco Mundial.  
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3 ENCERRAMENTO E PLANO DE REABILITAÇÃO 

O encerramento da mina e o plano de reabilitação tornaram-se uma das questões mais difíceis 

a serem enfrentadas pelas empresas mineiras e também pelas comunidades mineiras. Para 

as empresas mineiras, os riscos de segurança, do ambiente e sociais estão sempre na linha 

de frente, e grandes responsabilizações podem surgir se o encerramento da mina não for 

planificado de forma adequada, e se os objectivos do encerramento não forem cumpridos. 

O desenvolvimento de um Programa Conceptual de Reabilitação (CRP) cria uma plataforma 

para que uma mina tenha sempre tenha o fim da vida útil tendo como foco e plano futuro um 

encerramento bem sucedido. O plano de encerramento é orientado internacionalmente por 

diferentes princípios, estruturas, dirctrizes e legislação local. Nas secções que se seguem o 

quadro para o Programa Conceitual de Reabilitação especificamente para a proposta do PCE 

foram compilados na base de vários padrões reconhecidos. 

 

3.1 Padrões Internacionais 

3.1.1 Os Princípios do Equador 

Os Princípios do Equador são uma estrutura de gestão de riscos, adotados pelas instituições 

financeiras, para a determinação, avaliação e gestão de riscos ambientais e sociais dentro 

dos projetos. Estes princípios destinam-se primordialmente a fornecer um padrão mínimo de 

diligência para apoiar a tomada de decisões responsáveis em matéria de riscos (PE, Junho de 

2013). 

As Instituições Financeiras dos Princípios do Equador (EPFI) exigem que o processo de 

avaliação da proposta do Projecto de Carvão de Estima avalie o cumprimento das normas 

aplicáveis. O processo de avaliação avalia o cumprimento dos Padrões de Desempenho da IFC 

sobre a Sustentabilidade Ambiental e Social aplicáveis e as Diretrizes Ambientais, de Saúde 

e Segurança do Grupo do Banco Mundial (Diretrizes EHS) (Anexo III) (IFC, 2007a). 

 

3.1.2 Padrões de Desempenho da Corporação Financeira Internacional (IFC) (2012)  

O Quadro de Sustentabilidade da Corporação Financeira Internacional (IFC) especifica 

metodologias para a gestão de risco e inclui as Normas de Política e Desempenho da IFC sobre 

Sustentabilidade Ambiental e Social, que descreve os compromissos, papéis e 

responsabilidades da IFC relacionados à sustentabilidade ambiental e social durante todas as 

fases de um projeto. 
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 O Padrão de Desempenho 1: Avaliação e Gestão de Riscos Ambientais e Sociais e Impactos, 

o ponto 4 determina que "... os aspectos dos estágios iniciais de desenvolvimento ao longo 

de todo o ciclo de vida (concepção, construção, colocação em serviço, operação, 

desmantelamento, encerramento ou pós-encerramento, se for o caso) de um activo físico 

devem ser incluidos em qualquer avaliação. O projeto deve adoptar uma hierarquia de 

mitigação para antecipar e prevenir/evitar, ou onde a prevenção não é possível, minimizar e 

onde permanecem impactos residuais, compensar os riscos e impactos para os trabalhadores, 

as comunidades afetadas e para o meio ambiente. 

O Padrão de Desempenho 3: Eficiência de Recursos e Prevenção de Poluição tem como 

objetivo evitar ou minimizar impactos adversos na saúde humana e no meio ambiente 

evitando ou minimizando a poluição das actividades do projeto durante todas as fases do 

projeto, incluindo impactos cumulativos. 

O Padrão de Desempenho 6: Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos 

Recursos Naturais Vivos reconhece que proteger e conservar a biodiversidade, manter os 

serviços ecossistémicos e sustentar os recursos naturais são importantes para o 

desenvolvimento sustentável e para o encerramento bem sucedido de uma operação. 

 

3.1.3 Diretrizes ambientais, de Saúde e Segurança IFC para mineração 

 

As actividades de encerramento e pós-encerramento devem ser consideradas o mais cedo 

possível nas fases de planificação e de concepção. A Mina deve preparar um Plano Conceitual 

de Reabilitação preliminar antes do início da produção, identificando claramente as fontes 

de financiamento alocadas e sustentáveis para implementar o plano. Um plano de 

encerramento de mina que incorpore reabilitação física e considerações socioeconômicas 

deve ser parte integrante do ciclo de vida do projeto e deve ser projetado tal modo que: 

 

 A Futura saúde pública e segurança não sejam comprometidas; 

 O pós-uso do local seja de benéfico e sustentável para as comunidades afetadas 

no longo prazo; e 

 Os impactos sócio-económicos adversos sejam minimizados e os benefícios 

socioeconômicos sejam maximizados 
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Um dos aspectos mais importantes do Plano Conceitual de Reabilitação  deve ser a abordagem 

do benéfico do uso de terra (isto deve ser determinado usando um processo “múltiplos 

intervenientes” que inclui agências reguladoras, comunidades locais, usuários tradicionais de 

terras, arrendatários, sociedade civil e outras partes afetadas) seja previamente aprovado 

pelas autoridades nacionais competentes, e que seja o resultado da consulta e do diálogo 

com as comunidades locais e os seus representantes governamentais. 

O CRP deve ser actualizado e refinado regularmente para refletir mudanças no planeamento 

operacional e no desenvolvimento da mina, bem como as condições e circunstâncias 

ambientais e sociais. Os registos das obras devem ser mantidos como parte do plano de pós-

encerramento. 

Os planos de encerramento e pós-encerramento devem incluir cuidados adequados e 

monitoramento contínuo do local, das emissões de poluentes e potenciais impactos 

relacionados. A duração do monitoramento pós-encerramento deve ser definida numa base 

de risco; no entanto, as condições do local normalmente requerem um período mínimo de 

cinco anos ou mais após o encerramento. 

 

O cronograma para a finalização do CRP é específico do local e depende de muitos fatores, 

tais como a potencial vida da mina, porém todos os locais precisam se envolver em alguma 

forma de restauração progressiva durante as operações. Embora os planos possam ser 

modificados, conforme as necessidades, durante as fases de construção e de operação, os 

planos devem incluir contingências para suspensão temporária de actividades e encerramento 

precoce permanente e cumprir os seguintes objetivos de viabilidade financeira e integridade 

física/química/ecológica. 

 

3.1.3.1 Viabilidade Financeira 

Os custos associados às actividades de reabilitação, encerramento e pós-encerramento da 

mina, incluindo os cuidados pós-encerramento, devem ser incluídos nas análises de 

viabilidade comercial durante as fases de planificação e concepção. As considerações 

mínimas devem incluir a disponibilidade de todos os fundos necessários, por instrumentos 

financeiros adequados, para cobrir os custos de encerramento em qualquer fase da vida da 

mina, incluindo a provisão para o encerramento antecipado ou temporário. Uma forma 

aceitável de garantia financeira deve ser fornecida por uma instituição financeira com 

reputação. Os requisitos de reabilitação e de encerramento de minas devem ser revistos 

numa base anual e as disposições de financiamento do encerramento ajustadas para reflectir 

quaisquer alterações. 
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3.1.4 Legislação Moçambicana 

A principal legislação Moçambicana relevante para a gestão ambiental das actividades 

mineiras e protecção ambiental inclui: a Constituição da República de Moçambique; o 

Programa Nacional de Gestão Ambiental; a Lei do Ambiente e outros decretos associados; e 

a Política Nacional de Terras e suas Estratégias de Implementação. Os trechos são descritos 

nas seções a seguir. 

 

3.1.4.1 Regulamentos Ambientais para Actividades Mineiras (Decreto Ministerial 26/2004 
de 20 de Agosto) 

 

Em termos do Regulamento do Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (Decreto n.º 

45/2004 alterado), os projectos mineiros são regidos por uma regulamentação mais específica 

do sector, a saber, o Regulamento Ambiental para Actividades Mineiras (Decreto Ministerial 

26/2004, de 20 de Agosto). A Lei de Minas (Lei nº 14/2002, de 26 de Junho) e o Regulamento 

Ambiental para Actividades classificando as actividades mineiras em três níveis, dependendo 

do âmbito da operação e da relativa complexidade dos equipamentos utilizados. Os três níveis 

são os seguintes: 

 As actividades de Nível 1 observam as normas básicas de gestão ambiental, 

conforme estabelecido no Diploma Ministerial no. 189/2006, de 14 de Dezembro; 

 As actividades de Nível 2 exigem o Plano de Gestão Ambiental; e 

 As actividades de nível 3 devem incluir uma avaliação de impacto ambiental 

(AIA). 

O Projecto de Carvão de Estima proposto é classificado como uma operação de Nível 3 e, 

como tal, são aplicáveis os seguintes requisitos básicos de avaliação de impacto ambiental: 

 

3.1.4.2 Requisitos da Avaliação de Impacto Ambiental 
 

Uma Avaliação de Impacto Ambiental examina técnica e cientificamente as conseqüências da 

implementação de um projeto de mineração no meio ambiente. As AIAs devem ser realizadas 

por um especialista ambiental licenciado pelo Ministério para a Coordenação da Acção 

Ambiental (MICOA) e realizado durante a fase de viabilidade do projecto. O processo de AIA 

destina-se a gerar uma licença ambiental específica de projeto para realizar um projeto de 

mineração. 
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Tal como nos Estudo de Impacto Ambiental em geral, o proponente do projeto submete 

primeiro ao MICOA os chamados termos de referência ("ToRs") para a Avaliação de Impacto 

Ambiental. Os ToRs para as Avaliações de Impacto Ambiental relacionadas com a mineração 

são obrigados a indicar o momento e os procedimentos para o processo de consulta pública 

relacionado. O relatório da Avaliação de Impacto Ambiental deve incluir um Programa de 

Gestão Ambiental [e Social] (PGA [S]). Este programa deve incluir aspectos ambientais, 

biofísicos, sociais, económicos e culturais, bem como um monitoramento ambiental e um 

plano de encerramento de mina. O Programa de Gestão Ambiental deve cobrir um período 

de pelo menos cinco anos, no final do qual um novo plano deve ser submetido à aprovação. 

O PGA deve incluir também um plano de gestão de riscos e emergências. O Estudo de Impacto 

Ambiental, incluindo o Programa de Gestão Ambiental, e é examinado pelo MICOA e pelo 

Ministério de Recursos Minerais e Energia (MIREME). 

 

3.1.4.3 Obrigação de Restauração (Encerramento e Reabilitação) 
 
Ao encerrar uma operação de mineração, as áreas de mineração devem ser deixadas em 

condições seguras, estáveis e bem drenadas, sem necessidade de manutenção. Nesse sentido, 

as pessoas/entidades que realizam actividades de mineração Nível 2 e Nível 3 são obrigadas 

a fornecer uma forma de vínculo para cobrir os custos de restauração do ambiente durante o 

encerramento da mina. O valor da obrigação baseia-se numa estimativa dos custos de tal 

restauração (realizada durante ou após a vida activa do projecto). Para as actividades de 

mineração do Nível 3, o valor é baseado nos termos do Avaliação de Impacto Ambiental 

correspondente, estabelecido pelo MIREME e revisto a cada dois anos. O vínculo pode assumir 

a forma de uma apólice de seguro, uma garantia bancária ou um depósito em dinheiro em 

uma conta bancária que o MIREME mantém especificamente para o efeito. 

 

3.1.5 Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) 

 

O Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) dedica-se ao melhoramento do 

desempenho do desenvolvimento sustentável. A visão, os valores, a meta e os objetivos do 

ICMM é de criar uma plataforma para que os membros trabalhem juntos e com outros para 

fortalecer a contribuição da mineração, minerais e metais para o desenvolvimento 

sustentável. 

Para alcançar e fortalecer os objetivos, o Conselho adoptou 10 princípios específicos de 

desenvolvimento sustentável, que foram novamente comparados com vários padrões 

internacionais e documentos orientadores que incluem, entre outros, a Declaração do Rio,  
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a Global Reporting Initiative, o Pacto Global e as Diretrizes Operacionais do Banco Mundial, 

Iniciativa Global de Informação, Pacto Global e muitos outros. 

Um dos 10 princípios, o Princípio 6 especificamente, indica a ligação entre a necessidade de 

esenvolver projetos de forma sustentável com o encerramento de minas integrado e o 

planeamento de reabilitação. 

O princípio 6: Procura um melhoramento contínuo do nosso desempenho ambiental. 

 Avaliar os impactos ambientais positivos e negativos, directos e indirectos, e 

cumulativos de novos projetos - desde a exploração até o encerrmento; 

 Implementar um sistema de gestão ambiental focado na melhoria contínua para 

rever, prevenir, mitigar ou melhorar os impactos ambientais adversos; 

 Reabilitar terrenos perturbados ou ocupados por operações de acordo com o 

apropriado uso de terra para pós-mineração 

 Fornecer armazenamento seguro e eliminação de resíduos remanescentes e 

resíduos de processo; 

 Conceber e planificar todas as operações de forma que recursos adequados 

estejam disponíveis para atender aos requisitos de encerramento de todas as 

operações. 

Como resultado, o ICMM trabalha continuamente em conjunto com várias organizações, em 

aspectos relacionados, entre outros, com uma melhor planificação de encerramento e 

garantia financeira. O ICMM também desenvolveu um kit de planeamento integrada de 

encerramento de minas para auxiliar na planificação do encerramento, custo de 

encerramento e garantia financeira. 

O Kit de Ferramentas de Planeamento de Encerramento Minas Integrado do ICMM foi utilizado 

como o quadro mais amplo para compilar o CRP do PCE proposto, tendo também em conta os 

requisitos dos padrões de desempenho do IFC e a Legislação Moçambicana 

O Plano de encerramento e reabilitação é inicialmente conceptual e progressivamente torna-

se mais detalhado, consulte a Figura 3.1. Um plano de encerramento e reabilitação em seus 

estágios conceituais pode comunicar um resultado e objetivos, enquanto um plano detalhado 

incluirá marcos, metodologias detalhadas para alcançar esses processos de monitoramento e 

validação. A planificação do encerramento e o alcance de marcos e objetivos devem ser 

integrados nos sistemas e nos processos de tomada de decisão que suportam uma operação a 

longo de sua vida. 
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O plano conceitual de encerramento e reabilitação é o início do processo de planificação do 

encerramento e é apropriado para as fases de exploração, pré-viabilidade, viabilidade e 

construção do ciclo de vida de uma operação. O plano irá evoluir ao longo do tempo uma vez 

que mais informações vão se tornando disponível, e refinadas em um plano de encerramento 

detalhado o mais rapidamente possível após as operações começarem. 

 
Figura 3-1: Fases de Planificação do Encerramento e Reabilitação (Fonte: ICMM - 
Planeamento para o Encerramento Integrado de Minas - Kit de Ferramentas) 
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4 PLANO CONCEITUAL DE ENCERRAMENTO  

O objetivo do processo de encerramento de reabilitação é restaurar, tanto quanto possível, 

a área perturbada durante a operação da mina para um uso da terra o mais próximo possível 

do anteriormente praticado antes das operações de mineração. 

 

4.1 Abordagem 

O desenvolvimento deste plano conceitual de encerramento focou-se na identificação de 

riscos e oportunidades e no conhecimento, com as quais as decisões serão tomadas. 

Utilizou-se a Ferramenta 4: Avaliação e Gestão de Risco/Oportunidade e Ferramenta 5: 

Mapeamento de Plataformas de Conhecimento, sendo esta última relevante durante o 

planeamento conceitual de encerramento, e ainda mais para o planeamento detalhado do 

encerramento. 

O processo de avaliação de risco/oportunidade destaca a maneira como: 

 Minimizar as consequências negativas do encerramento; 

 Maximizar os benefícios positivos do encerramento; 

 Minimizar a probabilidade de as metas de encerramento não serem alcançadas;  

 Maximizar a probabilidade de identificar oportunidades para benefícios 

duradouros; 

 

A informação contextual foi derivada das seguintes fontes: 

 Avaliação Biofísica; 

 Enquadramento jurídico e contextual; 

 Envolvimento das partes interessadas; e 

 Informações actuais de pré-viabilidade do projecto. 

 

4.2 Resultados das Metas do Encerramento e Objectivos 

Os resultados das metas do encerramento para o PCE incluem os seguintes conceitos: 

 Que a futura saúde e segurança públicas não sejam comprometidas; 

 O pós-uso do local seja benéfico e sustentável para as comunidades afetadas para 

o longo prazo; 
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 Os impactos socioeconómicos adversos sejam minimizados e os benefícios 

socioeconómicos sejam maximizados (consulte o Plano de Acção de Avaliação de 

Impacto Social e Relocalização); 

 Tornar a área de influência saudável e estável, e restaurar sua capacidade de 

permitir outra actividade compatível com qualquer forma de vida e actividade 

na região onde se localiza, após o encerramento da operação da mineração; 

 Garantir a segurança do local durante e após a operação de mineração; 

 Reduzir os efeitos nocivos da operação mineira na atmosfera e no regime hídrico 

a um nível aceitável; 

 Integrar a paisagem das minas e infra-estruturas através de negociações 

adequadas e potenciais acordos com as autoridades locais;  

 Todas as estruturas, equipamentos e infra-estrutura não compatíveis com o uso 

da terra após o encerramento sejam desmantelados, demolidos e removidos do 

local; 

  A propriedade de todas as infra-estruturas e serviços remanescentes necessários 

para apoiar o uso proposto da terra pós-encerramento sejam formalmente 

transferida para a autoridade local responsável pela administração da área; 

 Após o encerramento a área fique protegida para todos os utilizadores de terras 

e para o gado; 

 Impeça a introdução de pragas e ervas daninhas em áreas onde não estavam 

presentes; 

 Promova uma rápida regeneração e renovação de espécies de plantas nativas ou 

compatíveis com o ecossistema da área; 

 Todas as irregularidades da superfície e as formas de relevo sejam estrutural- e 

ecologicamente estáveis e tenham cobertura sustentável de solo e vegetação; 

 As estruturas de gestão das águas superficiais estejam instaladas e estejam livres 

de danos associados com a erosão; e  

 Todas as descargas de águas superficiais e subterrâneas do local satisfaçam os 

objectivos de qualidade de água acordados. 
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4.3 Componentes de domínio de encerramento e Planos 

Com base na revisão do material de referência, não existem padrões definitivos sobre como 

conduzir e calcular a Provisão Financeira para Moçambique. Contudo, alguns dos princípios 

básicos do “Documento de Orientação para a Avaliação da Provisão Financeira feito pela 

Indústria de Mineração, 2005” foi desenvolvido pelo Regulador de Mineração da Sul Africano, 

será adotado para o nosso propósito, conforme necessário. 

4.3.1 Componentes de domínio de encerramento 

Os seguintes componentes de encerramento são adotados para determinar o quantum para 

provisão financeira: 

 Desmantelamento das instalações de processamento e outras estruturas 

relacionadas; 

 Demolição de estruturas de aço; 

 Demolição de edifícios e estruturas de betão armado; 

 Reabilitação de estradas de acesso; 

 Demolição de instalações habitacionais; 

 Reabilitação a céu aberto, incluindo vazios e rampas; 

 Reabilitação do solo sobrejacente e terraplanagem do solo de cobertura e da 

ganga; 

 Reabilitação de depósitos de resíduos de processo e de tanques de evaporação; 

 Reabilitação de áreas de subsidência; 

 Reabilitação geral da superfície, incluindo pastagens de todas as áreas 

desnudadas; 

 Desvio de rios; 

 Vedações; 

 Gestão da água (separação das águas limpas e sujas, gestão da água poluída e 

gestão dos impactos nas águas subterrâneas); e 

 Manutenção e pós-tratamento. 
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Determina-se uma taxa mestre para cada componente de domínio de fecho e é aplicado um 

factor de multiplicação à taxa mestre, dependendo da classe de risco e da sensibilidade da 

área. A taxa mestre para cada componente de encerramento é baseada em métodos de 

encerramento geralmente aceites. Factores de ponderação adicionais foram determinados 

de acordo com a proximidade do local de trabalho e equipamento, se o projeto exigir 

envolvimento de terceiros durante o encerramento e reabilitação. 

4.4 Objectivos de Encerramento Sectoriado 

Esta secção descreve os objectivos gerais de encerramento em termos de critérios de 

utilização do solo e de encerramento para as áreas principais acima mencionadas. 

Os seguintes factores também foram levados em conta durante o desenvolvimento do plano 

de encerramento do domínio conceitual para cada domínio: 

 A quantidade e área de perturbação; 

 Legislação aplicável; 

 Áreas perigosas e avaliações de risco; 

 Um plano de desmantelamento e desactivação; 

 Contaminação e mitigação; 

 Fim do uso da terra; 

 Terraplanagem necessária e nivelamento 

 Controle da erosão; 

 Um plano de reabilitação; 

 Monitoramento; 

 Estimativas de custos e 

 Pesquisa. 

 

4.4.1 Instalação de Manuseio e Processamento de Carvão, Infra-estrutura da Mina, 
Empilhamento de Carvão e infra-estrutura associada 

 

As instalações finais de Manuseio e Processamento de Carvão, Infra-estrutura da Mina, Área 

de Armazenagem de Carvão e os objetivos de uso da infra-estrutura associados são: 

 Fornecer uma capacidade/sustentabilidade aceitável de uso da terra para a fase 

da pós perturbação; 

 Proporcionar morfologias terrestres aceitáveis e estáveis após a perturbação; 
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 Proteger a qualidade das águas superficiais e subterrâneas no local e aquela que 

sai da área de mineração; e 

 Reabilitar utilizando métodos tecnicamente eficazes e rentáveis e práticas de 

engenharia comprovadas para assegurar que não seja necessária manutenção a 

longo prazo para além da fase pós-encerramento de 5 anos. 

Assume-se que a concepção, construção e manutenção dos trabalhos de desvio de água 

superficial e de contenção necessários durante a fase operacional sejam concluídos de modo 

a que se tornem características permanentes misturando-se com a topografia circundante e 

não exijam trabalhos adicionais ou reparação no encerramento. 

Todos os equipamentos e estruturas associados à instalação e à infra-estrutura associada 

serão desmontados e removidos do local ou eliminados para uma área de eliminação de 

resíduos designada, juntamente com os resíduos de demolição e os entulhos de construção 

resultantes do processo de demolição. A estimativa dos custos de reabilitação e 

encerramento exclui o potencial valor de salvamento dos equipamentos e materiais de acordo 

com as práticas de contabilidade e encerramento aceites. 

Embora seja possível que alguns dos escritórios e lojas associados ao CHPP sejam mantidos 

para apoiar o uso do solo pós-encerramento, actualmente não há planos específicos a esse 

respeito. 

 

4.4.1.1 Os Critérios de Encerramento incluem: 

 

 Todas as infra-estruturas e edifícios de betão devem ser demolidos ao nível do 

solo e enterrados junto ao local da instalação; 

 As fundações, estruturas e esteiras rolantes devem ser desagregados ao nível 

natural do solo; 

 Rasgamento e afrouxamento de solos e sub-solos compactados seguido de 

contorno da área perturbada de modo a evitar concentrações de fluxos de água 

superficiais pós-encerramento; 

 Recuperação de empilhamento de solo de cobertua e colocação de solos em 

espessuras especificadas em para o estabelecimento da vegetação; 

 Áreas totais a devem ser cobertas com solo superficial e re-vegetadas de acordo 

com as estipulações da AIAS; 
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 Os cuidados e manutenção da vegetação estabelecida devem ser feitos até que 

esta seja naturalmente auto-sustentável. Cuidados posteriores e manutenção a 

incluir para a aplicação de fertilizantes e ameliorants como necessário, bem 

como controlar a propagação de espécies exóticas, invasoras e ervas daninhas; 

 Cuidados e manutenção de obras de terraplenagem de reabilitação e 

encerramento (incluindo solo superficial) até que sejam protegidos contra erosão 

por coberturas vegetativas sustentáveis; e 

 Não são permitidos créditos para sucata de aço e equipamentos que podem ser 

reutilizados ou vendidos - mas isso representa uma oportunidade que deve ser 

investigada durante o processo detalhado de planeamento do encerramento. 

 

4.4.2 Acampamento para Construção de Minas, de Administração e Hospedagem 

 

Espera-se que alguns ou todos os acampamentos do empreteiro e instalações associadas 

sejam deixados intactos para fornecer acomodação à comunidade que permanence, no 

encerramento. Até que seja celebrado um acordo com as autoridades locais para que tal 

aconteça, considera-se prudente permitir a remoção da aldeia e da infra-estrutura associada. 

A área desmatada seria então devolvida ao uso de terra anterior ou a outro uso. A estimativa 

dos custos de reabilitação e encerramento para a demolição e eliminação das estruturas e 

instalações e a substituição dos solos e uma cobertura vegetativa da área do acampamento 

foram tomadas em consideração. 

Os objectivos finais do Acampamento de Construção da Mina, Administração Actual e de 

acomodação são: 

 Fornecer uma capacidade/adequação de uso da terra aceitável após a 

perturbação; 

 Proporcionar morfologias de terra aceitáveis e estáveis após a perturbação; 

 Reabilitar utilizando métodos tecnicamente eficazes e rentáveis e práticas de 

engenharia comprovadas para assegurar que não seja necessária manutenção a 

longo prazo para 5 anos além da fase pós-encerramento; e/ou 

 Negociar o potencial para utilizar a infra-estrutura para a comunidade local / 

autoridades em apoio aos programas de desenvolvimento local. 

 

4.4.2.1 O Critério de Encerramento Inlui: 
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 Todas as infra-estruturas, edifícios temporários e de betão devem ser 

desagregados ao nível do solo e enterrados junto ao local da instalação; 

 Áreas totais a serem cobertas com solo superficial devem ser re-vegetadas de 

acordo com as estipulações da AIAS; e 

 Não são permitidos créditos para sucata de aço e equipamentos que podem ser 

reutilizados ou vendidos, o que representa uma oportunidade que deve ser 

investigada durante o processo detalhado de planeamento do encerramento. 

4.4.3 Área de Mineração a Céu Aberto 

Espera-se que a cava  criado pela mina (a céu aberto) seja reabilitada simultaneamente com 

as operações de mineração. Os objetivos associados à área da cava criada pela mineração a 

céu aberto são: 

 Fornecer uma capacidade/sustentabilidade aceitável de uso da terra para a fase da 

pós perturbação; 

 Proporcionar morfologias terrestres aceitáveis e estáveis após a perturbação; 

 Proteger a qualidade das águas superficiais e subterrâneas no local e aquela que sai 

da área de mineração; e 

 Reabilitar utilizando métodos tecnicamente eficazes e rentáveis e práticas de 

engenharia comprovadas para assegurar que não seja necessária manutenção a longo 

prazo para além da fase pós-encerramento de 5 anos. 

 Proteger a qualidade das águas superficiais e subterrâneas no local, e aquelas que 

saem da área de mineração; 

 

4.4.3.1 Os Critérios do Encerramento Incluem: 
 

 Decapagem e empilhamento do solo superficial e dos horizontes do subsolo em áreas 

de empilhamento designadas, conforme estipulado no plano de manejo do solo; 

 Preencher os resíduos e solo de cobertura numa sequência espeífica para evitar 

inversão de perfis do solo. Espera que a o buraco da mina seja preenchido para 

permitir assentamentos diferenciais do aterro a longo prazo. 

 Moldagem e perfilamento do buraco da mina de enchimento tal como para criar áreas 

de drenagem e armadilhas de silte para facilitar o controle da erosão de solos 

colocados nas áreas reabilitadas; 

 Recuperação dos empilhamentos e substituição do subsolo e do solo antes do 

estabelecimento da vegetação; 
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 Os cuidados e manutenção da vegetação estabelecida devem ser feitos até que esta 

seja naturalmente auto-sustentável. Cuidados posteriores e manutenção a incluir 

para a aplicação de fertilizantes e ameliorants como necessário, bem como controlar 

a propagação de espécies exóticas, invasoras e ervas daninhas; e 

 Cuidados e manutenção de obras de terraplenagem de reabilitação e encerramento 

(incluindo solo superficial) até que sejam protegidos contra erosão por coberturas 

vegetativas sustentáveis; 

 

4.4.4 Empilhamento do Solo de Cobertura, Subsolo e ganga; Bermas e Outras 
Instalações para Resíduos  

 

A sequência proposta de operações de mineração a céu aberto é de tal modo que a colocação 

de material para as várias áreas de empilhamento se destina a ter lugar nos estágios iniciais 

do desenvolvimento e operação da mina. A colocação de material irá diminuir e, 

eventualmente, cessar à medida que o material de cobertura é colocado diretamente de 

volta para as áreas esgotada do buraco da mina durante a reabilitação simultânea. 

Os objectivos finais do empilhamento e de outras infra-estruturas de uso de terra são: 

 Fornecer uma capacidade/adequação de uso da terra aceitável após a 

perturbação; 

 Proporcionar morfologias de terra aceitáveis e estáveis após a perturbação; 

 Proteger a qualidade das águas superficiais e subterrâneas no local e aquela que 

sai da área de mineração;  

 Reabilitar utilizando métodos tecnicamente eficazes e rentáveis e práticas de 

engenharia comprovadas para assegurar que não seja necessária manutenção a 

longo prazo para 5 anos além da fase pós-encerramento; e 

 Tornar a área segura com risco mínimo para o público, fauna nativa e pecuária. 

 

4.4.4.1 Os Critérios de Encerramento Incluem: 
 

 A projecção, construção e operação dos empilhamentos de tal forma que estes 

sejam desde o início formas de terreno estáveis e viáveis permanentes que 

exigem um mínimo de terraplenagem e paisagismo na altura do fecho da mina se 

estes permanecerem, os empilhamentos que serão usados como aterro devem ser 

mantidos da mesma maneira até a sua colocação de volta para o espaço aberto 

da mina; 
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 A projecção, construção e manutenção de obras de desvio e contenção de água 

de superfície para os empilhamentos como características permanentes de tal 

modo que se misturam com a topografia circundante e não exijam obras 

adicionais ou reparo no encerramento; 

 A reabilitação contínua e manutenção das superfícies concluídas das instalações, 

bem como de quaisquer áreas adjacentes perturbadas. Espera-se que o processo 

inclua a colocação do solo de cobertura, o estabelecimento da vegetação e 

manutenção até que a vegetação seja auto-sustentável e a cobertura do solo 

esteja estável, isto inclui áreas depois que os empilhamentos sejam colocados de 

volta as cavas abertas; 

 Provisão para a contenção e libertação controlada de água em áreas específicas 

das instalações; 

 Estabelecimento de vegetação que compreende combinações de plugs de solo 

com vegetação autóctone resgatada, semeadura hídrica, semeadura manual e 

sementeira, conforme necessário, para assegurar uma cobertura sustentável 

compreendendo uma variedade de espécies nativas de capim, arbustos e árvores; 

 Os cuidados e manutenção da vegetação estabelecida devem ser feitos até que 

esta seja naturalmente auto-sustentável. Cuidados posteriores e manutenção a 

incluir para a aplicação de fertilizantes e ameliorants como necessário, bem 

como controlar a propagação de espécies exóticas, invasoras e ervas daninhas; e 

 Os cuidados e manutenção de obras de terraplenagem de reabilitação e 

encerramento (incluindo solo superficial) até que sejam protegidos contra erosão 

por coberturas vegetativas sustentáveis; 

Desde que a reabilitação e o encerramento dos empilhamentos prosseguem em simultâneo 

com o seu desenvolvimento, espera-se que quase todos os custos associados ao processo 

sejam gastos como custos de funcionamento. Espera-se que a reabilitação e o encerramento 

dos estoques e dos aterros sejam concluídos o fim da vida da mina e não se espera que ele 

contribua significativamente para a responsabilidade no encerramento. A estimativa actual 

das provisões financeiras para o encerramento baseia-se no pressuposto de que a reabilitação 

dos depósitos deverá ainda ser concluída no encerramento da mina para o vazio final do vão 

aberto da mina. 
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4.4.5 Estradas 

O objectivo final do uso de terra para as estradas são: 

 Fornecer uma capacidade/adequação de uso da terra aceitável após a 

perturbação; 

 Proporcionar morfologias da terra aceitáveis e estáveis após a perturbação 

 Reabilitar utilizando métodos tecnicamente eficazes e rentáveis e práticas de 

engenharia comprovadas para assegurar que não seja necessária manutenção a 

longo prazo para além de 5 anos da fase pós-encerramento; e / ou 

 Negociar o potencial para doar infra-estrutura para a comunidade local/município 

em apoio de programas de desenvolvimento local (se aplicável). 

 

4.4.6 Reabilitação da Superfície Geral 

Embora o desmantelamento do projeto como uma entidade só acontecerá no final da vida da 

mina, também será necessário desmantelar temporariamente ou construir infra-estruturas 

em determinados momentos ao longo da vida do projecto. Note-se ainda que a utilização 

temporária de áreas do estaleiro, terraplenagem e obras civis pode ser necessária para as 

actividades de desmantelamento. Em termos gerais, a reabilitação geral da superfície 

compreenderá os seguintes objectivos em toda a operação: 

 Remoção de áreas de construção (se não for incorporado no planeamento de 

manutenção operacional); 

 Remoção de equipamentos (máquinas, equipamentos elétricos, tubulações, etc.) 

com potencial valor de uso em segunda mão para venda; 

 Drenagem de líquidos perigosos (não utilizados e residuais) para revenda, 

tratamento e / ou eliminação; 

 Remoção de todos os materiais e resíduos perigosos para tratamento e/ou 

eliminação; 

 Drenagem e tratamento / eliminação de tanques de efluentes e instalações de 

tratamento de água suja; 

 Desmantelamento e demolição de infra-estruturas e equipamentos; e 

 Remoção de fundações e estradas de acesso (se não for mais necessário para uso 

alternativo pós-encerramento). 
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4.4.6.1 Critérios Restantes de Encerramento  

 

 Remoção da infra-estrutura e do equipamento das áreas perturbadas; 

 Rasgamento e afrouxamento de solos e sub-solos compactados seguido de 

contorno da área perturbada de modo a evitar concentrações de fluxos de água 

superficiais pós-encerramento; 

 Recuperação de pilhas de solo de cobertura e colocação de solos em espessuras 

especificadas em antecipação ao estabelecimento da vegetação; 

 Estabelecimento de vegetação que compreende combinações de plugs de solo 

com vegetação autóctone resgatada, semeadura hídrica, semeadura manual e 

sementeira, conforme necessário, para assegurar uma cobertura sustentável 

compreendendo uma variedade de espécies nativas de capim, arbustos e árvores; 

 Os cuidados e manutenção da vegetação estabelecida devem ser feitos até que 

esta seja naturalmente auto-sustentável. Cuidados posteriores e manutenção a 

incluir para a aplicação de fertilizantes e ameliorants como necessário, bem 

como controlar a propagação de espécies exóticas, invasoras e ervas daninhas; 

 Cuidados e manutenção de obras de terraplenagem de reabilitação e 

encerramento (incluindo solo superficial) até que sejam protegidos contra erosão 

por coberturas vegetativas sustentáveis; 

 

4.4.7 Gestão de Água 

Com base na infra-estrutura actual, a infra-estrutura de gestão de água superficial e de águas 

pluviais deve ser mantidas durante a vida da mina. Actualmente, não há mais detalhes sobre 

os requisitos para o maneio de águas subterrâneas em relação a cava da mina aberto. O 

encerramento da gestão das águas subterrâneas, e durante as actuais actividades de 

reabilitação, deve ser confirmado e o plano de encerramento deve ser actualizado logo que 

estejam disponíveis. 

 

4.4.8 Cuidados e Manutenção 

Após a reabilitação de áreas perturbadas (simultaneamente e no encerramento), será 

necessário um período de cuidados e manutenção para assegurar que os objectivos de 

restauração e de encerramento sejam cumpridos. Isso incluirá o monitoramento, a 

manutenção e a reparação de morphologia do relevo pós-encerramento, instalações e áreas 

reabilitadas. A este respeito, podem ser desenvolvidas as seguintes actividades: 
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 Reparação de danos causados pela erosão até que as coberturas de vegetação 

estejam instaladas e funcionando para evitar a erosão; 

 Manutenção da vegetação para garantir que ela se torne auto-sustentável. 

Espera-se que isso inclua a aplicação de fertilizantes e ameliorants conforme 

necessário, bem como o controle de espécies alienígenas e invasoras; 

 Coleta e análise de dados de águas superficiais e subterrâneas; 

 Bio-monitoramento (quando necessário); 

 Testes e intervenções de fertilidade do solo; 

 Controle de espécies invasoras; 

 Terraplanagens e paisagismo; 

 Controle de erosão; e 

 Possível remediação de águas subterrâneas (a confirmar numa fase posterior). 
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5 REABILITAÇÃO E METODOLOGIA PROVISÃO FINANCEIRA 

5.1 Provisão Financeira Limpa 

Conforme discutido na Seção 4.3, com base na revisão do material de referência, não existem 

padrões definitivos sobre como conduzir e calcular a Provisão Financeira para Moçambique. 

Contudo, alguns dos princípios básicos do “Documento de Orientação para a Avaliação da 

Provisão Financeira feito pela Indústria de Mineração, 2005” foi desenvolvido pelo Regulador 

de Mineração da Sul Africano, será adotado para o nosso propósito, conforme necessário. 

A metodologia aplicada para o cálculo das quantidades, taxas de reabilitação (encerramento) 

associadas é discutida nesta seção. A avaliação da provisão financeira foi realizada para o 

local para determinar a provisão financeira limpa. 

O documento de orientação é genérico em termos de provisão financeira, reabilitação e 

encerramento de minas. Outros dados foram obtidos das operações de mineração com base 

em circunstâncias que prevalecem em áreas de mina específicas, para avaliar completamente 

o quantum para provisão financeira. O documento de orientação abrange os componentes de 

fecho mais essenciais que são geralmente necessários para o encerramento de um local da 

mina. Devem também ser consideradas condições específicas do local e, nestas 

circunstâncias, são necessários estudos especializados (e custos de encerramento 

relacionados) sobre aspectos como a poluição das águas superficiais e subterrâneas e a 

remediação. 

A metodologia que foi implementada na avaliação da provisão financeira para o PCE é 

mostrada na Figura 5.1 e deve ser vista simultaneamente com o documento de orientação. 
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Figura 5-1:  Metodologia da Provisão Financeira 

 

 



ENRC Projecto de Carvão de Estima                                                    Provisão Financeira e 
Plano Conceitual de Reabilitação 

14-398 12 January 2017 Page 24 

Para as informações limitadas fornecidas, seguiu-se uma abordagem "baseada em regras" e a 

avaliação prosseguiu da seguinte forma: 

 Identificar componentes do encerramento; 

 Identificar taxas unitárias para componentes de encerramento; 

 Identificar e aplicar factores de ponderação; 

 Identificar áreas de perturbação; 

 Identificar custos de encerramento de estudos especializados; 

 Calcular custos de encerramento; 

 Revisão independente por pessoa competente. 

É fornecida uma taxa mestre para cada componente de fecho e é aplicado um factor de 

multiplicação à taxa mestre, dependendo da classe de risco e da sensibilidade da área. A 

taxa mestre para cada componente de encerramento é baseada nos "métodos de 

encerramento geralmente aceites". 

O próximo passo é determinar e aplicar os fatores de ponderação, com base na localização 

específica da mina. Os dois factores de ponderação aplicáveis são os seguintes: 

 Factor de ponderação 1: A natureza do terreno onde a mina está localizada. 

Este factor é aplicável, uma vez que é mais complicado (e, portanto, mais 

oneroso) realizar trabalhos relacionados com o encerramento da mina em áreas 

de relevo ondulado ou acidentado. O factor de ponderação 1 é aplicado a cada 

um dos componentes de encerramento; 

 Factor de ponderação 2: A proximidade da mina a um centro urbano. Esse fator 

é aplicável, pois haverá aumento nos custos de transporte de máquinas, bens e 

pessoal para locais de mineração mais remotos. O factor de ponderação 2 é 

aplicado apenas ao item Preliminar e Geral. 

O GCS seguiu o Documento de Orientação, a fim de determinar a taxa mestre utilizada para 

cada componente de encerramento, onde GCS tinha taxas de empreteiro específicas, o desvio 

da taxa mestre é aplicado com justificação. Consulte o Apêndice A para as taxas mestre 

utilizadas. 
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6 AVALIAÇÃO DA PROVISÃO FINANCEIRA 

6.1 Estimativa da Quantidade 

A PCE forneceu ao GCS o esquema proposto, que a GCS examinou para determinar a lista 

preliminar de quantidades que foram usadas como parte desta avaliação. 

A lista de quantidades é apresentada no formato DMR. O formato exige que as quantidades 

sejam expressas em termos dos componentes de encerramento do DMR, conforme estipulado 

no documento de orientação (referência Secção 1, Introdução). 

 

6.2 Resumo da Provisão Financeira 

 

As informações fornecidas foram avaliadas e o quantum foi calculado para o PCE (ver 

Apêndice B para as folhas de cálculo detalhadas). 

A folha de estimativa de reabilitação ambiental e provisão financeira pode ser resumida da 

seguinte forma no Quadro 6.1, no verso. 

Três (3) totais foram providenciaos para o  comissionamento da provisão financeira (início da 

mineração no Ano 1 após a construção), Provisão Financeira após 5 anos de mineração, 

quando a cava  da mina for aberto à plena capacidade na posição inicial e a vida útil completa 

da provisão financeira da mina depois de o buraco da cava migrar ao longo da área de 

mineração. 

O subtotal 1 refere-se ao custo total envolvido se a mina administrar o encerramento da mina 

por si. 

No caso em que a mina fecha prematuramente, as estimativas do "Custo Limpo de 

Encerramento" estão de acordo com as diretrizes do DMR e fornecem custos adicionais se uma 

se a terceira parte conduzir as actividades de reabilitação da PCE e incluir o seguinte: 

 Fator de Ponderação 2; 

 Preliminares e gerais (P & G) = 12% 

A disponibilização dos fundos deve ser feita de acordo com a IFC e/ou com a legislação 

moçambicana e deve ser actualizada de dois em dois anos. 
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Tabela 6.1 Resumo da Provisão Financeira do PCE 

 

RESUMO DE CUSTOS DE ENCERRAMENTO 

  Sub Total - Ano 2 Sub Total - Ano 2 Sub Total - Ano 8 Sub Total - Ano 8 Vida Total da Mina 
Vida Total da 

Mina 

    
Reabilitação do 

Operador 
Reabilitação de 

Terceiros 
Reabilitação do 

Operador 
Reabilitação de 

Terceiros 
Reabilitação do 

Operador 
Reabilitação de 

Terceiros 

1 

Reabilitação de instalações de 
processamento e de estruturas 
relacionadas $3 234 178.85   $3 234 178.85   $3 234 178.85   

2B 
Demolição de edifícios e estruturas 
de betão armado $2 074 568.58   $2 074 568.58   $2 074 568.58   

5 Demolição de moradias e instalações $3 932 851.21   $3 932 851.21   $3 932 851.21   

6 Reabilitação a céu aberto $14 125 168.55   $174 774 039.91   $113 625 039.91   

8A 
Reabiltação do solo de cobertura e 
ganga $1 481 102.22   $3 044 100.94   $2 860 301.54   

14 
5 anos de anutenção e pós-
tratamento (monitoramento) $887 377.41   $1 190 601.30   $1 159 583.90   

                

  Subtotal 1  $25 735 246.82 $28 308 771.50 $188 250 340.79 $207 075 374.87 $126 886 523.99 $139 575 176.39 

  Preliminar e Geral   $3 397 052.58   $24 849 044.98   $16 749 021.17 

  Total incl P&Gs (excl IVA)   $31 705 824.08   $231 924 419.85   $156 324 197.56 

 

 

* Totais baseados em Valor Líquido Actual Net Present Value (NPP) 

 ** custos fornecidos US Dollar, na razão cambial de $1 = R11.00. 
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APÊNDICE A – TAXAS MESTRE UTILIZADAS PARA O PCE 
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APÊNDICE B – CÁLCULOS DETALHADOS DA PROVISÃO FINANCEIRA 

 

 

 

 


