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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
A Suni Resources SA é uma empresa Moçambicana focada principalmente na indústria de 
mineração de grafite e pretende desenvolver uma mina de grafite na área do Projecto de 
Balama (referido como o “Local do Projecto” ou “local”) localizado no Distrito de Balama na 
Província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. A área do projecto está localizada a cerca 
de 6 km a sudeste da Vila de Balama e a 56 km a sudoeste da Cidade de Montepuez. A área 
de licença (Licença de Prospecção e Pesquisa 4118) cobre aproximadamente 9.600 ha, 
dentro dos quais existem dois recursos que eles pretendem explorar. Os dois depósitos são 
considerados como parte deste processo de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS). 
 
Os objectivos da visita ao local foram: 
 

• Entender claramente as conexões entre os sistemas fluviais no local. 

• Obter dados físico-químicos nos rios directa e indirectamente impactados pelo 
projecto de mineração proposto. 

• Obter dados sobre a ecologia aquática (macroinvertebrados bentônicos) dos rios 
directa e indirectamente impactados pelo projecto de mineração proposto. 

 
A visita ao local foi realizada durante a estação chuvosa entre os dias 24 e 27 de Janeiro de 
2018, quando se esperava que os rios na área do projecto tivessem um fluxo óptimo. A 
intenção era realizar amostragem in loco de macroinvertebrados e colher amostras de água 
para análise da qualidade da água. Locais de amostra foram selecionados a montante e a 
jusante do local para determinar se alguma irregularidade foi introduzida nos sistemas. Estes 
podem incluir níveis mais elevados de substâncias tóxicas, como Arsênico, Cianeto, Urânio 
e Vanádio. Substâncias que ocorrem naturalmente, como Alumínio, Ferro, Nitrato/Nitrito, 
Sódio e Sulfatos, também podem ser prejudiciais aos organismos aquáticos se forem 
encontradas em volumes excessivos no ambiente natural e podem ser causadas por vários 
factores. As amostras de água foram enviadas para Laboratórios Talbot na África do Sul para 
análise de vários parâmetros. O laboratório é credenciado pelo Sistema Nacional de 
Acreditação da África do Sul (SANAS). Foi conduzida uma avaliação do Estado Ecológico 
Actual (EEA) usando a metodologia SASS5, enquanto que o número de taxa de EPT 
encontrado em cada local é calculado como uma percentagem do número total de taxa 
encontrados para aquele local. 
 
Local 1 - Alto Rio Namiticu 
O local é constituído por um único canal raso a cerca de 300m a montante da ponte e é 
predominantemente composto por vegetação emergente (principalmente juncos e pequenos 
arbustos) e solo descoberto (lama e areia). O cultivo de milho e cana-de-açúcar ocorre 
adjacente ao sistema fluvial, a cerca de 20 m de distância. O canal tem cerca de 2 a 4 m de 
largura e 250 a 400 mm de profundidade, com graus variados de floresta ripariana. A 
amostragem SASS5 foi apenas parcialmente eficaz, uma vez que havia muito pouca 
vegetação dentro do canal e, portanto, nenhum invertebrado EIC estava presente. 
 
Local 2 - Rio Namiticu Médio 
A zona bêntica era composta principalmente de pequenas pedras e argila, com algumas 
áreas sendo constituídas apenas por areia. O local a montante era muito raso, com um canal 
largo e muitos corredores, enquanto que mais abaixo o canal era mais estreito com um fluxo 
aumentado. Muito pouca vegetação estava presente dentro do canal de água e sinais de 
inundações recentes eram evidentes. A turbidez no local foi semelhante à do Local 1, 
indicando que nenhum escoamento excessivo do solo estava contribuindo para o rio entre os 
locais. 
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Local 3 - Rio Namiticu Baixo 
A zona bêntica é composta principalmente de areia grossa. Os bancos foram inundados 
devido às recentes chuvas. Os níveis de turbidez no Local 3 (143) foram duas vezes mais 
altos que os do Local 2 (74), indicando que grandes volumes de sedimentos estavam sendo 
introduzidos no sistema. 
 
Locai 4 – Córrego de Lapa  
O canal tem entre 1 e 2 m de largura e raso (20 a 40 cm), indicando que houve um fluxo 
mínimo das regiões a montante. A zona bêntica é composta principalmente de areia e lama. 
A vegetação ripariana inclui pequenas árvores, arbustos, juncos e gramíneas. 
A água que flui através deste local foi a mais clara de todos os locais registados, com uma 
turbidez registada de 31 NTU. Isto é provavelmente devido a uma área de captação menor, 
e é menos provável inundar no mesmo grau que os Rios Namiticu / Naconha, bem como 
práticas agrícolas a montante do local. 
 
Local 5 - Rio Naconha Superior 
Neste local, o canal do rio é relativamente estreito (cerca de 2 a 3 m) com vegetação marginal 
densa (caniços de Phragmites e juncos). A zona bêntica consiste principalmente de areia. A 
vegetação ripariana consiste de arbustos espessos e matas, com grandes árvores formando 
uma copa parcial sobre o lado norte do canal. Houve evidências de colheita na floresta 
ripariana ao longo das margens do Rio Naconha e algumas áreas foram cultivadas. O fluxo 
foi lento a moderado durante a visita ao local. 
 
Local 6 - Rio Naconha Médio 
A largura do canal varia consideravelmente (entre 4 e 10 m ao longo de uma seção de 40m), 
e as zonas bentônicas consistem quase inteiramente de areias macias com pouca ou 
nenhuma rocha ou lama. O local era ladeado por machambas com vegetação marginal densa 
(caniços de Phragmites e juncos). O canal, em seu ponto mais profundo, estava acima de 2 
m e o fluxo no momento da amostragem era rápido (1,5 a 2 m/s). O fluxo mais alto e o canal 
mais amplo neste local eram evidentes, já que a turbidez foi registada em 180 NTU, a mais 
alta de todas as áreas. A amostragem de invertebrados neste local foi cada vez mais difícil 
devido à profundidade e fluxo. Não era seguro ficar de pé, mesmo ao longo das margens do 
rio e, portanto, a amostragem consistia apenas de vegetação marginal. 
 
Local 7 - Rio Mehucua  
A vegetação consistia principalmente de nenúfares, caniços de Phragmites e juncos. A zona 
bêntica consiste principalmente de areia, cascalho, pedregulhos e pedras de calçada. Este 
local teve fluxo lento a moderado (1m/s), comparado aos outros locais que foram avaliados, 
com alta turbidez (146). Houve considerável evidência de perturbação do habitat pelo gado e 
cultivo de milho ao longo das margens do rio, tanto a montante como a jusante da ponte. 
 
A tabela abaixo fornece um resumo dos impactos previstos associados ao desenvolvimento 
da mineração. Com a implementação de medidas de mitigação, todos os impactos podem 
ser reduzidos para significância moderada e baixa. 
 

 Pré-Mitigação Pós Mitigação 

ESTADO ACTUAL / IMPACTOS EXISTENTES   

Impacto 1: Erosão das margens do rio e 
consequente sedimentação dos rios 

MODERADA - 

FASE DE PLANEAMENTO E CONCEPÇÃO  

Impacto 1.1: Poluição dos recursos hídricos 
(excluindo DAM) 

MODERADA -  BAIXA -  

Impacto 1.2: Modificação do Habitat Aquático – 
Perturbação da função ecológica 

BAIXA -  BAIXA -  
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Impacto cumulativo: perda de biodiversidade 
aquática devido ao efeito sinérgico dos impactos 
acima 

BAIXA -  BAIXA -  

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Impacto 1.1: Sedimentação e turbidez elevada nos 
rios 

ELEVADA -  MODERADA -  

Impacto 1.2: Poluição dos recursos hídricos 
(excluindo DAM) 

MODERADA -  BAIXA -  

Impacto 1.3: Mudança na química da água MODERADA -  BAIXA -  

Impacto 1.4: Modificação do Habitat Aquático – 
Perturbação da função ecológica 

ELEVADA -  MODERADA -  

Impacto cumulativo: perda de biodiversidade 
aquática devido ao efeito sinérgico dos impactos 
acima 

ELEVADA -  MODERADA -  

FASE OPERACIONAL 

Impacto 1.1: Sedimentação e turbidez elevada nos 
rios 

MUITO ELEVADA- MODERADA -  

Impacto 1.2: Poluição dos recursos hídricos 
(excluindo DAM) 

MODERADA -  BAIXA -  

Impacto 1.3: Mudança na química da água MODERADA -  BAIXA -  

Impacto 1.4: Modificação do Habitat Aquático – 
Perturbação da função ecológica 

ELEVADA -  MODERADA -  

Impacto cumulativo: perda de biodiversidade 
aquática devido ao efeito sinérgico dos impactos 
acima 

ELEVADA -  MODERADA -  

FASE DEDESMOBILIZAÇÃO 

Impacto 1.1: Sedimentação e turbidez elevada nos 
rios 

ELEVADA -  MODERADA -  

Impacto 1.2: Poluição dos recursos hídricos 
(excluindo DAM) 

MODERADA -  BAIXA -  

Impacto 1.3: Mudança na química da água MODERADA -  BAIXA -  

Impacto 1.4: Modificação do Habitat Aquático – 
Perturbação da função ecológica 

MODERADA -  BAIXA -  

Impacto cumulativo: perda de biodiversidade 
aquática devido ao efeito sinérgico dos impactos 
acima 

MODERADA -  MODERADA -  

 
As seguintes conclusões foram alcançadas com base no levantamento de ecossistemas 
aquáticos: 
 

• A qualidade da água in situ e ex situ indicou que, em geral, a qualidade da água era 
boa quando comparada com as várias directrizes relevantes de qualidade da água. 

• A contribuição percentual moderada / alta (25 - 30%) de Ephemeroptera, Trichoptera 
e Plecoptera (taxa EPT) para a assembléia geral de invertebrados na área geral indica 
que a integridade biótica permanece alta apesar dos impactos da limpeza da zona 
ripariana e aumentos de carga de sedimentos devido às práticas agrícolas locais; 

• Os principais impactos negativos existentes nos habitats aquáticos na área estão 
associados à limpeza da mata ripariana para o cultivo de culturas e a construção de 
estradas e travessias de rios. Essas actividades resultaram em instabilidade 
localizada na margem do rio, erosão do solo e entrada elevada de sedimentos, 
preenchimento de poços de refúgio mais profundos e também turbidez mais alta do 
que o normal nos rios após os eventos de chuva. 

• Observações de campo indicaram que a integridade do habitat aquático na área do 
projecto da mina foi moderadamente modificada. Aqui ocorreu uma perda e 
modificação do habitat natural e da biota, mas as funções básicas do ecossistema 
ainda são predominantemente inalteradas. Estes alcances do rio, que cairiam em uma 
Integridade de Habitat da Categoria C depois de Kleynhans (1996) e Kemper (1999), 
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são representativos da maior parte da área do projecto da mina. 

• No entanto, nos afluentes superiores do Rio Mehucua, onde as densidades 
populacionais humanas são baixas, os impactos ambientais na qualidade, 
diversidade, tamanho e variabilidade do habitat aquático estão presentes em um 
número relativamente baixo de locais e também são limitados em gravidade. Em 
termos de significância, as modificações na integridade do habitat nesses Córrego s 
de captação superiores são consideradas de pequena a moderadas e cairiam em uma 
Categoria B depois de Kleynhans (1996) e Kemper (1999). Nesta categoria, a 
integridade do habitat é descrita como bastante natural com poucas modificações e 
uma pequena mudança no habitat natural e na biota pode ter ocorrido, mas as funções 
do ecossistema são essencialmente inalteradas. 

 
Recomenda-se que seja implementado um programa de monitoramento de águas superficiais 
e subterrâneas sustentáveis, de longo prazo e mais detalhadas, de modo a fornecer uma 
descrição específica do local da qualidade da água predominante antes do início das 
actividades de mineração. Os resultados de tal programa formariam a base de uma directriz 
de qualidade de água específica do projecto, contra a qual o monitoramento da qualidade da 
água conduzido durante a construção e operação da mina pode ser comparado. 
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LISTA DE ABREVIAÇÕES 
 

DAM Drenagem Ácida da Mina  

ANZECC Conselho de Meio Ambiente e Conservação da Austrália e Nova Zelândia 

ARA Administração Regional de Águas  

ASPT Pontuação Média por Taxon 

BMWP Grupo de Trabalho de Monitoramento Biológico (Reino Unido) 

CDB Convenção sobre Diversidade Biológica 

CES Coastal and Environmental Services 

DFID Departamento para o Desenvolvimento Internacional (Reino Unido) 

DIPREME Direcção Provincial de Recursos Minerais e Energia/ 

ASS Ambientae, Saúde e Segurança   

IES Importância Ecológica e Sensibilidade 

PGA Plano de Gestão Ambiental (ou Programa) 

PrGA Programa de Gestão Ambiental 

EPDA Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito  

EPT Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera 

AIAS Avaliação de Impacto Ambiental e Social 

ha Hectare 

IISD Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável 

IUCN União Internacional para Conservação da Natureza 

MICOA Ministério Para a Coordenação da Acção Ambiental 

MITADER 

(antigo MICOA) 

Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

ONG Organização Não Governamental 

EPV Estudo de Pré-Viabilidade 

PGZR Plano de Gestão da Zona Ripariana 

SADC Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 

SANAS Sistema Nacional de Acreditação da África do Sul 

SASS5 Versão 5 do Sistema de Pontuação Sul-Africano  

SIC Pedras na corrente 

SOOC Pedras fora da corrente 

TSF Instalação de Armazenamento de Rejeitos 

UNEP Programa das Nações Unidas  para o Ambiente 

USEPA Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos 

WRD Despejo de Rocha Estéril  
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. VISÃO GERAL DO PROJECTO 
 
A Suni Resources SA é uma empresa Moçambicana focada principalmente na indústria de 
mineração de grafite e pretende desenvolver uma mina de grafite na área do Projecto de 
Balama (referido como o “Local do Projecto” ou “local”) localizado no Distrito de Balama na 
Província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. A área do projecto está localizada a cerca 
de 6 km a sudeste da Vila de Balama e a 56 km a sudoeste da Cidade de Montepuez. A área 
de licença (Licença de Prospecção e Pesquisa 4118) cobre aproximadamente 9.600 ha, 
dentro dos quais existem dois recursos que eles pretendem explorar. Os dois depósitos são 
considerados como parte deste processo de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS). 
 
1.2. TERMOS DE REFERENCIA 
 
Os termos de referência específicos para este relatório de especialidade são os seguintes: 
 

a) Estabelecer o status de linha de base do estado ecológico e da saúde geral dos rios 
dentro e ao redor do local do projecto em termos de: 

• Espécie indicadora de invertebrados; 

• Química da água e dos sedimentos (metais, nutrientes, parâmetros físicos e 
medições de campo); 

b) Determinar a importância ecológica de quaisquer sistemas fluviais e estabelecer 
limites mínimos de indicadores para o monitoramento da qualidade da água. 

c) Identificar os usuários de água a montante e a jusante. 
d) Identificar os riscos de poluição das águas superficiais das actividades de mineração. 
e) Avaliar os impactos das actividades de mineração nos recursos hídricos dentro da 

área do projecto. 
f) Fornecer medidas de mitigação adequadas. 

 
1.3. PRESSUPOSTOS E LIMITAÇÕES 
 
1. Dados e informação sobre espécies aquáticas em Moçambique são pobres, 

particularmente para sistemas mais pequenos, altamente sazonais ou efémeros/ 
episódicos. Na ausência de dados e informações específicas da área, não é razoável 
supor que existam espécies de interesse especial, espécies raras ou ameaçadas de 
extinção, ou espécies anteriormente não descritas nos rios da área. 

 
2. Uma única amostra de macroinvertebrados em cada local não fornece dados suficientes 

para uma avaliação de alta confiança da qualidade do ambiente aquático. 
 
3. Os dados físico-químicos de qualidade da água colectados fornecem apenas um 

instantâneo da qualidade da água na área de estudo. 
 

4. Os córregos na área do projecto são altamente sazonais e só hospedam espécies 
aquáticas em águas superficiais visíveis durante alguns meses da estação chuvosa. 
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Figura 1-1: Mapa de localização indicando a posição da proposta Mina de Grafite de Balama Central. 
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Figura 1.2: Mapa da área do projecto de grafite de Balama Central mostrando a infraestrutura 
de mineração em relação às características topográficas. 
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1.4. EXPERIÊNCIA DA EQUIPE 
 
dr. Justin Green - Ecologista Aquático e Produção de Relatórios 
 
Justin tem um bacharelado em Zoologia e Entomologia, bem como um Diploma de Pós-
Graduação em Gestão de Empresas da Universidade de Rhodes. Justin é Consultor 
Ambiental da CES há 6 anos e está envolvido em extenso trabalho em Projectos de Energia 
Renovável e projectos baseados em mineração. Justin esteve envolvido tanto na Avaliação 
de Impacto Ambiental como nas Avaliações Básicas na África do Sul, bem como em 
numerosos projectos de base internacional. 
 
Ele tem 5 anos de experiência progressiva abrangendo os sectores público e privado, 
especializando-se em Gestão de Recursos Hídricos e Biomonitoramento e Avaliação 
Aquática usando a metodologia do Sistema de Pontuação Sul-Africano (SASS5). SASS5 é 
baseado na presença ou ausência de macroinvertebrados aquáticos sensíveis colectados e 
analisados de acordo com os métodos descritos em Dickens e Graham (2002). Os relatórios 
foram preenchidos de acordo com os padrões da IFC e do Banco Mundial, sendo os 
resultados de laboratório comparados às directrizes internacionais, como ANZECC e OMS. 
Sua experiência de trabalho foi concluída na África do Sul, Lesoto, Camarões, República 
Democrática do Congo, assim como inúmeros projectos em Moçambique. 
 
Justin também faz parte da equipe de Sistemas de Informações Geográficas (GIS) nos 
últimos 5 anos com sua experiência principal através do ArcGIS 10.1 e Quantum GIS 2.8.3. 
Ele esteve envolvido na produção de dados de mapeamento para uma infinidade de projectos 
em todos os padrões da IFC e do Banco Mundial. Justin também fez uma diferença 
considerável usando o OruxMaps para fins de trabalho de campo e mapeamento 
especializados. 
 
Dra. Chantel Bezuidenhout - Revisora do Relatório 
 
A Chantel possui mestrado e doutoramento em Botânica (ecologia estuarina) e bacharelado 
em botânica e geografia pela Universidade Metropolitana Nelson Mandela (África do Sul). A 
Chantel é consultora ambiental há aproximadamente 10 anos e, como tal, tem se concentrado 
em gestão ambiental e avaliação de impacto. Chantel é bem versada em legislação ambiental 
e geriu uma série de avaliações de impacto ambiental e social e planos de gestão para 
mineração de minerais pesados na África do Sul e Madagascar. Esses projectos foram 
concluídos de acordo com padrões internacionais (IFC e Banco Mundial). Além disso, a 
Chantel também concluiu a AIASS para uma série de minas a céu aberto na Zâmbia e em 
Moçambique. Esses projectos também foram concluídos para os padrões da IFC e foram 
concedidas autorizações ambientais de seus países anfitriões. O interesse da Chantel reside 
no campo da terra e dos recursos naturais e, como tal, concluiu com sucesso várias destas 
avaliações para grandes projectos de mineração em Moçambique e Madagáscar. Ela é 
consultora principal e gestora de filial do escritório da CES em Port Elizabeth. 
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2. LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E DIRECTRIZES 
 
2.1. LEGISLAÇÃO NACIONAL 
 
2.1.1. A Lei de Águas (Lei 16/91 de 1991) 
 
A Lei de Águas de Moçambique é o quadro legal estatutário para a água e o saneamento e 
baseia-se numa abordagem de bacia hidrográfica para a gestão da água (Food and 
Agricultural Organization; FAO 2005a). A Lei de Águas fornece a base para reformas no 
sector de águas e descreve a estrutura institucional e os princípios e políticas para a gestão 
da água em Moçambique (DFID 1999; SADC 2003c). 
 
A Lei de Águas foi concebida para criar um sistema participativo e descentralizado de gestão 
da água no país 
 
De acordo com esta Lei, os usos da água são classificados como uso comum ou privado. O 
uso comum visa satisfazer as necessidades de água domésticas, pessoais e familiares, 
incluindo agricultura e irrigação de pequena escala  e está isento de licença ou concessão. O 
uso privado, como irrigação e acumulação em larga escala, por usuários da terra, de águas 
pluviais além dos limites, é dado por concessão ou por lei. O uso privado e apropriação com 
base na lei é aquele que pode ser realizado directamente pelos detentores dos direitos de 
uso e aproveitamento da terra, excepto no caso de uma disposição contrária. Além disso, a 
Lei também estabelece que o uso e a apropriação privados baseados em licença ou 
concessão devem ser acessíveis a qualquer pessoa, individual ou colectiva, pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, devidamente autorizada a actuar no território nacional nos 
termos desta lei, e desde que não coloquem em risco o equilíbrio ecológico ou o meio 
ambiente. 
 
O Artigo 18 da Lei das Águas dá jurisdição sobre a gestão da água às Autoridades Regionais 
de Águas (Administração Regional de Águas - ARA), que foram estabelecidas com base nas 
bacias hidrográficas (DFID 1999). As ARAs mantêm autonomia financeira e organizacional, 
mas reportam à Direcção Nacional de Águas. 
 
Foram estabelecidas cinco autoridades regionais de gestão de recursos hídricos (DFID 1999): 

• ARA Sul (Sul), cobrindo a fronteira sul do país com a bacia do Rio Save 

• ARA Centro (Central), que inclui a bacia do Rio Save para a bacia do Rio Zambeze 

• ARA Zambeze que consiste na bacia do Rio Zambeze 

• ARA Centro Norte (Cobertura Norte) cobrindo a região desde a bacia do Rio Zambeze 
até ao Rio Lúrio 

• ARA Norte (Norte), que consiste na bacia do Rio Lúrio até a fronteira norte. 
 
As ARAs são responsáveis por colher informações hidrológicas, controlar os sistemas de 
irrigação e cobrar taxas de água. A ARA-Norte é responsável pela gestão dos recursos 
hídricos na área do projecto. 
 
2.1.2. Política Nacional de Águas (Decreto 46/2007 de 12 de Agosto) 
 
A Política Nacional de Águas de Moçambique define estratégias específicas para as principais 
áreas de abastecimento de água urbana e periurbana, abastecimento de água rural, 
saneamento e gestão integrada de recursos hídricos (SADC 2003c). 
 
A Política Nacional de Águas visa descentralizar a gestão de recursos hídricos para entidades 
autônomas nos níveis das bacias e provinciais. De acordo com a política, o governo define 
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prioridades, directrizes e níveis mínimos de prestação de serviços, mas não fornece serviços 
(DFID 1999). A gestão integrada da água é promovida na política como um meio de optimizar 
os benefícios para as comunidades, ao mesmo tempo em que considera os impactos 
ambientais e a sustentabilidade dos recursos ao longo do tempo. 
 
2.1.3. O Regulamento sobre as Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de 

Efluentes (Decreto nº 67/2010). 
 
O objectivo deste regulamento é estabelecer padrões de qualidade ambiental e de emissão 
de efluentes. Os padrões visam assegurar o controle e a manutenção dos níveis admissíveis 
de emissões de poluentes no meio ambiente. Os padrões aplicam-se a todas as actividades 
públicas e privadas que possam afectar directa ou indirectamente o meio ambiente. 
 
O Capítulo III lida com questões de qualidade da água; dividindo os parâmetros para definir 
a qualidade da água em cinco categorias 

• Água para consumo humano; 

• Água para agricultura e pecuária; 

• Água para piscicultura; 

• Água para recreação; 

• Água para fins de processamento de alimentos. 
 
A primeira categoria, água para consumo humano, é relevante para a actividade de 
mineração proposta, já que muitas pessoas, tanto a montante como a jusante da área de 
mineração, dependem dos furos das comunudades e dos rios circundantes como fonte de 
água para uso doméstico, incluindo água potável. Os parâmetros de qualidade da água 
estabelecidos neste regulamento para esta categoria foram utilizados na análise das 
amostras de água tomadas durante o curso deste estudo, e são referidos como os “Padrões 
de Água Potável do Ministério do Ambiente Terrestre e Desenvolvimento Rural (MITADER)”.  
 
O Artigo 16 do Capítulo III trata da descarga de poluentes ou efluentes líquidos industriais, e 
declara o seguinte em relação ao cumprimento das normas: 

• Os efluentes industriais devem ser adequadamente tratados antes da descarga, de 
modo a garantir que o efluente final esteja em conformidade com as normas de 
descarga estabelecidas no Anexo III do Regulamento. 

 
o O presente regulamento define os padrões de qualidade ambiental e de 

emissão de efluentes para os corpos de água receptores, tecnologias de 
tratamento, sistemas e métodos. Ele governa a eliminação de efluentes 
industriais líquidos no ambiente receptor, que deve ser realizado por meio de 
uma entidade apropriada. O efluente final deve ser descarregado de acordo 
com certos padrões de emissão ou descarga. 

• A localização do ponto de descarga deve ser escolhida de tal forma que não seja 
alterada a qualidade da água do ambiente receptor, o que pode dificultar a utilização 
da água pelos utilizadores a jusante. 

• A descarga de efluentes domésticos deve obedecer aos padrões definidos no Anexo 
IV deste Regulamento e, quando a descarga ocorrer no mar, o Anexo V do 
Regulamento também deve ser aplicado. 

• Os valores associados aos vários parâmetros podem ser reduzidos de acordo com a 
sensibilidade e uso proposto do recurso de água receptor, particularmente quando o 
recurso receptor é um lago, lago raso ou baía, com o mínimo de troca de água. 

 
O Anexo III do Regulamento estipula parâmetros de descarga para os efluentes gerados pela 
indústria. De relevância para este projecto são os parâmetros para a indústria de 
Processamento de Minerais e Metalurgia que exige que a qualidade de qualquer efluente 
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descarregado da mina no meio ambiente deva, se necessário, ser tratada de forma que 
cumpra com o conjunto apropriado de padrões de qualidade de efluente. 

 
2.2. PADRÕES INTERNACIONAIS 
 
2.2.1. União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN): Estatutos e 

Regulamentos 
O Escritório Regional da África Oriental e Meridional da IUCN (ESARO) opera em vinte e 
quatro países no Corno de África, na África Oriental, na África Austral e no Oceano Índico 
Ocidental. A região de ESARO é extremamente rica em biodiversidade, com alto número de 
espécies endêmicas e as maiores populações remanescentes de vida selvagem icônica 
deixadas no continente. O Programa da ESARO concentra-se na conservação da 
biodiversidade por meio de um portfólio diversificado de projectos e iniciativas programáticas 
que vão desde actividades no nível de áreas protegidas individuais até a formulação de 
políticas regionais sobre conservação da biodiversidade. A ESARO define e cumpre suas 
prioridades programáticas em colaboração com membros da IUCN, comissões e outros 
parceiros estratégicos. 
 

Em Moçambique, a IUCN iniciou suas actividades em 1993 e estabeleceu o escritório do país 
em 1998. Desde então, a representação nacional da IUCN em Moçambique vem 
desenvolvendo vários projectos e actividades em parceria com outras instituições e agências 
doadoras. O foco do programa da IUCN implementado a partir do escritório de Moçambique 
tem sido, até agora, em grande parte a nível local e nacional, engajando-se em uma ampla 
gama de áreas relacionadas primariamente ao uso equitativo e sustentável dos recursos 
naturais. Governança da Água, particularmente através do seu programa BRIDGE que se 
concentra em 3 bacias hidrográficas, nomeadamente as bacias dos rios Pungoé, Save e Buzi 
e o Lago Niassa. 
 
O objectivo da IUCN é “influenciar, encorajar e ajudar as sociedades em todo o mundo a 
conservar a integridade e a diversidade da natureza e garantir que qualquer uso dos recursos 
naturais seja equitativo e ecologicamente sustentável”. (IUCN, Accessado: 12/03 / 2018) 
 
Para alcançar este objectivo, a IUCN implementa programas, administrados pelo Congresso 
Mundial de Conservação, sob a forma de número de actividades, tais como: 

 

• Pesquisar espécies e ecossistemas e garantir a utilização sustentável, equitativa e 
ecológica dos recursos naturais; 

• Determinar a diversidade biológica, identificar ameaças e áreas de conservação 
prioritárias; 

• Desenvolver práticas sólidas para a conservação e uso sustentável de espécies e 
ecossistemas; e 

• Desenvolver ferramentas para reabilitação, mitigação ou compensações eficazes. 
 
2.2.2. Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 
 
Adoptada em Maio de 1992 por 156 países, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 
visa promover a conservação da diversidade biológica; uso sustentável de seus componentes 
e compartilhamento equitativo no uso de recursos genéticos. Moçambique ratificou a CDB 
em Agosto de 1994, através da Resolução 2/94 de 24 de Agosto. Nos termos do Artigo 6 da 
CDB, as Partes são encorajadas a desenvolver uma Estratégia Nacional e Plano de Acção 
para a Conservação da Biodiversidade (NBSAP), um documento que funciona como a 
estrutura global e nacional para implementar os objectivos da Convenção, a promoção da 
conservação e uso sustentável. da biodiversidade. É neste contexto que, em 2003, 
Moçambique formulou o seu NBSAP inicial que terminou em 2010 e agora está em curso o 
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processo de revisão e actualização. 
 
Reconhecendo os valores da biodiversidade, Moçambique ratificou a Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB, Resolução 2/94) e assinou o Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança (Resolução No 11/2001) e o Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos 
Genéticos e a Partilha Justa e Equitativa dos Benefícios Decorrentes da sua Utilização (ABS). 
O compromisso nacional de Moçambique com a conservação da biodiversidade reflecte-se 
no desenvolvimento de um quadro legal e institucional diversificado. Nos termos da CDB, as 
Partes prepararão relatórios sobre as medidas adoptadas para implementar a Convenção e 
analisarão sua eficácia no cumprimento dos objectivos da Convenção. 
 
Os objectivos da CDB são abordar questões de conservação, uso sustentável e 
compartilhamento justo/equitativo dos benefícios dos recursos naturais. A CDB incentiva o 
uso da “Abordagem Ecossistêmica”, que é baseada na aplicação de metodologias científicas 
focadas em níveis de organização biológica, incluindo processo, funções e interações entre 
organismos e o ambiente (CDB, acessado em: 12/02/2018). Os níveis são estendidos para 
se referir a qualquer unidade ecológica funcional em qualquer escala. 
 
A CDB enfatiza que a gestão adaptativa é necessária para ecossistemas complexos e 
dinâmicos. As respostas do ecossistema aos impactos são não-lineares e frequentemente 
atrasadas, resultando em eventos reactivos imprevisíveis. A gestão deve ser adaptativa para 
responder a esses eventos, incorporando uma abordagem de “lições aprendidas” e 
considerações frequentes de “causa e efeito”. 
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3. METODOLOGIA 
 
3.1. PROPÓSITOS E OBJECTIVOS 
 
Os propósitos da visita ao local foram: 

• Entender claramente as conexões entre os sistemas fluviais no local. 

• Obter dados físico-químicos nos rios directa e indirectamente impactados pelo 
projecto de mineração proposto. 

• Obter dados sobre a ecologia aquática (macroinvertebrados bentônicos) dos rios 
directa e indirectamente impactados pelo projecto de mineração proposto. 

 
As informações obtidas durante a visita ao local foram então usadas para abordar os Termos 
de Referência, conforme estabelecido na secção 1.2 acima. 
 
A visita ao local foi realizada durante a estação chuvosa entre os dias 24 e 27 de Janeiro de 
2018, quando se esperava que os rios na área do projecto tivessem um fluxo óptimo. A 
intenção era realizar amostragem in loco de macroinvertebrados e colher amostras de água 
para análise da qualidade da água. 
 
3.2. SELECÇÃO DOS LOCAIS DE AMOSTRAGEM 
 
Antes de viajar para o local, a área geral do projecto foi pesquisada usando imagens do 
Google EarthTM para identificar os locais de amostra mais apropriados. A acessibilidade dos 
vários cursos de água foi determinada durante a visita ao local, e foram registadas as 
localizações exactas dos locais da amostra. 
 
Locais de amostragem foram seleccionados a montante e a jusante do local para determinar 
se alguma irregularidade foi introduzida nos sistemas. Estes podem incluir níveis mais 
elevados de substâncias tóxicas, como arsênico, cianeto, urânio e vanádio. Substâncias que 
ocorrem naturalmente, como Alumínio, Ferro, Nitrato/Nitrito, Sódio e Sulfatos, também podem 
ser prejudiciais aos organismos aquáticos se forem encontradas em volumes excessivos no 
ambiente natural e podem ser causadas por vários factores. Isso exigiria uma avaliação mais 
aprofundada, caso os níveis excessivos fossem determinados pelo Laboratório. E. coli e 
coliformes também podem ser encontrados em ambientes naturais e podem ser 
problemáticos em termos de padrões de água potável. 
 
Descrições detalhadas dos locais de amostragem são fornecidas no Capítulo 5. 
 
3.3. QUALIDADE DA ÁGUA 
 
O objectivo das medições da qualidade da água nos rios do local do estudo antes do início 
de quaisquer actividades relacionadas à mineração é fornecer uma linha de base contra a 
qual os impactos da mina podem ser avaliados por meio de programas de monitoramento 
que continuarão ao longo da vida da mina. O objectivo é garantir que os impactos da mina na 
qualidade da água não prejudiquem o uso da água pelas populações locais e pela biota 
aquática, os quais dependem dos rios para sua subsistência, e que os recursos hídricos 
superficiais da área permanecem aptos para a finalidade. 
 
3.3.1. Colecta de amostras 
 
Os locais de amostragem foram seleccionados com base nos dois sistemas fluviais na área 
do projecto. Estes eram o Riacho da Lapa passando pela área do projecto, o Rio Namiticu ao 
sul da área do projecto e o Rio Naconha a oeste da área do projecto (usados como locais de 
referência). Estes dois sistemas fluviais juntam-se então a jusante do local e formam o Rio 
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Mehucua. 
 
Foi fornecido um recipiente de plástico esterilizado de 1 litro, pelo laboratório Talbot (Seção 
3.3.3), usado para colher uma amostra de cada um dos locais propostos. Amostras foram 
colhidas, quando possível, do centro do córrego onde o fluxo era mais forte a uma 
profundidade de aproximadamente 30cm. Nos locais onde o rio / riacho não era profundo o 
suficiente, as amostras foram colhidas logo acima do substrato para evitar a colecta de areia. 
 
 
3.3.2. Colecta de Dados de Qualidade de Água no Campo 
 
As medições físico-químicas da qualidade da água foram realizadas in situ usando um 
Sistema Multi-Sonda YSI 556, compreendendo o registador multiparâmetro portátil YSI 556-
02 e o cabo e sonda YSI 5563-10 (Ilustração 3.1), capazes de medir os seguintes parâmetros 
(com uma breve explicação): 

 

• Temperatura: O teste de temperatura é o processo de medição dos níveis de 
temperatura na água. A temperatura é um factor chave na química da água. A 
temperatura afecta os níveis de oxigênio dissolvido na água, a taxa de fotossíntese, as 
taxas metabólicas dos organismos, etc. Os organismos aquáticos dependem de faixas 
de temperatura específicas para sua saúde. 

o As mudanças nos níveis de temperatura na água podem ser causadas por um 
grande número de factores, tanto naturais quanto antropogênicos. As causas 
naturais incluem clima, entradas de água subterrânea e turbidez. 

• pH: Soluções aquosas a 25ºC com pH inferior a 7 são consideradas ácidas, enquanto 
aquelas com pH maior que 7 são consideradas básicas (alcalinas). O pH de 7,00 é 
considerado neutro a 25ºC porque neste pH a concentração de íons hidrônio (H3O +) é 
aproximadamente igual à concentração de íons hidróxido (OH−) em água pura. 
Alterações no pH podem ter efeitos severos na biota aquática devido a alterações nos 
equilíbrios iônico e osmótico dos organismos, além de resultar em mudanças na 
disponibilidade de substâncias tóxicas, como alumínio e amônia. 

• O teor de Oxigênio Dissolvido (DO) é uma medida da quantidade de oxigênio gasoso 
(O2) dissolvido na água, vital para a sobrevivência de organismos aquáticos. O oxigênio 
é transferido para a água por difusão do ar circundante, por aeração (movimento rápido) 
e como um produto residual da fotossíntese. 

• Condutividade Eléctrica: CE ou Condutividade Elétrica da Água é sua capacidade de 
conduzir uma corrente elétrica. Os sais ou outros produtos químicos que se dissolvem 
na água podem se decompor em íons carregados positiva e negativamente. Esses íons 
livres na água conduzem electricidade, portanto a condutividade eléctrica da água 
depende da concentração de íons. 

o A salinidade e o total de sólidos dissolvidos (TSD) são usados para calcular a 
CE da água, o que ajuda a indicar a pureza da água. Quanto mais pura a água, 
menor a condutividade. A condutividade aumenta aproximadamente 2-3% por 
1 ° C de aumento na temperatura, embora em água pura aumente 
aproximadamente 5% por 1 ° C. Essa variação é o motivo pelo qual muitos 
profissionais usam uma comparação padronizada de condutividade, 
conhecida como condutância específica, que é corrigida para 25 ° C. 

• Salinidade: Salinidade é a medida da concentração de sais dissolvidos em água. A 
salinidade é medida indirectamente testando a condutividade eléctrica (CE) da água. A 
água salgada conduz mais electricidade que a água sem sal dissolvido. A água doce 
quase não tem sal dissolvido, enquanto a água do oceano tem uma salinidade na faixa 
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de 34 a 36 partes por mil (ppt). Água salobre é uma mistura de água doce e salgada. 

• TSD: Total de sólidos dissolvidos refere-se à concentração total de substâncias, incluindo 
sais inorgânicos e matéria orgânica, dissolvidos em um dado volume de água, que é 
expresso em unidades de mg por litro ou partes por milhão. Sais inorgânicos comuns que 
são encontrados na água são cálcio, magnésio, potássio e sódio, que são todos os 
cátions e carbonatos, nitratos, bicarbonatos, cloretos e sulfatos, que são todos os ânions. 
Os cátions são íons carregados positivamente, enquanto os ânions são íons carregados 
negativamente. 

• ORP: ORP significa Potencial de Redução de Oxidação - uma medida em milivolts do 
potencial para reações químicas de oxidação ou redução ocorrerem. Oxidação é a perda 
de eletrões por um átomo, molécula ou ião. O processo pode ou não envolver a adição 
de oxigênio, que é onde o termo se originou. O pH e a temperatura da água têm um efeito 
na medição de ORP. 

 

 

Ilustração 3.1: Equipamento de amostragem no local e frascos de amostra 

 
3.3.3. Análise laboratorial 
 
Amostras de água foram enviadas para Laboratórios Talbot na África do Sul para análise de 
vários parâmetros (Tabela 3.1). O laboratório é credenciado pelo Sistema Nacional de 
Acreditação da África do Sul (SANAS). 
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Tabela 3.1: Parâmetros de qualidade da água analisados 

Determinante Unidades  Determinante Unidades 

Amônia mg N/l   Urânio dissolvido μg U/l  

Cloreto mg Cl/l   Vanádio dissolvido μg V/l  

Cianeto* μg CN/l   Zinco dissolvido μg Zn/l  

Alumínio dissolvido μg Al/l   E. coli * Counts/100ml  

Arsênico dissolvido μg As/l   Condutividade eléctrica a 
25°C 

mS/m  

Boro dissolvido μg B/l   Fluoreto μg F/l  

Cádmio dissolvido μg Cd/l   Crómio hexavalente mg Cr/l  

Cálcio dissolvido mg Ca/l   Nitrato /Nitrito mg N/l  

Cromo dissolvido μg Cr/l   pH a 25°C  pH units  

Cobalto dissolvido μg Co/l   Potássio mg K/l  

Cobre dissolvido μg Cu/l   Sódio mg Na/l  

Ferro dissolvido μg Fe/l   Sulfato mg SO4/l  

Chumbo dissolvido μg Pb/l   Sulfureto* mg SO2/l  

Magnésio dissolvido mg Mg/l   Alcalinidade total mg CaCO3/l  

Manganês dissolvido μg Mn/l   Coliformes totais * Counts/100ml  

Mercúrio dissolvido μg Hg/l   Total de sólidos dissolvidos a 
180 ° C 

mg/l  

Níquel dissolvido μg Ni/l   Fósforo Total * μg P/l  

Oxigênio dissolvido* mg O2/l   Turbidez NTU 

Selênio dissolvido μg Se/l   

 
3.3.4. Padrões e Directrizes de Qualidade da Água 
 
Água Potável 
A legislação Moçambicana exige que os “parâmetros que definem a qualidade da água para 
o domínio público sejam padronizados com base em sua categoria, levando em consideração 
o objectivo final de seu uso…”. Os resultados de qualidade da água foram, portanto, 
comparados com o padrão MITADER para uso da categoria (a) - consumo humano (Diploma 
Ministerial de 18/2004, conforme emendado pelo Decreto 67/2010), pois é o uso que mais se 
aproxima do uso humano da água que requer os mais altos padrões de qualidade. Deve 
notar-se que, se a água for adequada para consumo humano, é altamente provável que 
também seja adequada para estes outros usos. Os padrões de qualidade de água MITADER 
cobrem um número relativamente limitado de determinandos, e os resultados laboratoriais 
foram, portanto, comparados com as directrizes mais abrangentes de água potável 

publicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2011 1 e, onde essas directrizes 
também foram encontradas em falta, com a versão 2011 dos Padrões Nacionais da África do 
Sul (SANS 2011) para água potável. 
 
Ecossistemas Aquáticos 
Também é importante considerar a qualidade das águas superficiais do ponto de vista da 
fauna aquática que vive nos rios, que também possuem certas exigências de qualidade para 
sua sobrevivência. Moçambique não tem actualmente directrizes de qualidade da água 

                                                
1  A Corporação Financeira Internacional (IFC) recomenda que, para projectos financiados pela 

Corporação, “Fontes de água potável, públicas ou privadas, sejam sempre protegidas para que 
atendam ou excedam os padrões nacionais de aceitabilidade aplicáveis ou, na sua ausência, a 
edição actual das Diretrizes da OMS para a Qualidade da Água Potável. ”( IFC General EHS 
Guidelines, 2007)) 
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desenvolvidas especificamente para sua fauna e flora nativa de água doce. Directrizes 
abrangentes foram publicadas pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US 
EP {A 2009), e pelo Conselho de Meio Ambiente e Conservação da Austrália e Nova Zelândia 
(ANZECC, 2000). O Departamento Sul-Africano de Água e Saneamento publicou as 
Directrizes da Qualidade da Água da África do Sul (SAWQG) para os Ecossistemas Aquáticos 
em 1996. Embora as directrizes da África do Sul se baseiem em dados e informações locais, 
elas também se referem às publicações da EPA e ANZECC dos EUA, mas não respondem 
como muitos parâmetros. 
 
O principal objectivo do desenvolvimento de directrizes de qualidade da água para água doce 
é estabelecer critérios de qualidade da água que protejam a vida nos ecossistemas aquáticos 
e assegurem sua viabilidade contínua. Os critérios de qualidade da água são, no entanto, 
também destinados a proteger a vida, incluindo a vida humana, que depende de seres vivos 
na água em algum aspecto de sua existência, ou que pode consumir, intencionalmente ou 
não, qualquer porção comestível de tais seres vivos (DWAF, 1995c). A palavra “critério” não 
deve ser confundida com, e não deve ser usada de forma intercambiável com ou como 
sinônimo para a palavra “padrão”. Os padrões de qualidade da água são frequentemente 
definidos na legislação ou na legislação subsidiária (regulamentos) como valores-limite, ou 
intervalos de valores, para as concentrações de determinandos e usualmente referem-se aos 
requisitos de qualidade para água potável e para efluentes lançados em recursos 
hídricos(DWAF, 1995c). É importante entender que os critérios de qualidade da água 
apresentados nas directrizes mencionadas acima foram derivados dos resultados de estudos 
experimentais e in situ, conduzidos sob condições ambientais identificáveis ou reguladas por 
um período de tempo especificado, dos efeitos dos constituintes da qualidade da água. em 
uma variedade de animais aquáticos. Os critérios são, portanto, específicos para as 
jurisdições às quais as directrizes se referem e nas quais a biota ocorre. Eles não podem ser 
aplicados a outras áreas sem uma compreensão dos animais e condições para as quais eles 
foram desenvolvidos, e como eles podem ser modificados para se adequarem às condições 
locais. Deste modo, embora os resultados do monitoramento da qualidade da água possam 
ser comparados com os critérios estabelecidos nas Directrizes de Qualidade da Água da 
África do Sul (DWAF 1996c) - uma vez que a biota encontrada nos sistemas Moçambicanos 
é mais semelhante à biota Sul-aAfricana do que no Norte América ou os Antípodas - os 
critérios para os rios nas proximidades do projecto devem ser derivados de dados específicos 
dos próprios rios. 
 
Para ecossistemas modificados ligeira a moderadamente, como os da área do projecto, 
ANZECC (2000) recomenda derivar valores de directrizes baseados na concentração de base 
(referência) ou faixa de concentrações, medidas em locais de referência não perturbados. Os 
dados pré-perturbação devem ter qualidade e intervalo de tempo suficientes para fornecer 
comparações válidas com dados pós-perturbação: os dados colhidos após dois anos (quatro 
amostras trimestrais no primeiro ano e duas amostras semestrais no segundo ano por local) 
de amostragem mensal em locais de referência apropriados e tempos de amostragem são 
considerados suficientes para indicam a variabilidade do ecossistema, e adequado para uso 
na derivação de valores de baixo risco para critérios de qualidade da água. 
 
3.4. INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 
 
Embora as medidas físico-químicas sejam componentes importantes das avaliações de 
impacto aquático (Adams 2005), em que medir as concentrações ambientais de um produto 
químico pode fornecer uma indicação da extensão espacial da contaminação, a concentração 
ambiental medida reflecte apenas o nível da substância química no momento. de 
amostragem. As concentrações das substâncias químicas na água, às quais os organismos 
aquáticos estão expostos a longo prazo, não são conhecidas e, portanto, não é possível 
determinar com exatidão o efeito das substâncias químicas sobre os organismos. Além disso, 
embora os dados químicos possam indicar quais variáveis têm o potencial de causar impactos 
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ambientais, isso só é possível para as variáveis químicas escolhidas para análise no 
laboratório (Adams 2005). Os efeitos potenciais de variáveis não medidas são 
desconhecidos. 
 
O monitoramento biológico - biomonitoramento - de organismos aquáticos tem a vantagem 
de fornecer uma indicação integrada no tempo das respostas às concentrações 
temporalmente variáveis de potenciais estressores (Karr e Chu, 2000). Além disso, os dados 
de resposta biológica fornecem uma indicação integrada dos efeitos de muitos potenciais 
estressores físicos, biológicos e químicos que coexistem em ecossistemas aquáticos e que 
podem não ter sido medidos como parte do programa de amostragem de água (Adams, 
2005). O uso de respostas biológicas poderia, portanto, identificar impactos ambientais que 
poderiam ser perdidos ou subestimados se apenas os dados químicos fossem usados 
(Adams, 2005). Por fim, o impacto de um estressor químico em um organismo é governado 
apenas pela fracção biodisponível de sua concentração total. Factores ambientais, como alto 
carbono orgânico e pH, e processos de biotransformação dentro do corpo de um organismo 
podem reduzir a biodisponibilidade de metais e estressores orgânicos (Adams, 2005). 
 
A protecção da estrutura e função dos ecossistemas aquáticos é a meta usual da gestão 
ambiental dos recursos hídricos. A estrutura da comunidade de macroinvertebrados, medida 
como riqueza e diversidade taxonômica, tem sido a abordagem mais facilmente investigada 
e aplicada (Peru e Doledec, 2010) 
 
Índices bióticos rápidos baseados nas tolerâncias relativas dos macroinvertebrados à 
degradação da qualidade da água também foram desenvolvidos, mas tendem a ser 
geograficamente específicos. O SASS (Sistema de Pontuação Sul Africano) versão 5 
(Dickens e Graham, 2002) é um desses índices, e é a ferramenta de bioavaliação rápida de 
macroinvertebrados mais popular em uso na África do Sul. O SASS5 é uma adaptação às 
condições Sul-Africanas do método do British Biological Monitoring Working Party (BMWP). 
O uso do SASS5 em outros países da África Austral (Bera et al. 2014, por exemplo) indicou 
que as métricas SASS5 e a pontuação média associada por táxon (ASPT), quando usadas 
em conjunto com os parâmetros químicos da água, são suficientemente sensíveis para 
detectar alterar. Isso pode ser atribuído à ocorrência de táxons de macroinvertebrados 
onipresentes que compartilham tolerâncias ambientais similares àquelas registradas nos 
sistemas sul-africanos (Dickens e Graham, 2002). Pode-se razoavelmente supor que o uso 
da abordagem SASS5 nos rios na área do projecto fornecerá uma avaliação aceitavelmente 
realista da saúde dos sistemas fluviais, particularmente se o banco de dados for estendido 
pela continuação do programa de biomonitoramento nas fases de construção e operação da 
vida da mina (Dickens e Graham, 2002). 
 
3.4.1. Colecta de amostras 
 
Foram realizados levantamentos de invertebrados aquáticos em sete locais (Figura 5-1) 
localizados a montante e a jusante da área do projecto. Foram amostrados dois tributários do 
Rio Mehucua; os Rios Namiticu e Naconha. Foi também amostrado um outro local no Córrego 
de Lapa dentro da Área do Projecto. Foi tomada uma amostra final na confluência dos 
Namiticu e Mehucua e no fluxo principal do Mehucua a jusante da área do projecto. 
 
As amostras foram colectadas de todos os biótopos disponíveis usando o método padrão do 
Sistema de Pontuação Sul Africano versão 5 (SASS5). O método de coleta SASS5 é descrito 
na sua totalidade em Dickens e Graham (2002) e foi especificamente projectado para atender 
a protocolos internacionais de acreditação dessa natureza. 
 
O método SASS5 incorpora todos os biótopos disponíveis em um local e fornece uma 
indicação da integridade da comunidade de macroinvertebrados, registando a presença de 
famílias de macroinvertebrados no local. Cada táxon recebe uma pontuação baseada em seu 
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nível de tolerância à saúde geral do sistema fluvial (Dickens e Graham, 2002). 
Na tentativa de capturar todas as famílias de macroinvertebrados presentes em um local, 
foram colhidas amostras triplicadas dentro de cada biótopo. As amostras individuais foram 
então agrupadas e classificadas como uma única amostra para fins de identificação. 
 
3.4.2. Identificação 
 
Depois de amostrar os vários biótopos, o conteúdo da rede de amostra foi esvaziado em uma 
bandeja de identificação. Todos os invertebrados visíveis foram então retirados da bandeja e 
a colheita continuou até que nenhum indivíduo novo fosse encontrado durante um período de 
dois minutos. As espécies foram então registadas em uma folha de dados SASS e retornadas 
à água. Espécies que necessitaram de mais tempo para serem identificadas foram 
transferidas para um frasco contendo 70% de etanol e identificadas no local do acampamento. 
Foram utilizados vários guias de campo e chaves taxonômicas para identificar os macro-
invertebrados em cada amostra para o nível familiar, conforme a metodologia SASS. 
 
3.4.3. Importância Ecológica e Sensibilidade 
 
A importância ecológica de um rio é uma expressão de sua importância para a manutenção 
da diversidade biológica e do funcionamento ecológico em escalas locais e mais amplas 
(DWAF, 1999). A sensibilidade ecológica (ou fragilidade) refere-se à capacidade do sistema 
de resistir à perturbação e à sua capacidade de recuperar-se da perturbação, uma vez 
ocorrida (resiliência) (Resh et al. 1988; Milner 1994). Ambas componentes vivas do sistema 
(biótico: como vegetação do fluxo e ripariana; macroinvertebrados bentônicos; peixes) e não-
vivos (abióticos: como habitats do substrato do fluxo; regime da fluxo; qualidade da água) são 
levados em consideração na avaliação da importância ecológica e sensibilidade 
(conjuntamente, IES). 
 
Uma vez que não existem directrizes Moçambicanas para determinar a importância e 
sensibilidade ecológicas, foram utilizadas as directrizes publicadas pelo Departamento de 
Água e Saneamento da África do Sul (anteriormente Departamento de Assuntos Hídricos e 
Florestais) em 1999. A Tabela 1-1 apresenta as categorias de EIS, conforme definido pelo 
DWAF (1999), e fornece descrições gerais das características de um sistema fluvial para 
cinco níveis de IES de Muito Elevado para Baixo / Marginal 
 
Mais detalhes da abordagem para avaliar o IES são fornecidos no Apêndice C. É importante 
observar que a avaliação do IES depende, em grande medida, da disponibilidade de dados e 
informações sobre o sistema fluvial sob investigação. Há muito poucos dados e informações 
sobre os Rios Namiticu e Naconha e os afluentes que serão potencialmente afectados pelas 
actividades de mineração e, como resultado, qualquer avaliação feita será de Baixa Confiança 
(ver Tabela 4 no Apêndice C). 
 
Tabela 3.2: Categorias de importância e sensibilidade ecológica 

Importância Ecológica e 
Categorias de 
Sensibilidade 

Descrição geral 

MUITO ELEVADA 

Sistemas fluviais que são considerados únicos a nível nacional ou 
mesmo internacional, baseados em biodiversidade única (diversidade 
de habitats, diversidade de espécies, espécies únicas, espécies raras 
e ameaçadas). Esses rios (em termos de biota e habitat) geralmente 
são muito sensíveis a modificações de fluxo e não possuem, ou 
possuem apenas uma pequena capacidade de uso. 

ELEVADA 
Sistemas fluviais que são considerados únicos em escala nacional 
devido à biodiversidade (diversidade de habitats, diversidade de 
espécies, espécies únicas, espécies raras e ameaçadas de extinção). 
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Esses rios (em termos de biota e habitat) podem ser sensíveis a 
modificações de fluxo, mas, em alguns casos, podem ter uma 
capacidade substancial de uso 

MODERADA 

Sistemas fluviais que são considerados únicos em escala provincial ou 
local devido à biodiversidade (diversidade de habitats, diversidade de 
espécies, espécies únicas, espécies raras e ameaçadas). Esses rios 
(em termos de biota e habitat) geralmente não são muito sensíveis a 
modificações de fluxo e geralmente têm uma capacidade substancial 
de uso. 

BAIXA / MARGINAL 

Sistemas fluviais que não são únicos em qualquer escala. Esses rios 
(em termos de biota e habitat) geralmente não são muito sensíveis a 
modificações de fluxo e geralmente têm uma capacidade substancial 
de uso 

 

3.4.4. Estado Ecológico Actual 
 
Muito pouca informação está disponível sobre a diversidade de invertebrados em 
Moçambique. Esta falta de dados dificulta a compilação de um “estado de referência” contra 
o qual avaliar o actual estado ecológico dos rios. Como tal, propõe-se que, devido à condição 
ligeiramente modificada para moderadamente da área de captação na área de mineração, o 
monitoramento de linha de base que será realizado como parte do projecto fornecerá o 
“estado de referência” contra o qual os resultados de todo o biomonitoramento subsequente 
será avaliado. O processo de Determinação da Reserva Ecológica da África do Sul definiu 
categorias de referência padrão para uso na classificação da qualidade da ecologia aquática, 
conforme indicado na Tabela 3.2 
 
Tabela 3.3: Os limites da categoria de referência padrão para o SASS. 

Limite de classe Faixa de Pontuações ASPT 

Natural 7 

Bom 6 

Razável 5 

Pobre <5 

 
Foi conduzida uma avaliação do Estado Ecológico Actual (EEA) usando a metodologia 
SASS5. Cada táxon identificado contribui para a pontuação geral do SASS para o local. Esta 
pontuação é então dividida pelo número de táxons encontrados no local que fornece a 
pontuação média por taxon (ASPT). A pontuação ASPT é usada para determinar o EEA, 
classificando a qualidade da ecologia aquática de acordo com as categorias de referência, 
conforme indicado na Tabela 3.2. 
 
3.4.5. Integridade Biótica 
 

A abordagem da Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) para a 
avaliação qualitativa da integridade biótica de um córrego será aplicada aos locais de 
amostragem. O objectivo da Riqueza Metrica do Taxa Ephemeroptera, Plecoptera e 
Trichoptera (EPT) é fornecer uma linha de base para futuras bioavaliações rápidas. Os táxons 
de EPT são considerados sensíveis à poluição (Barbour et al, 1999) e, como tal, o nível de 
degradação em um local pode ser determinado pela avaliação da presença do taxa 
Ephemeroptera (Efémeras), Trichoptera (Mosca d'água) e Plecoptera (Mosca da Pedra). O 
número de taxa de EPT encontrados em cada local é calculado como uma porcentagem do 
número total de taxa encontrados para esse local. Uma alta riqueza de taxa de EPT indica 
pouca ou nenhuma degradação no local de amostragem, enquanto uma baixa riqueza de 
taxa de EPT indica um alto nível de degradação. 
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As fichas de dados utilizadas no sistema SASS5 estão incluídas no Apêndice D (modelo de 
folha de pontuação do Sistema Integrado de Avaliação de Habitat (IHAS)) e no Apêndice E 
(modelo de folha de pontuação do Sistema de Pontuação Sul-Africano Ver5 (SASS5)). 
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4. DESCRIÇÃO BIOFÍSICA 
 
Moçambique está localizado ao longo da costa oriental da África Austral e faz fronteira com 
a África do Sul, Swazilândia, Zimbabwe, Zâmbia, Malawi e Tanzânia e tem uma superfície de 
799 380 km2 (Ribeiro e Chauque, 2010). A área proposta do Projecto de Grafite de Balama 
Central ocorre no Distrito de Balama, na província nortenha de Cabo Delgado, no norte de 
Moçambique. A área do projecto é acessível por estrada a 235 km a oeste de Pemba ao longo 
de uma estrada alcatroada. 
 
4.1. AMBIENTE FÍSICO 
 
4.1.1. Clima 
 
O clima no norte de Moçambique é tropical húmido e caracteriza-se por estações chuvosas 
e secas distintas e uma temperatura média anual entre 24 ° C e 26 ° C. A temperatura média 
do ano em Balama é de 24,4 ° C com o mês mais quente a ocorrer em Novembro com uma 
temperatura média de 26,7 ° C. O mês mais frio é Julho com uma temperatura média de 21.1 
° C. A estação chuvosa ocorre de Novembro a Março e a estação seca de Abril a Outubro. 
 
Em Balama o mês mais seco é Agosto com uma precipitação média de 1.048 mm. A 
precipitação média é de 1 mm e a precipitação mais alta ocorre em Janeiro com uma média 
de 250 mm. (Climate-Data, 2018). A tabela abaixo fornece um resumo dos dados climáticos 
para Balama. 
 
Tabela 4.1:Resumo dos dados climáticos para Balama. 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

mm 250 240 192 76 5 2 2 1 2 13 62 203 

°C 25.1 25.2 25.0 24.6 22.7 21.2 20.6 21.7 23.4 25.3 26.7 25.9 

°C (min) 20.2 20.2 20.0 19.2 16.9 15.0 14.4 15.2 16.5 18.1 20.1 20.3 

°C (max) 30.0 30.2 30.0 30.0 28.5 27.4 26.8 28.3 30.3 32.6 33.4 31.6 
Fonte: http://en.climate-data.org/location/ 

 
4.1.2. Topografia 
 
A topografia da área de licença de Balama tem pouca variação topográfica e é melhor descrita 
como plana a suavemente ondulada (Figura 4-2). A elevação varia de 542 m a 550 m acima 
do nível médio do mar, com uma variação altitudinal de apenas 8 m. Há um cume ao leste e 
sudeste (fora da área de estudo). A área onde o recurso está localizado é cortada por um 
pequeno riacho sazonal conhecido como o Riacho Lapa, e este flui para o Rio Namituca, a 
sudeste do local. 
 

 

Figura 4-1: Perfil de elevação ilustrando a topografia geral em torno do local de depósito no local central 
de Balama (leste a oeste) 

 

http://en.climate-data.org/location/
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Figura 4-2: Perfil de Elevação da Área do Projecto da Mina de Balama 

 
4.1.3. Uso da terra 
 
Em comparação com outros países da região, Moçambique tem uma rica base de recursos 
naturais, incluindo florestas indígenas não transformadas, savana, florestas e habitats 
costeiros. Cerca de 25% da terra tem potencial florestal comercial, 12,5% constituem áreas 
protegidas pelo estado e mais 22% compreende habitat potencial da vida selvagem (GPZ, 
2003). 
 
Há evidências de uma enorme transformação do local proposto em campos agrícolas 
(machambas). A agricultura é uma actividade de subsistência dominante para a maioria dos 
habitantes da região de Balama. As culturas cultivadas na área de estudo incluem milho, 
banana, arroz, mandioca, cebola, vegetais, cana-de-açúcar e cenoura, consideradas culturas 
de rendimento no contexto local. 
 
Os rios na área do projecto estão actualmente em um estado modificado de ligeiro a 
moderadamente devido às actuais práticas de uso da terra que ocorrem nas áreas de dambos 
e ribeirinhas. Um número de machambas foi visto ao longo das margens do rio, onde a 
vegetação ripária foi removida para fazer uso dos solos com alto teor de nutrientes. A limpeza 
desta vegetação ripariana pode ter efeitos negativos na saúde do rio, como discutido no 
Capítulo 7. 
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Ilustração 4.1: Terra limpa para a agricultura dentro da zona ripariana (à direita).  

 

 

Ilustração 4.2:  Machambas localizadas na margem do rio no local 5 

 
Os recursos naturais da área do projecto também são usados para fins de subsistência. Isso 
inclui a colecta de madeira, capim e bambu para a construção, e também colecta de frutos 
silvestres, legumes e bolbos, tanto para fins medicinais ou para alimentos. Há evidências de 
pesadas colheitas dentro e ao redor da área do projecto, sugerindo que as comunidades 
próximas dependem fortemente dos recursos naturais dessa área. 
 
4.1.4. A Ecorregião Costeira Oriental 
 
Uma ecorregião é definida como “uma grande área de terra ou água contendo uma 
assembléia distinta de comunidades e espécies naturais (vegetais e animais) ... cuja fronteira 
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se aproxima de sua extensão original antes de grandes mudanças no uso da terra” (Thieme 
et al., 2005). 
 
A Ecorregião da Costa Leste abrange as costas orientais da Tanzânia e Moçambique, 
estendendo-se desde a bacia do Rio Wami em direcção ao sul até a bacia do Rio Luala. 
Incluídos nesta ecorregião estão os lagos Chilwa e Chiuta, os rios Ruaha / Rufiji, Rovuma e 
Lurio, bem como várias bacias costeiras menores. 
 
A área do projecto situa-se a sul do Rio Rovuma, no curso superior da área de captação do 
Rio Montepuez / Megaruma (Figura 4-3). Esta área é dominada por rios sazonais, como os 
rios Messalo, Montepuez, Megaruma, Lurio, Mocuburi e Monapo. A maioria desses rios é 
coberta de pântanos, com os cursos mais baixos de vários se expandindo em longos e 
estreitos lagos, como o Lago Biribizi, no Rio Montepuez. 
 
4.1.5. Rios na Área do Projecto 
 
O Rio Mehucua flui na direcção nordeste e se junta ao Rio Montepuez em um ponto a 
aproximadamente 36 km a jusante do local do projecto (Figura 4-3). O Rio Mehucua tem dois 
principais afluentes; os Rios Namiticu e Naconha. O riacho Lapa junta-se ao Rio Namiticu, na 
fronteira sudeste da área do projecto. 
 
Os Rios Namiticu e Naconha correm paralelos entre si, e têm aproximadamente 20 km de 
extensão de suas nascentes até sua confluência, onde se juntam para formar o Rio Mehucua 
em um ponto no limite nordeste do local do projecto. Como mencionado anteriormente no 
Capítulo 2, o local enquadra-se na ARA Norte de acordo com a Política Nacional da Águas e 
será classificado para uso privado. A Suni Resources, portanto, precisará estar em 
conformidade com todos os padrões estabelecidos na Política. Actualmente, não há 
informações sobre a área de captação do local, no entanto imagens e contornos detalhados 
estão sendo processados, que podem ser usados para calcular essa área. Presume-se que 
a área do projecto afecta somente o sistema do Rio Namiticu até que esta análise seja 
realizada. 
 
Uma única terra húmida pode ser encontrada dentro do limite do projecto ao longo Riacho 
Lapa (Local 4). Nesta fase, não pode ser confirmado se este fluxo é permanente ou efêmero 
e exigirá uma investigação mais aprofundada, bem como contributos da Avaliação de Águas 
Subterrâneas da Exigo. 
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Figura 4-3: Sistemas fluviais em torno da área do Projecto 
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Figura 4-4: A Área da Bacia de Montepuez / Megaruma 
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5. DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DE AMOSTRAGEM 
 
A área do projecto foi visitada na estação chuvosa (24 a 27 de Janeiro de 2018) com um total 
de sete (7) locais sendo avaliados. Inicialmente, a área geral foi pesquisada por veículo para 
avaliar a acessibilidade de vários cursos de água e os locais que foram estabelecidos via 
estudo de gabinete, conforme descrito no Capítulo 3 e 4. Essa informação inicial foi usada 
para determinar os locais que seriam visitados e pesquisados mais extensivamente. 
 
As coordenadas dos locais de amostragem são indicadas na Tabela 5.1 e mostradas abaixo 
em uma imagem de satélite na Figura 5-1. 
 
Tabela 5.1: Coordenadas e nomes de locais para locais de amostragem. 

Nome do Local Rio / Córrego  
Área de 
Amostra 

Longitude Latitude 

S01 

Rio Namiticu 

Superior 38° 35' 0.902" E 13° 24' 25.317" S 

S02 

Médio 
depois que o 

Lapa se 
junta 

38° 37' 53.661" E 13° 22' 12.603" S 

S03 Inferior 38° 39' 22.774" E 13° 21' 33.775" S 

S04 Córrego  Lapa 
Meio do 
Recurso 38° 36' 35.920" E 13° 22' 22.628" S 

S05 
Rio Naconha 

Superior 38° 36' 36.696" E 13° 26' 4.612" S 

S06 Médio 38° 38' 56.199" E 13° 23' 28.834" S 

S07 Rio Mehucua 
Depois da 

convergência 
38° 40' 34.449" E 13° 20' 32.870" S 
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Figura 5.1: Locais de amostragem em relação à área de estudo do projecto proposto. Os rios e afluentes relacionados ao projecto são mostrados. 

 
Source:  https://earthexplorer.usgs.gov/ (Image Date:2017/11/09)  

https://earthexplorer.usgs.gov/
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5.1. LOCAL 1 - RIO NAMITICU SUPERIOR 
 
O Local 1 fica a sudoeste da área do projecto ao longo do Rio Namiticu, acima da estrada 
que vai de Balama, passando pela Comunidade de Nacate. No momento da amostragem 
havia baixo fluxo ao longo do sistema, com pouca ou nenhuma piscina isolada existente em 
áreas seleccionadas. O Local 1 está de 6,8 km a montante do Local 2 e 4,4 km a montante 
da convergência do Lapa. As águas eram moderadamente turvas (47) em comparação com 
os outros locais, mostrando sinais menores de escoamento do solo a montante do local. 
 
O local é constituído por um único canal raso a cerca de 300m a montante da ponte e é 
predominantemente composto por vegetação emergente (principalmente juncos e pequenos 
arbustos) e solo descoberto (lama e areia). O cultivo de milho e cana-de-açúcar ocorre 
adjacente ao sistema fluvial, a cerca de 20 m de distância. O canal tem cerca de 2 a 4 m de 
largura e 250 a 400 mm de profundidade, com graus variados de mata ripariana. A 
amostragem SASS5 foi apenas parcialmente eficaz, uma vez que havia muito pouca 
vegetação dentro do canal e, portanto, nenhum invertebrado SIC estava presente. 
 

 
Vista a montante (Oeste) 

 

Vista a jusante (Este) 

Ilustração 5.1: Fotografias do Local 1 - Rio Namiticu Superior 
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5.2. LOCAL 2 - RIO NAMITICU MÉDIO 
 
O Local 2 está localizado a montante da ponte da Comunidade de Mphuti. O local fica a 
aproximadamente 2,2 km a jusante da convergência do Córrego  Lapa e a 2,0 km a leste da 
área proposta da Cava. Na área de amostragem, o rio era muito mais largo (cerca de 5m) do 
que o Local 1, no entanto, era mais raso (30 a 60 cm no canal principal). 
 
A zona bêntica era composta principalmente de pequenas pedras e argila, com algumas 
áreas sendo constituídas apenas por areia. O local da montante era muito raso, com um canal 
largo e muitos corredores, enquanto que mais abaixo o canal era mais estreito com um fluxo 
aumentado. Muito pouca vegetação estava presente dentro do canal de água e sinais de 
inundações recentes eram evidentes. A turbidez no local foi semelhante à do Local 1, 
indicando que nenhum escoamento excessivo do solo estava contribuindo para o rio entre os 
locais. 

 

Vista a montante (Sudoeste) 

 

Vista a jusante (Este) 

Ilustração 5.2: Fotografias do Local 2 - Rio Namiticu Médio 
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5.3. LOCAL 3 - RIO NAMITICU INFERIOR 
 
O Local 3 está situado no curso inferior do Rio Namiticu. Está a aproximadamente 3,1 km a 
jusante do Local 2 e 2,6 km a montante da ponte R242. 
 
Neste local, o rio é mais largo (10-12 m) e é muito mais profundo do que no Local 2 (em 
excesso de 2 m em alguns pontos). A profundidade do rio dificultou a colecta de amostras de 
invertebrados, uma vez que não era seguro, devido à profundidade do rio e à forte correnteza. 
Amostras de vegetação marginal foram coletadas, mas não GSM ou SIC. 
 
A zona bêntica é composta principalmente de areia grossa. Os bancos estavam inundados 
devido às recentes chuvas. Os níveis de turbidez no Local 3 (143) foram duas vezes mais 
altos que os do Local 2 (74), indicando que grandes volumes de sedimentos estavam sendo 
introduzidos no sistema. 
 

 

Vista a montante (Sudoeste) 

 

Vista a jusante (nordeste) 

Ilustração 5.3: Fotografias do Local 3 - Córrego de Lapa  
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5.4. LOCAL 4 – CÓRREGO  LAPA  
 

O local 4 está situado no Córrego  Lapa dentro da área da cava proposta. O Córrego de Lapa 
flui da Comunidade de Lapua até a área do projecto e junta-se ao Rio Namiticu a 1,3 km ao 
sul. O córrego era estreito (2 a 4 m) e é cercado por uma pequena área úmida sazonal. Uma 
descrição do pantanal e sua vegetação pode ser encontrada no Relatório de Vegetação. 
 
O canal tem entre 1 e 2 m de largura e raso (20 a 40 cm), indicando que houve um fluxo 
mínimo das regiões a montante. A zona bêntica é composta principalmente de areia e lama. 
A vegetação ribeirinha inclui pequenas árvores, arbustos, juncos e gramíneas 
 
A água que flui através deste local foi a mais clara de todos os locais registados, com uma 
turbidez registada de 31 NTU. Isto é provavelmente devido a uma área de captação menor, 
e é menos provável inundar no mesmo grau que os rios Namiticu/Naconha, bem como 
práticas agrícolas a montante do local. 
 

 

Vista a montante (Norte) 

 

Vista a jusante (Sul) 

Ilustração 5.4: Fotografias do Local 4 - Córrego de Lapa na Área do Projecto 
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5.5. LOCAL 5 - RIO NACONHA SUPERIOR 
 
O local 5 está localizado a 4 km ao sul do Local 1 e é o local a montante do Rio Naconha. 
 
Neste local, o canal do rio é relativamente estreito (cerca de 2 a 3 m) com vegetação marginal 
densa (caniço e juncos de Phragmites). A zona bêntica consiste principalmente de areia. A 
vegetação ripariana consiste de arbustos e arbustos espessos, com grandes árvores 
formando um canopy parcial sobre o lado norte do canal. Houve evidências de colheita de 
mata ciliar ao longo das margens do Rio Naconha e algumas áreas foram cultivadas. 
 
O fluxo foi lento a moderado durante a visita ao local. 
 

 

Vista a montante (Sudoeste) da ponte 

 

Vista a jusante (Nordest1) da ponte 

Ilustração 5.5: Fotografias do Local 5 - Rio Naconha  Superior 
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5.6. LOCAL 6 - RIO NACONHA MÉDIO 
 
O local 6 está localizado a 6,5 km a jusante do local 5 no Rio Naconha. O local fica a 1,2 km 
a sudeste da comunidade mais próxima e a 6,7 km a montante da convergência com o Rio 
Namiticu para o Rio Mehuca, no Local 7. 
 
A largura do canal varia consideravelmente (entre 4 e 10 m ao longo de uma secção de 40m), 
e as zonas bentônicas consistem quase inteiramente de areias macias com pouca ou 
nenhuma rocha ou lama. O local era ladeado por machambas com vegetação marginal densa 
(caniço e juncos de Phragmites). O canal, em seu ponto mais profundo, estava acima de 2 m 
e o fluxo no momento da amostragem era rápido (1,5 a 2 m/s). O fluxo mais alto e o canal 
mais amplo neste local eram evidentes, já que a turbidez foi registada em 180 NTU, a mais 
alta de todas as áreas.  
 
A amostragem de invertebrados neste local foi cada vez mais difícil devido à profundidade e 
fluxo. Não era seguro ficar de pé, mesmo ao longo das margens do rio e, portanto, a 
amostragem consistia apenas de vegetação marginal. 

 

Vista a montante (sudoeste) 

 

Vista a jusante (nordeste) 

Ilustração 5.6: Fotografias do Local 6 - Rio Naconha Médio 



Rascunho - Ecologia Aquática e Qualidade da Água Superficial           Outubro 2019 

Coastal & Environmental Services   32                          Mina de  Grafite de Balama Central 

5.7. LOCAL 7 – RIO MEHUCUA 
 
O Local 7 situava-se a jusante da ponte e consistia de um leito de riacho largo e plano com 
pântanos adjacentes de várzea. A vegetação consistia principalmente de nenúfares, caniço 
e juncos Phragmites. A zona bêntica consiste principalmente de areia, cascalho, pedregulhos 
e pedras de calçada. 
 
Este local teve fluxo lento a moderado (1m/s), comparado aos outros locais que foram 
avaliados, com alta turbidez (146). Houve considerável evidência de perturbação do habitat 
do cultivo de gado e milho ao longo das margens do rio, tanto a montante como a jusante da 
ponte. 
 

 
Vista a montante (Sudoeste) 

 

Vista a jusante (nordeste) 
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Vista a montante (Sudoeste) da ponte em R242 

Ilustração 5.7: Fotografias do Local 7 - Rio Mehucua 
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6. RESULTADOS 
 
6.1. QUALIDADE DA ÁGUA 
 
6.1.1. Directrizes de Qualidade da Água 
 
Os resultados da análise laboratorial da qualidade da água são apresentados na Tabela 6-1 
e 6-3, abaixo. Muito pouco pode ser inferido dos resultados neste estágio, pois eles 
representam apenas uma amostra discreta em um mês. É necessário um monitoramento de 
qualidade de água de linha de base de longo prazo para descrever com precisão a qualidade 
da água físico-química predominante na área. 
 
Moçambique não tem actualmente directrizes sobre a qualidade da água para os sistemas 
de água doce, isto é, direccionar as directrizes de qualidade da água ambiente, tais como as 
publicadas pelo Departamento de Águas na África do Sul. A legislação Moçambicana exige, 
no entanto, que “os parâmetros que definem a qualidade da água para o domínio público 
sejam padronizados com base na sua categoria, tendo em consideração o objectivo final da 
sua utilização”. 
 
Em primeiro lugar, a Tabela 6-1 compara os resultados de qualidade da água ao padrão 
MITADER para (a) consumo humano (Diploma Ministerial do Decreto 46/2007), pois é o uso 
que mais se aproxima do uso actual da água na área. Isso se deve aos moradores que 
actualmente usam os recursos hídricos para a água potável. Por esse motivo, essas variáveis 
não podem ser aumentadas acima dos valores de referência para garantir que as melhores 
práticas sejam seguidas nesse sentido. Os dados foram comparados a três conjuntos de 
dados para padrões de água potável: MITADAER, SANS e OMS. 
 
Esta informação pode ser importante para o projecto à luz do requisito de requerer 
concessões de captação de água e licenças de descarga de efluentes nos termos da seguinte 
legislação Moçambicana: 

• Resolução nº 46/2007, de 30 de Outubro - Política de Águas - Revisão da Política 
Nacional de Águas; Estratégia Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (2007); 

• Resolução nº 43/2007, de 30 de outubro - Regulamento de Licenças e Concessões 
de Água. 

 
Em segundo lugar, o conjunto de dados foi comparado com os Padrões de Ecossistemas 
Aquáticos da África do Sul (PEA). 

1) Existem variáveis incluídas nos padrões dos ecossistemas aquáticos que não estão 
incluídas nos padrões de água potável, que não podem ser excluídas, pois são 
necessárias a partir de uma perspectiva do ecossistema funcional. 

2) Os padrões de água potável fornecem um valor alvo definido que não deve ser 
excedido, enquanto que o PEA fornece uma gama de alvos que 

 
6.1.2. Discussão dos Resultados 
 
Água Potável 
Os resultados da análise laboratorial são comparados com os padrões Moçambicanos 
(MITADER), assim como os padrões publicados pela OMS (2011) e SANS (2011), conforme 
descrito na Seçcão 2. Os padrões MITADER fornecem critérios para apenas nove 
determinantes, enquanto a adição dos padrões da OMS e SANS permite a consideração de 
um total de 31. 
 
Pode-se razoavelmente concluir que as águas dos Rios Namiticu e Naconha eram seguras 
para consumo humano durante o primeiro trimestre de 2018 (estação chuvosa). Dado o nível 
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relativamente baixo de desenvolvimento na área de captação a montante, não há razão para 
supor que isso mudará no futuro próximo, mas o monitoramento regular e frequente da 
qualidade da água deve continuar a fim de compilar um registro inicial mais longo da 
qualidade da água. 
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Tabela 6.1: Resultados da qualidade físico-química da água - Água Potável 

 Padrões de Água Potável 
e Directrizes 

 Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 Local Site 6 Local 7 

Determinante Unidade MITADER OMS 2011 (v) 
SANS  
2011  

 Rio Namiticu 
Superior 

Rio Namiticu 
Médio 

Rio Namiticu 
Inferior 

Córrego de 
Lapa 

Rio Naconha 
Superior 

Rio Naconha 
Médio 

Convergência 
Rio Mehucua 

Alumínio mg Al/ℓ 0.2 0.9 (vi) 0.3  6,7 2,3 7,6 0,84 5,3 6,7 7,6 

Amônia mg N/ℓ 1 1.5 (vii) 1.5  <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 

Arsênico mg As/ℓ 0.1 0.01 0.01  0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Boro mg B/ℓ     0,019 0,011 0,014 0,009 0,009 0,016 0,014 

Cádmio mg Cd/ℓ 0.003 0.003 0.003  <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Demanda de oxigênio 
químico 

mg O2/ℓ     16 12 20 20 16 20 20 

Cálcio mg Ca/ℓ  100-300 (vii)   13,3 17,6 10,6 10,1 4,97 3,49 10,6 

Cromo VI mg Cr/ℓ     0,01 <0.002 0,01 <0.002 0,01 0,01 0,01 

Cobalto mg Co/ℓ   0.5  1 1 1 <0.4 1 1 1 

Cobre mg Cu/ℓ 1 2 2  0,002 0,002 0,004 0,001 0,002 0,002 0,004 

Cianeto mg CN/ℓ 0.07  0.07  <0.02 <0.02 0,024 <0.02 <0.02 <0.02 0,024 

Condutividade elétrica mS/m @ 25oC 50 – 2 000  170  48 45 30 28 19,8 14,7 30 

Ferro mg Fe/ℓ 0.3 0.3 (vii) 2  1,3 1,2 - 0,67 1,6 1,8 - 

Chumbo mg Pb/ℓ 0.01 0.01 0.01  <0,0005 <0,0005 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

Magnésio mg Mg/ℓ 50    9,96 11,7 6,98 6,11 3,33 2,47 6,98 

Manganês 
mg Mn/ℓ Crônico: < 400 0.1 0.1 (vii) 0.5  - - 0,017 - - - 0,017 

mg Mn/ℓ Estético: <100     0,005 0,011 - 0,003 0,002 0,006 - 

Mercúrio mg Hg/ℓ 0.001 0.006 0.006  <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Níquel mg Ni/ℓ 0.02 0.07 0.07  0,003 0,004 0,008 0,003 0,003 0,002 0,008 
Nitrato mg N/ℓ 50 50 11  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
Nitrito mg N/ℓ 3 3 0.9  0,10 0,10 0,16 <0.1 0,26 0,10 0,16 
pH a 25 ° C (iii) pH units 6.5 – 8.5 6.5 ‒ 8.5 5 – 9.7  7,5 7,5 7,2 7,3 7,1 7,2 7,2 
Potássio mg K/ℓ     2,37 2,43 2,63 2,64 1,90 1,72 2,63 
Selênio mg Se/ℓ  0.04 0.01  <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Sódio mg Na/ℓ  200 (vii) 200  44 48 31 30 26 18,6 31 

Sulfato mg SO4/ℓ 250 250 (vii) 500  23 39 30 5 10 8 30 

Sulfureto mg S2-/ℓ     <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 
Alcalinidade total mg CaCO3/ℓ     94 52 96 58 56   

Coliformes totais 
Contagens /100ml 

    180 160 300 8 120 160 300 

E. coli* 0    0 4 152 6 6 14 152 
Alcalinidade Total mg CaCO3/ℓ     94 96 58 58 56 52 58 
Sólidos Totais 
Dissolvidos a 105 ° C 

mg/l 1000    302 294 204 192 132 96 204 

Turbidez (iv) NTU 5    47 75 146 31 60 180 146 
Urânio mg U/ℓ     0,001 0,001 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 
Vanádio mg V/ℓ     0,006 0,006 0,013 0,004 0,006 0,007 0,013 
Zinco mg Zn/ℓ 3    <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Notas: 

(i) Valores de referência não foram estabelecidos para constituintes que influenciam a qualidade da água que não têm ligação directa com impactos adversos à saúde. 
(ii) Valor provisório baseado na saúde. 
(iii) Limite de aceitabilidade (sabor, odor e aparência) 
(iv) A turbidez pode ser uma indicação de contaminação microbiana, uma vez que microorganismos (bactérias, vírus e protozoários) são tipicamente ligados ao material particulado que causa a turbidez.
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Tabela 6.2: Medições físico-químicas da qualidade da água in-situ (YSI 556 Probe)  

Local 1 
Local  

2 
Local 3 

Local 
4 

Local 5 Local 6 Local 7 

Determina
nte 

Unida
de 

Rio 
Namiti

cu 
Superi

or 

Rio 
Namiti

cu 
Médio 

Rio 
Namiti

cu 
Inferior 

Córre
go  

Lapa  

Rio 
Nacon

ha 
Superi

or 

Rio 
Nacon

ha 
Médio 

Convergên
cia 
Rio 

Mehucua 

Temperatur
a 

ºC 24.13 24.91 24.93 28.72 24.64 25.11 25.48 

Condutivida
de 

μS/cm 780 911 600 618 410 312 801 

Sólidos 
totais 
dissolvidos 

g/l 0.516 0.593 0.391 0.375 0.268 0.202 0.516 

Salinidade  0.39 0.45 0.29 0.28 0.20 0.15 0.39 

Oxigênio 
dissolvido 

% 79.1 83.6 77.2 72.7 77.7 75.7 73.7 

Oxigênio 
dissolvido 

mg/l 6.63 6.90 6.37 5.61 6.45 6.24 5.99 

pH  7.91 7.93 8.02 7.42 6.74 7.43 7.77 

Potencial de 
Redução de 
Oxigênio 

ORP 330.6 249.4 327.2 276.0 334.0 325.1 258.7 

 
Ecossistemas de Água Doce 
A qualidade da água in situ e ex situ indicou que, em geral, a qualidade da água era boa 
quando comparada com as várias directrizes relevantes de qualidade da água. No entanto, 
deve-se notar que esses resultados são um instantâneo na hora da saúde do rio. A saúde 
dos rios provavelmente mudará ao longo do ano, como resultado da redução do fluxo durante 
a estação seca e das inundações durante a estação chuvosa. 
 

Os resultados das análises laboratoriais estão tabulados na Tabela 6.3 para comparação com 
as Directrizes da Qualidade da Água da África do Sul para os Ecossistemas Aquáticos 
(DWAF, 1996c). As directrizes apresentam intervalos de concentrações ou níveis para 
Valores Alvo, Valores de Efeito Crônico e Valores Agudos, explicados a seguir: 

 

❖ Os valores-alvo são a gama de concentrações ou níveis dentro dos quais não são 
esperados efeitos adversos mensuráveis na saúde dos ecossistemas aquáticos ao longo 
de uma vida de exposição e devem, portanto, garantir a sua protecção ao longo da vida. 
As directrizes enfatizam que os TWQRs não são critérios de qualidade da água, mas são 
objectivos de gestão Sul-Africanos: derivados da consideração de critérios quantitativos 
e qualitativos. 

❖ O Valor do Efeito Crônico (VEC), é definido como aquela concentração ou nível de um 
constituinte em que se espera que haja uma probabilidade significativa de efeitos 
crônicos mensuráveis para até 5% das espécies da comunidade aquática. Se tais efeitos 
crônicos persistirem por algum tempo e / ou ocorrerem frequentemente, podem levar à 
eventual morte de indivíduos e ao desaparecimento de espécies sensíveis dos 
ecossistemas aquáticos. Isto pode ter consequências negativas consideráveis para a 
saúde dos ecossistemas aquáticos, uma vez que todos os componentes dos 
ecossistemas aquáticos são interdependentes. 
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❖ O Valor de Efeito Agudo (VEA) é definido como aquela concentração ou nível de um 
constituinte acima do qual se espera que haja uma probabilidade significativa de efeitos 
tóxicos agudos para até 5% das espécies da comunidade aquática. Se tais efeitos 
agudos persistirem por um curto período de tempo ou ocorrerem em frequências muito 
altas, eles podem causar rapidamente a morte e o desaparecimento de espécies ou 
comunidades sensíveis dos ecossistemas aquáticos. 
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Tabela 6.3: Resultados da qualidade físico-química da água - Ecossistemas Aquáticos 

  
Directrizes do Ecossistema Aquático 

SA 1996 
  Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 Local 6 Local 7 

Determinante Unidade Valor Alvo 

 
Valor do 

Efeito 
Crônico 

Valor do 
Efeito 
Agudo 

  
Rio 

Namiticu 
Superior 

Rio 
Namiticu 

Médio 

Rio 
Namiticu 
Inferior 

Córrego  
Lapa  

Rio 
Naconha 
Superior 

Rio 
Naconha 

Médio 

Convergência 
Rio 

Mehucua 

Alumínio [1] mg Al/ℓ 0.005 / 0.01 0.01 / 0.02 0.1 / 0.15   6,7 2,3 7,6 0,84 5,3 6,7 7,6 

Amônia mg N/ℓ 0.007 0.015 0.1   <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 

Arsênico mg As/ℓ 0.01 0.02 0.130   0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Boro mg B/ℓ         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Cádmio [2] 

mg Cd/ℓ 

0.00015 - 
0.0004 

0.0003-
0.0008 

0.003-0.013   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Demanda Química de Oxigênio [3] 

mg O2/ℓ 

80-100% of 
saturation 

>60% of 7-
day mean 

>40% of 1-
day min 

  16 12 20 20 16 20 20 

Cálcio mg Ca/ℓ         13,3 17,6 10,6 10,1 4,97 3,49 10,6 

Cromo VI mg Cr/ℓ 0.007 0.014 0.2   0,01 <0.002 0,01 <0.002 0,01 0,01 0,01 

Cobalto mg Co/ℓ         1 1 1 <0.4 1 1 1 

Cobre  [2] 

mg Cu/ℓ 
0.0003 / 0.0014 

0.00053 / 
0.0028 

0.0016 / 
0.012 

  0 0 0 0 0 0 0 

Cianeto mg CN/ℓ 0.001 0.004 0.110   <0.02 <0.02 0,024 <0.02 <0.02 <0.02 0,024 

Condutividade Eléctrica mS/m @ 25oC         48 45 30 28 19,8 14,7 30 

Ferro 
mg Fe/ℓ 

Variação do nível de base não deve exceder 
10% 

  0 0 - 0 0 0 - 

 Chumbo [2] 

mg Pb/ℓ 
0.0002 / 0.012 

0.0005 / 
0.0024 

0.004 / 
0.016 

  <0,0005 <0,0005 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

Magnésio mg Mg/ℓ         9,96 11,7 6,98 6,11 3,33 2,47 6,98 

Manganês 
mg Mn/ℓ Crônico: < 400 0.180 0.370 1.3   - - 0,017 - - - 0,017 

mg Mn/ℓ Estético: <100         0 0 - 0 0 0 - 

Mercúrio mg Hg/ℓ 0.00004 0.00008 0.0017   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Níquel mg Ni/ℓ         0 0 0 0 0 0 0 

Nitrato mg N/ℓ         <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Nitrito mg N/ℓ         0,10 0,10 0,16 <0.1 0,26 0,10 0,16 

pH a 25 ° C pH unidades 
 Variação do intervalo de base por menor de 

<0.5pH unidade ou <5% 
  7,5 7,5 7,2 7,3 7,1 7,2 7,2 

Potássio mg K/ℓ         2,37 2,43 2,63 2,64 1,90 1,72 2,63 

Selênio mg Se/ℓ 0.002 0.005 0.03   <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Sódio mg Na/ℓ         44 48 31 30 26 18,6 31 

Sulfato mg SO4/ℓ         23 39 30 5 10 8 30 

Sulfureto mg S2-/ℓ         <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 

Alcalinidade total mg CaCO3/ℓ         94 52 96 58 56     

Coliformes totais 
Contagens/100ml 

        180 160 300 8 120 160 300 

E. coli*          0 4 152 6 6 14 152 

Alcalinidade Total mg CaCO3/ℓ         94 96 58 58 56 52 58 



Rascunho - Ecologia Aquática e Qualidade da Água Superficial           Março 2018 

Coastal & Environmental Services                40                                                     Balama Central Graphite Mine 

Sólidos Totais Dissolvidos a 
105 ° C 

mg/l 
 Variação do nível de base não 

deve exceed 15% 
  302 294 204 192 132 96 204 

Turbidez NTU         47 75 146 31 60 180 146 

Urânio mg U/ℓ         0,001 0,001 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

Vanádio mg V/ℓ         0 0 0 0 0 0 0 

Zinco  mg Zn/ℓ 0.002 0.036 0.36   <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Notas 

 [1] O intervalo para o alumínio é para pH <6.5 / pH> 6.5 
[2] Os valores de referência para cádmio, cobre e chumbo são fornecidos para uma gama de dureza de <60 (suave) a> 180 (muito dura) 
[3] As concentrações são para valores alvo / subletal / letal 
[4] Orientação provisória 

 
(i) As directrizes da África do Sul propõem critérios que visam proteger 95% dos organismos aquáticos. 
(ii) Os critérios de qualidade de água da EPA dos EUA são apresentados como Concentrações Máximas de Critérios (CMC = Aguda) e Concentrações Contínuas de Critérios (CCC = Crônica) e se destinam a proteger “a grande maioria” 
das comunidades aquáticas nos Estados Unidos. O significado da “grande maioria” não é especificado. 

(iii) Os critérios são apresentados nas directrizes do ANZECC como “valores de desencadeamento” de concentrações para níveis de protecção de 99, 95, 90 e 80% dos organismos aquáticos. 
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6.2. MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA A LONGO PRAZO 
 
O objectivo do monitoramento da qualidade da água é ser capaz de detectar - e, 
principalmente, de reagir oportunamente a - mudanças significativas no regime de qualidade 
da água. Como observado acima, é necessário estabelecer uma linha de base pré-mineração 
de longo prazo para poder detectar tais mudanças. 
 
Por conseguinte, de modo a estabelecer uma linha de base da qualidade da água pré-
construção recomenda-se que: 

• Amostras de qualidade da água devem ser colhidas em intervalos de 3 meses para o 
primeiro ano por um período em que há escoamento superficial visível nos Rios Naconha, 
Namiticu e Mehucua e seu afluente menor (Córrego de Lapa) e enviado para o laboratório 
para análise. 

o Locais de Amostragem 1 a 4 conforme listado na Tabela 6.4 e ilustrado na 
Figura 6-1. 

• O biomonitoramento deve ser realizado logo após o fluxo superficial ser observado nos 
Rios Naconha, Namiticu e Mehucua, e novamente enquanto os cursos de água ainda 
estão fluindo fortemente. 

• A análise das primeiras amostras da estação chuvosa deve ser para um conjunto 
completo de determinandos, conforme descrito na Tabela 6.1. 

• Posteriormente, a análise deve ser simplificada para incluir apenas os determinandos 
que, após a análise do primeiro conjunto de resultados, se mostram potencialmente 
problemáticos. 

 
Desconsiderando os Valores Alvo na Tabela 6.3 como aspirações Sul-Africanas, os dados 
indicam que as concentrações de alguns determinantes excedem os limites crônicos e 
agudos. Isso não significa que a qualidade da água seja prejudicial à saúde da biota aquática 
nativa, pois a biota do rio está adaptada às condições vigentes. Quando estiver claro que os 
valores das directrizes publicadas não são apropriados para a biota nativa no sistema fluvial 
sob investigação, deve-se considerar a possibilidade de derivar critérios específicos do 
sistema com base no valor mediano de um número tão grande de amostras quanto possível, 
conforme descrito ANZECC (2000), que recomenda dois anos de dados mensais da amostra. 
A necessidade de desenvolver tal directriz específica para o local será informada pelo 
monitoramento rotineiro da qualidade da água, que deve incluir o biomonitoramento, durante 
a construção e operação da mina, que indicará em que medida as actividades de mineração 
estão influenciando a qualidade da água pré-mineração. 
 
O ANZECC também recomenda que o desencadeador para resposta ou acção gerencial seja 
considerado quando a concentração mediana de um constituinte em um local de amostragem 
operacional que causa problemas em altas concentrações excede o 80º percentil de dados 
para o mesmo constituinte no local de referência. Para constituintes que causam problemas 
em valores altos e baixos (como temperatura, salinidade e pH), o intervalo desejado para o 
critério é definido pelo percentil 80 e percentil 20 da distribuição de referência, 
respectivamente. 
 
É importante entender, ao comparar os resultados do monitoramento com os critérios das 
directrizes, de qualquer fonte, que os desvios dos critérios adoptados devem ser objecto de 
cuidadosa consideração e exercício de julgamento e experiência profissional para avaliar se 
a aparente mudança é ou não ecologicamente importante. O julgamento sobre se uma 
concentração química excede um valor de efeito crônico não deve se basear nos resultados 
da análise de uma única amostra. Antes de chegar a essa conclusão, é aconselhável coletar 
e analisar um número de amostras, e comparar o valor mediano com os critérios da directriz. 
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Tabela 6.4: Pontos de Monitoramento da Água Superficial 

Nome do Local Rio/ Córrego 
Área de 
amostra 

Longitude Latitude 

M01 
Rio Namiticu  

Superior  13° 23.032'S 38° 37.217'E 

M02 Inferior 13° 22.561'S 38° 37.676'E 

M03 
Córrego de Lapa  

Inferior 13° 22.060'S 38° 36.212'E 

M04 Superior 13° 21.712'S 38° 35.990'E 

 

 

Figure 6.1: Pontos de Monitoramento da Água Superficial 

 
6.3. INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 
 
Os macroinvertebrados aquáticos foram colectados usando o protocolo SASS5 padrão, 
conforme descrito na Secção 3.4, acima. É fornecida na Tabela 6.5 uma lista dos 
macroinvertebrados aquáticos coletados durante os levantamentos. 
 
O número de taxa de macroinvertebrados aquáticos variou de 25 no Córrego  de  Lapa (Local 
4) a 8 no Rio Namiticu (Local 1) (Tabela 6.5). 
 
6.3.1. Estado Ecológico Actual (EEA) 
 
Em termos da metodologia SASS, existem três índices principais calculados, a saber, a 
Pontuação SASS, o Número de Taxa e o Pontuação Média por Taxon (ASPT). Ao dividir a 
pontuação SASS pelo número de taxa identificado, o ASPT é calculado. Este índice fornece 
uma medida confiável da saúde de um rio. A Tabela 6.4 mostra a ASPT calculada para cada 
um dos locais amostrados. O Córrego de Lapa tem o maior ASPT, em grande parte devido 
aos táxons de categoria superior presentes em suas águas mais limpas. O Rio Namiticu 
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Superior possuía o menor número de táxons e estava na faixa mais baixa, mais tolerante à 
poluição. 
 
A pontuação total do SASS pode ser explicada pelo número de biótopos amostrados, bem 
como pela turbidez das águas. Os locais 2, 3 e 6 estavam todos inundados no momento da 
amostragem, o que impediu a amostragem de GSM, SIC e alguma vegetação, resultando em 
menos taxa sendo registado. O local 4 consistia em água limpa e fresca que continha menos 
sedimento do que nos locais do rio. Um número maior de biótopos pode ser registado, 
resultando em uma maior pontuação SASS, contagem de taxa e espécies que são 
predominantemente encontradas em águas mais limpas. 
 
No geral, e com base no ASPT, a área pode ser classificada como POBRE/RAZOÁVEL nos 
termos da Tabela 6.5. Esta é, no entanto, não uma representação verdadeira do estado dos 
rios na área, devido a problemas na amostragem de invertebrados.  
 
Tabela 6.5: Resumo da pontuação SASS, Pontuação Médio por Taxon e Estado Ecológico 
Actual dos rios amostrados. 

 

INVERTEBRADOS 

Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 Local 6 Local   7 

Rio 
Namiticu 
Superior 

Rio 
Namiticu  

Médio 

Rio 
Namiticu 
Inferior 

Córrego de  
Lapa 

Corrente 

Rio 
Naconha 
Superior 

Rio 
Naconha 

Médio 

Convergencia 
do 

Rio Mehucua 

Pontuação SASS 29 101 75 143 72 97 70 

No de taxa 8 20 17 25 15 19 15 

ASPT 3.6 5.05 4.4 5.7 4.8 5.1 4.7 

EEA POBRE RAZOÁVEL POBRE RAZOÁVEL POBRE RAZOÁVEL POBRE 
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Tabela 6.6:Lista de famílias de invertebrados aquáticos identificados em cada local, bem como indicando sua sensibilidade.  
 

INVERTEBRADOS 

  Local 1 Local  2 Local  3 Local  4 Local 5 Local  6 Local 7 

PONTUACAO 

 Rio 
Namiticu 
Superior 

Rio 
Namiticu  

Médio 

Rio 
Namiticu 
Inferior 

Córrego  
Lapa 

Corrente 

Rio 
Naconha 
Superior 

Rio 
Naconha 

Médio 

Convergência 
do 

Rio Mehucua 

  CRUSTACEA  

Potamonautidae (caranguejos)  3  X X  X  X X 

EPHEMEROPTERA ( Efémeras )   

Baetidae (1 espécie) 4  X X X X   X 

Baetidae (2 espécies) 6   X X X  X  

Oligoneuridae (Efémeras de 
pernas) 15 

 
   X    

Caenidae (squaregills) 
 6 

 
   X  X  

Tricorythidae (Stout Crawlers) 9   X   X X  

TRICHOPTERA (Mosca d'água )  

Hydropsychidae 1 sp 4  X  X X  X  

Hydropsychidae 2 sp 6     X    

Philopotamidae 10     X    

COLEOPTERA (Besouros)  

Hydrophilidae (escaravelho da 
água) 5 

 
       

HEMIPTERA (Insectos)  

Belostomatdae (insetos 
aquáticos) 3 

 
X     X  

Gerridae (patinadores da lagoa) 3       X X 

Corixidae (barqueiros da água) 3     X    

Naucoridae (insectos aquáticos) 7   X  X  X  

Notonectidae (Padadores) 3        X 

Pleidae (nadador pigmeu)) 4      X X  

ODONATA (libélulas e libelinhas)  

Aeshnidae (Falcoeiros e 
Emperadores) 8 

 
X X X X X   

Chlorocyphidae ( Jóias ) 10     X    

Coenagrionidae (Sprites & 
Blues) 4 

 
X X X X X X X 

Lestidae (Emerald Damselflies/ 
Spreadwings 8 

 
  X  X X X 

Corduliidae (Cruisers) 8   X    X X 

Gomphidae (Clubtails) 6   X X X   X 

Libellulidae (Darters/Skimmers) 4   X X X X   

HEMIPTERA (Insectos)  

Belostomatidae * (Insectos 
aquáticos gigantes) 

3  
 X X  X   

Corixidae * (barqueiros da água) 3   X X  X  X 

Gerridae* (Pond skaters/Water 
striders) 

5  
   X X X X 

Hydrometridae* (Medidores de 
agua) 

6  
     X  

Nepidae * (escorpiões de água) 3   X    X  

Notonectidae* (Nadador) 3   X X X X  X 

Veliidae/M...veliidae* (Insectos 
ondulados) 

5  
X X X X X  X 

MEGALOPTERA (Fishflies, Dobsonflies & 
Alderflies) 

 
       

Corydalidae (Fishflies & 
Dobsonflies) 

8  
   X   X 

COLEOPTERA (Besouros)  

Gyrinidae* (Besouro cata-
vento)) 

5  
 X  X X X  

Dytiscidae/Noteridae* (Besouro 
nadador) 

5  
 X  X X  X 

DIPTERA (moscas)  

Chironomidae (Mosquits) 2  X X X X   X 

Culicidae * (Mosquitos) 1    X  X   

Simuliidae (Mosca negra) 5   X  X  X  

Tabanidae (moscas do cavalo) 5   X X  X X  

GASTROPODA (Caracóis)         

Ancylidae (Lapa) 6    X X    

Physidae* ( Caracóis de bolsa ) 3   X X X  X  
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6.3.2. Comparação de sensibilidade de invertebrados aquáticos 
 
De modo a classificar a importância de um taxa específicos dentro de uma comunidade de 
uma forma que expresse a sensibilidade de uma comunidade à poluição e / ou degradação 
do habitat, o SASS5 incorpora uma escala de 1 a 15. De modo geral, a escala pode ser 
dividida da seguinte forma : 

• 1 – 5: Invertebrados que são Altamente Tolerantes à poluição. 

• 6 – 10: Invertebrados Moderadamente Tolerantes à Poluição. 

• 11 – 15: Invertebrados com tolerância Muito Baixa à poluição. 
 
A Tabela 6.5 indica a “disseminação” de sensibilidade nos locais de amostragem. 
 
A contribuição percentual dos taxa EPT por local foi calculada e é exibida na Tabela 6.7. O 
número de táxons de EPT variou de 1 no Naconha Superior (Local 5) a 7 no Lapa (Local 4), 
contribuindo com quase 30% da assembléia global de invertebrados naquele local (Tabela 
6.6). A contribuição percentual moderadamente alta (19%) dos táxons da EPT para a 
assembléia geral de invertebrados nos locais amostrados indica que a integridade biótica 
permanece moderadamente alta dentro dos rios, apesar dos impactos do desmatamento da 
zona ripariana e da sedimentação associada do rio. 
 
Tabele 6.7:  Resumo da contribuição dos taxa EPT para a riqueza taxonômica em cada local. 

 
Uma série de espécies de tolerância moderada e baixa foram registadas em todos os locais, 
indicando que a qualidade actual dos rios é favorável a essa espécie, como pode ser visto na 
Tabela 6.6. 
 
Evidências da qualidade das espécies podem ser vistas nos Rios Namiticu e Naconha. A 
presença de três táxons conhecidos por serem intolerantes à poluição - todos contribuíram 
para as maiores pontuações do ASPT. Estes são Oligoneuridae (15), Philopotamidae (10) e 
Chlorocyphidae (10).  
 

  

 

Local 1 Local  2 Local  3 Local  4 Local 5 Local  6 Local 7  

Rio 
Namiticu 
Superior 

Rio 
Namiticu  

Médio 

Rio 
Namiticu 
Inferior 

Córrego 
de  Lapa 
Corrente 

Rio 
Naconha 
Superior 

Rio 
Naconha 

Médio 

Convergencia 
do 

Rio Mehucua 
GERAL 

No 
de 
taxa  

8 20 17 25 15 19 15 37 

No 
de  
taxa 
EPT  

2 3 3 7 1 4 1 7 

% 
EPT 

25% 15% 18% 27% 7% 21% 7% 18,9% 
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7. AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS  
 
Este capítulo trata de questões e impactos relacionados à ecologia aquática que foram 
identificados como resultado do projecto. Devido à mobilidade dos contaminantes na água, a 
escala espacial de todos os impactos identificados foi determinada como regional. As escalas 
de avaliação de impacto usadas para a avaliação podem ser encontradas no Apêndice B. 
 
7.1. ESTADO ACTUAL DO MEIO AMBIENTE 
 
Uma avaliação dos impactos ambientais existentes e da actual integridade de habitats 
aquáticos dos Rios na Área do Projecto fornece uma linha de base contra a qual os possíveis 
impactos associados a todos os aspectos do empreendimento de mineração proposto podem 
ser avaliados. 

Impacto 1: Erosão das margens do rio e consequente sedimentação dos rios 

Causa e comentário 

Os principais rios da região, o Namiticu e Naconha, estão actualmente em um estado 
relativamente moderadamente perturbado. Isto é principalmente devido ao desmatamento de 
vegetação para actividades agrícolas, particularmente nas zonas riparianas. Esses impactos 
resultaram em alguma erosão do solo nas proximidades dessas actividades e um aumento 
geral de sedimentos nos rios. No entanto, apesar desses impactos, o funcionamento básico 
dos ecossistemas desses rios e córregos é actualmente de mudança ligeira-moderada e eles 
suportam uma biota aquática diversa.  

Impacto 

Eeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância Escala 

Temporal  
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 1: Qualidade da Água 

Impacto 1.1: Sedimentação e turbidez elevada nos rios 

 

Sem 
mitigação 

Longo prazo Regional Moderada Definitivo MODERADA 

 
7.2. VISÃO GERAL DOS IMPACTOS DE MINERAÇÃO 
 
Prevê-se que o projecto de mina de Grafite de Balama Central terá impacto nos três factores 
abióticos reconhecidos que afectam a integridade do habitat aquático, nomeadamente o fluxo 
do rio, a qualidade da água e a geomorfologia fluvial. Esses impactos potenciais incluem a 
alteração dos padrões de fluxo dos rios e a poluição das águas superficiais através do 
escoamento contaminado da área da mina, incluindo a instalação de armazenamento de 
rejeitos (TSF) e o local de despejo de rocha estéril, entrando nos rios e córregos adjacentes. 

7.2.1. Hidrologia 
 
A componente de água subterrânea do fluxo de base dos pequenos corregos (Córrego de 
Lapa -Local 4) na vizinhança imediata da mina pode ser reduzido pelo desaguamento da 
mina, reduzindo o lençol freático, resultando em fluxos reduzidos. Além disso, o fluxo de 
superfície do Córrego de Lapa será desviado em torno da cava usando uma conduta. A 
redução no escoamento de base e o desvio do Corrego irá resultar na secagem de terras 
húmidas situadas ao longo do Córrego de Lapa e períodos mais longos de baixo e nenhum 
fluxo em córregos sazonais, especialmente durante a estação seca. 
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7.2.2. Resumo dos Impactos de Mineração 
 
Os possíveis impactos individuais sobre os invertebrados aquáticos e habitats ribeirinhos 
associados, associados às várias etapas da proposta da Mina de Grafite de Balama Central 
podem ser agrupados em seis questões principais, algumas das quais têm vários impactos 
separados que exigirão medidas de mitigação específicas. Essas questões e impactos 
individuais incluem. 

Questão 1: Qualidade da Água 

• Impacto 1.1: Sedimentação e turbidez elevada. 

• Impacto 1.2: Contaminação de poluentes não do minério. 

• Impacto 1.3: Contaminação de minério (por exemplo, drenagem ácida da mina). 

• Impacto 1.4: Mudança na química da água. 
 
Questão 2: Alteração dos regimes de fluxo 

• Impacto 2.1: Modificação do habitat aquático 
 

Questão 3: Impactos Cumulativos 

• Impacto 3.1: Perda de biodiversidade aquática 
 

7.3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA MINERAÇÃO 
 
Esta secção tenta descrever e avaliar a significância dos possíveis impactos individuais 
associados às actividades de mineração propostas nos habitats aquáticos e nas águas 
superficiais associadas na Área de Estudo. Medidas de mitigação são recomendadas, 
quando viável. 
 
A descrição dos critérios de classificação e avaliações qualitativas usadas para descrever a 
probabilidade, extensão (escala espacial), duração, intensidade e confiança associadas à 
predição, bem como a escala de significância ambiental, é fornecida no Apêndice B. 

7.3.1. Questão 1: Qualidade da Água 
 
Impacto 1.1: Sedimentação e turbidez elevada nos rios 

Causa e comentário 
 
A infraestrutura de mineração está situada na extremidade inferior da pequena bacia do 
Córrego de Lapa. O córrego é o único curso de água na área de mineração que drena para 
o muito maior Rio Namiticu. O Namiticu é sazonal e deixa de fluir nos seis ou sete meses 
secos do ano. Cerca de 90% da precipitação anual de 1048 mm ocorre nos quatro meses de 
Dezembro a Março, e isso resulta em rios fluindo fortemente, com energia considerável para 
colectar e transportar sedimentos, a maioria dos quais será levada para o perene Rio 
Mehucua. Dados de qualidade da água indicam que o Namiticu e Naconha carregam altas 
cargas de sedimentos durante os altos fluxos da estação chuvosa.  
 
Além de um aumento na turbidez devido a um aumento no fluxo na estação chuvosa, os solos 
expostos podem resultar em erosão (especialmente durante períodos de alta pluviosidade e 
alto escoamento). O desbravamento da vegetação faz com que os solos da terra se tornem 
mais propensos à erosão, reduzindo o número de estruturas estabilizadoras na superfície dos 
solos, como os sistemas radiculares e a cobertura vegetal, que reduzem a velocidade do 
escoamento e ligam o solo. Isso resulta em um aumento líquido do escoamento superficial 
da água, o que pode levar ao aumento da erosão. O aumento da erosão pode levar ao 
aumento da sedimentação dos cursos de água nos quais o escoamento superficial flui. A 
sedimentação pode ter impactos negativos graves nos ambientes aquáticos circundantes, 
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incluindo aumento da turbidez (que diminui a penetração de luz na água, reduzindo 
actividades fotossintéticas na coluna de água), redução da concentração de oxigênio na 
coluna de água e ambiente bêntico, sufocamento da biota bêntica resultando em perda de 
alimentos e sufocação de leitos de desova. Isto pode ter impactos negativos graves a longo 
prazo nos habitats aquáticos.   
 
As actividades de mineração durante a fase de construção podem ter impacto na qualidade 
da água, resultando na perda da diversidade existente de habitats aquáticos. Caso a 
infraestrutura da mineração cause impacto no fluxo do Córrego de Lapa, isso pode afectar o 
fluxo de água limpa (não turva) para o Rio Naconha a jusante da Área do Projecto. O volume 
exacto de água que flui do fluxo para o rio não é conhecido actualmente e, portanto, não é 
possível determinar o grau em que o sistema seria afectado se o fluxo fosse interrompido 
como resultado do desaguamento. Deve-se tomar cuidado durante a fase de construção para 
garantir que o solo superficial seja armazenado longe das áreas ribeirinhas. A introdução de 
um volume excessivo de solo no ecossistema pode ter consequências terríveis na vida 
aquática, afectando a turbidez, vegetação e invertebrados que são suscetíveis a mudanças 
em seus ambientes.  
 
Construção: 
Várias substâncias podem resultar na poluição de fontes de águas superficiais. As actividades 
de construção podem levar o sedimento a ser depositado em áreas ribeirinhas ou áreas 
húmidas, poluição causada por lixo e resíduos gerais de construção devido a gestão 
inadequado do local. A lavagem de veículos e equipamentos pode resultar na poluição de 
fontes de águas superficiais e subterrâneas, e a poluição pode ocorrer devido à manutenção 
deficiente de veículos e ao armazenamento inadequado de materiais perigosos, como 
combustível, etc. 
 
Operação: 
As actividades operacionais podem fazer com que os sedimentos sejam depositados em 
áreas ribeirinhas ou em lagos, a poluição proveniente de lixo e resíduos de operações em 
geral, devido a gestão inadequada do local. A lavagem de veículos e equipamentos pode 
resultar na poluição de fontes de águas superficiais e subterrâneas, e a poluição pode ocorrer 
devido à manutenção deficiente de veículos e ao armazenamento inadequado de materiais 
perigosos, como combustível, etc. 
 
Encerramento: A reabilitação inadequada de áreas desmatadas, o escoamento contaminado 
e a manutenção deficiente de medidas de erosão anti-solo, bem como o escoamento de 
estradas antigas, particularmente em cruzamentos erodidos, podem resultar em entrada de 
sedimentos e níveis elevados de turbidez em rios adjacentes . 
 
Medidas de Mitigação da Construção 

• Desenvolver e implementar um Plano de Gestão da Zona Ripariana (PGZR). As zonas 
riparianas servem para proteger e fornecer uma zona de amortecimento para massas 
de água, tais como fluxos perenes / intermitentes navegáveis e fluxos não navegáveis. 

• Desenvolver e implementar um Plano de Monitoramento da Água de Superfície que 
incorporará medidas de qualidade e quantidade de água. 

• A limpeza da terra deve ocorrer somente na estação seca ou no final da estação 
chuvosa. Se isto não for possível, bermas temporárias adequadas devem ser 
construídas antes da limpeza para conter quaisquer solos que possam ser errodidos 
por chuvas fortes. Estes solos devem ser reabilitados o mais rapidamente possível, 
de modo a evitar a entrada nos cursos de água circundantes. 

• A infraestrutura do local, como estradas e cercas, deve estar alinhada com as linhas 
de drenagem naturais para minimizar a erosão adicional. 
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• A cobertura vegetal máxima deve ser mantida fora das áreas a serem desmatadas 
para a colocação de infraestrutura da mina, particularmente em áreas riparians, para 
actuar como armadilhas de lamas. 

• A erosão deve ser monitorada em todo o local e, quando forem detectadas indicações 
iniciais de erosão, devem ser tomadas medidas correctivas apropriadas o quanto 
antes. 

Declaração de Significância da Construção 
O impacto associado à sedimentação e poluição dos rios pode ocorrer se as medidas de 
mitigação forem seguidas e ocorrerão se não forem. Devido à mobilidade de contaminantes 
na água, seu impacto pode ser significativo para a região, considerando que o recurso e a 
cava estão localizados tão próximos do Rio Namiticu. Sem mitigação, a significância foi 
considerada ELEVADA e com mitigação foi considerada MODERADA. 
 
Medidas de mitigação operacionais  
Além das medidas de mitigação estipuladas para a fase de construção, o seguinte também é 
recomendado: 

• A água da mina e o escoamento superficial das áreas de mineração devem ser retidos 
em tanques de sedimentação antes que a água superficial limpa (se não contaminada) 
seja reciclada e bombeada para a planta de processamento. 

• A água contaminada da planta de processamento deve ser armazenada em um 
reservatório de armazenamento dedicado e retornada à reticulação de água do 
processo junto com o sobrenadante ou a água decantada da TSF. 

• Todas as medidas de mitigação relativas ao processamento de resíduos que afectarão 
a qualidade da água devem ser seguidas, conforme indicado na Avaliação de 
Resíduos e PrGA. 

Declaração de Significância operacional 
 
Os impactos associados à sedimentação e poluição dos rios na área do projecto podem 
ocorrer se as medidas de mitigação forem seguidas, e muito provavelmente ocorrerão se não 
forem. Devido à mobilidade de contaminantes na água, seu impacto pode ser significativo 
para a região. Sem mitigação, a significância foi considerada ELEVADA e com mitigação foi 
considerada MODERADA. 
 

Impacto 

Efeito  Risco ou 
Probabilidade 

Significância Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 1: Qualidade da Água 

Impacto 1.1: Sedimentação e turbidez elevada nos rios 

Fase de Construção 

Sem 
mitigação 

Médio prazo  
Regional 
 

Grave Provável ELEVADA 

Com 
mitigação 

Médio prazo  Área de Estudo Moderada Pode Ocorrer MODERADA- 

Fase de Operação 

Sem 
mitigação 

Longo prazo Regional Muito Grave Provável 
MUITO 

ELEVADA 

Com 
mitigação 

Médio prazo  Regional Moderada Pode Ocorrer MODERADA- 

Fase de Descomissionamento 

Sem 
mitigação 

Longo prazo Regional Grave Definitivo ELEVADA 

Com 
mitigação 

Médio prazo  Regional Moderada Pode Ocorrer MODERADA- 

Impacto 1.2: Contaminação de poluentes não de minério 



Rascunho - Ecologia Aquática e Qualidade da Água Superficial           Outubro 2019 

Coastal & Environmental Services   50                          Mina de Grafite de Balama Central  

Causa e comentário 
 

Todas as fases: Materiais perigosos e poluentes químicos (por exemplo, hidrocarbonetos de 
máquinas de construção e veículos, cimento não curado, tintas e fluidos de concreto) 
associados a todas as fases do desenvolvimento, bem como detergentes e sabão, efluentes 
domésticos mal tratados campo de construção e trabalhadores da construção civil usando 
zonas riparianas para abluções, poderia poluir a água da superfície. Esses poluentes podem 
ser prejudiciais à biota aquática e causar impacto na qualidade da água potável para 
comunidades e stocks domésticos a jusante. Derramamentos de hidrocarbonetos e outros 
poluentes podem levar a anormalidades de desenvolvimento e fatalidades de espécies de 
invertebrados. 

 
Medidas de Mitigação da Construção 
 

• Deve ser implementada a gestão rigorosa de produtos químicos perigosos. 

• Prevenção de derramamentos de hidrocarbonetos de máquinas e veículos pelo uso 
de bandejas de gotejamento e áreas contidas permanentes para estacionamento 
durante a noite, se possível. Isto deve incluir quaisquer oficinas previstas para o 
projecto. Além disso, as oficinas devem ser equipadas com colectores de óleo e poços 
para garantir que nenhuma água / hidrocarbonetos contaminados escapem. 

• Se os hidrocarbonetos derramarem em solos expostos, as seguintes mitigações são 
necessárias: 

• Biorremediação - Limpando os derramamentos de óleo imediatamente quando 
eles ocorrem e biorremediando solos contaminados com hidrocarbonetos de 
petróleo e compostos orgânicos perigosos. 

• O processo de biorremediação deve utilizar micróbios benéficos, surfactantes, 
micronutrientes e bioestimulantes para decompor os contaminantes, 
transformando-os em subprodutos inofensivos, ou seja, água e dióxido de 
carbono. 

• O processo de biorremediação deve ser realizado in situ ou ex situ. O processo in 
situ deve ser adoptado onde a escavação é impraticável e envolve bio-estimulação 
ou bio-aumento. 

• O efluente doméstico dos acampamentos de construção deve ser tratado em uma 
estação de tratamento de águas residuais no local e o efluente final deve ser de alta 
qualidade e usado para fins de irrigação ou mineração. As amostras devem ser 
colectadas no local para testes mensais.  

• Todo o escoamento de água contaminada da mina deve ser contido e tratado antes 
da descarga. 

 
NOTA: Todo o efluente líquido deve ser tratado antes de ser descarregado em qualquer curso 
de água. O sistema de águas pluviais deve ser projectado para interceptar a drenagem de 
depósitos de lixo, a planta de processamento e a instalação de armazenamento de rejeitos e 
deve ser tratado antes de ser descarregado nas linhas externas de drenagem do projecto e 
daí para o Rio Namiticu/Mehucua. O efluente deve ser bombeado para um local de 
acampamento único e descarregado em um sistema de tratamento projectado para atingir os 
padrões de efluentes Australianos. 
 
A mitigação bem-sucedida é prontamente viável por meio de um plano de gestão ambiental 
(PGA) estritamente implementado. 



Rascunho - Ecologia Aquática e Qualidade da Água Superficial          Outubro 2019 

Coastal & Environmental Services   51                           Mina de Grafite de Balama Central  

Declaração de Significância da Construção 
 
A construção pode causar um risco a médio prazo de poluição química, resultando em 
impactos graves e de médio prazo de significância MODERADA Regional, sem mitigação. 
Com a mitigação apropriada, este impacto deve ser reduzido a significância BAIXA. 
 
Medidas de Mitigação Operacionais 
 
Por favor, consulte as medidas de mitigação da fase de construção incluídas acima. 
 
Declaração de Significância Operacional 
 
A operação da mina e instalações associadas podem causar um risco a longo prazo de 
poluição química, resultando em impactos graves e de longo prazo de significância 
MODERADA na Regional, sem mitigação. Com a mitigação apropriada, este impacto deve 
ser reduzido a significância BAIXA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 1: Qualidade da Água 

Impacto 1.2: Poluição dos recursos hídricos (excluindo DAM) 

Fase de Concepção e Planeamento 

Sem 
mitigação 

Curto prazo 
Localizado 

Ligeira Provável MODERADA- 

Com 
mitigação 

Curto prazo 
Localizado 

Ligeira Pouco Provável BAIXA- 

Fase de Construção 

Sem 
mitigação 

Médio prazo Regional Grave Provável MODERADA- 

Com 
mitigação 

Curto prazo 
Localizado 
 

Ligeira Pode ocorrer BAIXA- 

Fase de Operação 

Sem 
mitigação 

Longo prazo Regional Muito grave Provável MODERADA- 

Com 
mitigação 

Médio prazo Regional Moderada Pode ocorrer BAIXA- 

Fase de Descomissionamento 

Sem 
mitigação 

Longo prazo Regional Grave Provável MODERADA- 

Com 
mitigação 

Médio prazo Regional Moderada Pode ocorrer BAIXA- 

 
Impacto 1.3: Mudança na química da água 

Causa e Comentário 
 
Temperatura 
Uma zona tampão ripariana é uma faixa de terra com vegetação ao longo das margens de 
uma via fluvial. A vegetação ripariana fornece uma barreira (tampão) entre a água (rio, 
córregos) e a terra. Quando a água superficial (escoamento) da bacia circundante atravessa 
a zona ripariana, os contaminantes (sedimentos, nutrientes) contidos no escoamento ficam 
presos nas raízes de qualquer vegetação ripariana, permitindo que a água contaminada ou 
sedimentada se infiltre nos solos (NIWA, 2012 ). 
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A vegetação ripariana saudável geralmente consiste de um canopy de grandes árvores, 
acompanhado por uma vegetação espessa de arbustos e gramíneas. A vegetação rasteira 
espessa actua como um filtro para o escoamento superficial, enquanto as copas das árvores 
acima de um riacho podem interceptar material transportado pelo ar e fornecer sombra que 
mantém a temperatura da água corrente. 
 
A remoção da vegetação ripariana aumentará a temperatura do fluxo dos corpos de água. O 
aumento da temperatura resultará em uma diminuição na solubilidade do oxigênio, o que 
pode aumentar a toxicidade de certas substâncias químicas presentes na água. O aumento 
da temperatura também pode afectar os padrões do ciclo de vida dos organismos nos rios e 
/ ou córregos 
 
Sólidos em Suspensão 
Um aumento de sólidos em suspensão pode resultar da construção de pontes / estradas, uso 
de estradas, bem como descarga / poluição industrial em um curso de água. Dependendo da 
gravidade do aumento de sólidos em suspensão em um fluxo, as interações predador-presa 
serão afectadas pela visibilidade reduzida. Sólidos em suspensão aumentados também 
podem afectar a fotossíntese de espécies vegetativas submersas, como o fitoplâncton. 
 
Mudança no nível de pH 
Se algum efluente for descarregado em um fluxo, ele poderá alterar o nível de pH do fluxo. 
Alterações no pH irão adicionar estresse aos organismos e podem alterar a composição de 
espécies do fluxo. A maioria dos organismos tem uma faixa bem definida de tolerância ao pH. 
Se o pH cair abaixo da faixa de tolerância, a morte ocorrerá por insuficiência respiratória ou 
osmoregulatória (Kimmel, 1983). O pH baixo provoca uma perturbação do equilíbrio dos iões 
sódio e cloreto no sangue de animais aquáticos. 
 
Se o pH da água for muito alto ou muito baixo, os organismos aquáticos que vivem dentro 
dele morrerão. O pH também pode afectar a solubilidade e a toxicidade de produtos químicos 
e metais pesados na água. A maioria das criaturas aquáticas prefere uma faixa de pH de 6,5 
a 9,0, embora algumas possam viver em água com níveis de pH fora dessa faixa. 
 
Está bem documentado que existem várias espécies de invertebrados aquáticos capazes de 
se adaptar a diferentes níveis de alteração do pH. Existem famílias como Betidae, que podem 
sobreviver em uma variedade de ambientes aquáticos, e depois a Classe Ephemeroptera, 
que são muito particulares devido à sua fragilidade. 
À medida que os níveis de pH se afastam deste intervalo (para cima ou para baixo), pode 
stressar os sistemas animais e reduzir as taxas de eclosão e sobrevivência. Quanto mais 
distante da faixa de pH óptimo for um valor, maiores serão as taxas de mortalidade. Quanto 
mais sensível a espécie, mais afectada é por alterações no pH. Além dos efeitos biológicos, 
os níveis extremos de pH geralmente aumentam a solubilidade dos elementos e compostos, 
tornando os produtos químicos tóxicos mais “móveis” e aumentando o risco de absorção pela 
vida aquática (Fondriest 2013). 
 
Espécies aquáticas não são as únicas afectadas pelo pH. Embora os seres humanos tenham 
uma tolerância mais alta para os níveis de pH (os níveis bebíveis variam de 4 a 11 com 
irritação gastrointestinal mínima), ainda há preocupações. Valores de pH superiores a 11 
podem causar irritações da pele e dos olhos, assim como um pH abaixo de 4. Um valor de 
pH abaixo de 2,5 causará danos irreversíveis à pele e aos revestimentos de órgãos. Níveis 
mais baixos de pH aumentam o risco de metais tóxicos mobilizados que podem ser 
absorvidos, mesmo por seres humanos, e níveis acima de 8,0 não podem ser efectivamente 
desinfectados com cloro, causando outros riscos indirectos. Além disso, níveis de pH fora de 
6,5-9,5 podem danificar e corroer tubulações e outros sistemas, aumentando ainda mais a 
toxicidade de metais pesados (Fondriest 2013). 
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Mesmo pequenas alterações de pH podem ter efeitos a longo prazo. Uma ligeira alteração 
no pH da água pode aumentar a solubilidade do fósforo e outros nutrientes - tornando-os mais 
acessíveis para o crescimento das plantas. Em um lago oligotrófico, ou em um lago com baixo 
teor de nutrientes e alto teor de oxigênio dissolvido, isso pode causar uma reação em cadeia. 
Com nutrientes mais acessíveis, plantas aquáticas e algas prosperam, aumentando a 
demanda por oxigênio dissolvido. Isso cria um lago eutrófico, rico em nutrientes e vida 
vegetal, mas com baixa concentração de oxigênio dissolvido. Em um lago eutrófico, outros 
organismos que vivem na água ficarão stressados, mesmo se os níveis de pH permanecerem 
dentro da faixa ideal (Fondriest 2013). 
 
Condutividade e Total de Sólidos Dissolvidos 
Distribuições espaciais de muitos invertebrados de água doce estão associadas com a 
concentração de sólidos totais dissolvidos (TSD) em riachos (geralmente medidos como 
condutividade eléctrica específica - CE). Esses padrões são presumivelmente causados por 
efeitos taxonômicos específicos do TSD na manutenção do equilíbrio iônico e hídrico, que é 
energeticamente caro e, portanto, pode afectar a aptidão física. No entanto, nenhum estudo 
avaliou se os efeitos relacionados ao TSD nas métricas de fitness, como crescimento e 
sobrevivência, são preditivos de distribuições. 
 
Um aumento repentino no TSD pode afectar os organismos juvenis. Uma mudança de não 
mais que 15% é sugerida. 
 
Diminuição em Oxigênio Dissolvido 
Os requisitos de oxigênio dos peixes e outros organismos aquáticos variam de acordo com o 
tipo de espécies, estágios de vida e tamanho. É provável que a exposição contínua a 
concentrações inferiores a 80% da saturação tenha efeitos agudos. Muitos constituintes 
tóxicos, como amônia, cádmio, cianeto, zinco, tornam-se cada vez mais tóxicos à medida que 
as concentrações de OD são reduzidas. 
 
O ambiente natural, a morfologia do fluxo e o regime de fluxo também desempenham um 
papel importante na re-aeração e capacidade de oxigênio de um fluxo. Por exemplo, um 
Córrego  que chegue directamente a jusante de uma área húmida pode reflectir as 
concentrações naturalmente baixas de OD encontradas em áreas húmidas. O Córrego  
turbulento raso de alto gradiente tem um potencial de re-aeração inerente melhor do que o 
Córrego  de baixo gradiente e lento com poços profundos. Sob condições de baixo fluxo de 
corrente, o Córrego  normalmente bem arejado com corredeiras e piscinas alternadas pode 
ser reduzido a poços predominantemente estagnados com baixos níveis de oxigénio. 
Portanto, qualquer análise do comprometimento do OD deve reconhecer e reconhecer esses 
tipos de restrições físicas que são impostas pelas características naturais de uma bacia 
hidrográfica em seu sistema fluvial (MPCA, 2009). 
 
Enriquecimento Orgânico 
Os principais efeitos do enriquecimento orgânico são uma diminuição nas concentrações de 
oxigênio dissolvido, um aumento na turbidez e na concentração de sólidos em suspensão, 
um aumento nas concentrações de nutrientes e uma possível contaminação bacteriana do 
corpo receptor de água. O enriquecimento orgânico incentiva a produtividade da suspensão 
e deposita os detritívoros de alimentação e permite que outras espécies colonizem a área 
afectada para aproveitar o suprimento de alimento melhorado. A resposta da comunidade de 
invertebrados bentônicos é caracterizada pelo aumento do número de espécies, número total 
de indivíduos e biomassa total. Esse tipo de impacto é típico de muitas descargas modernas 
de efluentes de esgoto no ambiente marinho (O'Reilly et al., 1998). 
 
Enriquecimento Nutricional 
As características climáticas e de captação influenciam as concentrações iniciais de 
nutrientes nos rios. As fontes antropogénicas de nutrientes podem ser do tipo fonte pontual 
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(por exemplo, trabalhos de tratamento de esgoto, industria, empresas intensivas de animais) 
ou fonte não pontual (por exemplo, escoamento agrícola, escoamento urbano, deposição 
atmosférica) ou escoamento urbano 
 
Aumento nos Metais Traço  
Um dos mais notórios poluentes da água, metais pesados, é um grupo de contaminantes há 
muito detectado como uma ameaça aos organismos aquáticos e humanos, mesmo em 
concentrações residuais. A contaminação de rios e sedimentos por metais traços continua 
sendo uma ameaça global à biodiversidade e aos seres humanos. Uma vez lançados nos 
ecossistemas aquáticos, os metais vestigiais estão associados principalmente a sedimentos 
e partículas particuladas relacionadas. Portanto, os sedimentos são pias críticas ou fontes de 
poluentes. 
 
As consequências ecológicas globais da contaminação por metais traço de ecossistemas 
aquáticos é uma redução na riqueza e diversidade de espécies e uma mudança na 
composição de espécies. A eliminação selectiva de espécies menos tolerantes, com a 
consequente redução na competição e predação, pode resultar em um aumento na 
abundância de espécies mais tolerantes. 
 
Medidas de Mitigação 
 

• A temperatura do efluente antes da descarga não resulta em um aumento superior a 
3°C da temperatura da água ambiente. 

• A descarga de efluente com TSS de mais de 10% do Córrego  receptor não deve 
ocorrer. 

• A descarga do efluente com um pH que flutue mais de 10% do Córrego  receptor não 
deve ocorrer. 

• Todos os efluentes líquidos da mina devem ser tratados com os padrões de descarga 
relevantes antes de serem liberados no meio ambiente. 

• A conformidade exigirá que um programa de monitoramento seja desenvolvido e 
implementado. 

• Monitoramento da poluição potencial proveniente de despejos de estéril, pilha de 
material aguardando processamento (o pátio de minério bruto) e a TSF. 
 

Declaração de Significância 
 
A descarga de efluentes em Córrego s receptores pode alterar a química da água dos Córrego 
s receptores, resultando em impactos graves e de longo prazo de significância MODERADA 
na região sem mitigação. Com a mitigação apropriada, este impacto deve ser reduzido a 
significância BAIXA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 1: Qualidade da Água 

Impacto 1.4: Mudança na química da água 

Sem 
mitigação 

Longo prazo Regional 
Grave 
Grave 

Provável MODERADA- 

Com 
mitigação 
 

Longo prazo Localizado Ligeira Pode ocorrer BAIXA- 
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7.3.2. Questão 2: Alteração dos regimes de fluxo 
 
Impacto 2.1: Modificação do Habitat Aquático  

Causa e comentário 
 
Todas as fases: Durante a construção e operação, as operações de terraplanagem 
associadas à mineração podem alterar a topografia natural. Isso poderia destruir as linhas de 
drenagem e / ou alterar os padrões de fluxo natural dentro da área do projecto. Além do mais, 
o desvio do Córrego de Lapa ao redor da cava resultará na secagem das terras húmidas a 
jusante do açude 1.  
 
O rebaixamento do lençol freático durante a fase operacional da mina, como resultado do 
desaguamento dos poços da mina, poderia impactar os recursos hídricos superficiais. 
 
Medidas de Mitigação da Construção 

• Quando apropriado, barras e detritos devem ser estocados acima do nível alto da 
marca d'água para evitar que materiais entrem em córregos e dambos durante as 
actividades de manutenção. Estes NUNCA deve ser descartados em cursos d'água / 
rio ou em zonas riparianas. 

• Evitar a exposição e a compactação do solo para proteger a vegetação do solo, 
evitando a operação de equipamentos com rodas ou com trilhos na proximidade da 
marca d'água comum para fluxos perenes, excepto em estradas ou em travessias de 
Córrego s. 

• Minimizar o número e o tamanho das travessias de Córrego s para o movimento do 
veículo dentro das zonas riparians. Quando as travessias são necessárias, devem ser 
adoptadas as melhores práticas internacionais no uso de pontes, vaus endurecidos, 
tubos e sarjetas. As medidas de travessia de Córrego s recomendadas devem incluir: 
o Minimizar o movimento veicular sobre córregos perenes e intermitentes e áreas 

de dambos. Quando a travessia é necessária, deve-se usar uma abordagem de 
ângulo recto, além do uso de pontes, vaus, galerias de tubulação e outras técnicas 
para minimizar os impactos nos bancos do Córrego , fluxo e qualidade da água. 

o Estruturas transversais tais como pontes, galerias e vaus devem ser projectadas 
para resistir a picos de fluxo de tempestades de alta intensidade, e assegurar que 
o movimento de espécies aquáticas não seja prejudicado. 

o O movimento de veículos sobre os leitos de Córrego s desprotegidos deve ser 
evitado. Se a travessia for necessária, é preferível um fundo de córrego de rocha 
dura. 

o A drenagem da estrada deve ser desviada para a vegetação e não para o Córrego 
. 

o As abordagens para a travessia devem ser estabilizadas com agregado para 
evitar o aumento de sedimentos que entram no Córrego . 

 
Declaração de Significância da Construção 
 
Prevenir impactos directos e adversos aos recursos hídricos e manter as zonas riparians é 
fundamental para proteger a qualidade da água, além dos habitats aquáticos associados. O 
impacto associado à operação de mineração pode ocorrer e o impacto foi determinado como 
regional. Sem mitigação, a significância foi considerada ELEVADA e com mitigação foi 
considerada MODERADA. 
 
Causa Operacional e comentário 
 
O bloqueio das linhas de drenagem e desvio do Córrego de Lapa pode resultar na alteração 
do habitat a jusante do Rio Naconha. A descarga de efluentes em cursos de água também 
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alterará os regimes de fluxo. Uma mudança no fluxo (se é um aumento ou diminuição ou 
mudança de contínuo para esporádico) irá alterar o habitat físico da água e, assim, alterar a 
composição das espécies. 
 
Medidas de mitigação operacionais  
 
Por favor, consulte as medidas de mitigação recomendadas listadas para a fase de 
construção acima. 
 
Declaração de Significância operacional 
 
Impedir impactos adversos directos aos recursos hídricos e manter as zonas riparianas é 
fundamental para proteger a qualidade da água e os habitats aquáticos associados. O 
impacto associado à operação e gestão da mineração pode ocorrer e o impacto foi 
determinado como regional. Sem mitigação, a significância foi considerada ELEVADA e com 
mitigação foi considerada MODERADA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 2: Modificação do Habitat 

Impacto 2.1: Perturbação da função ecológica 

Fase de Concepção e Planeamento 

Sem 
mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeira Pouco provável BAIXA- 

Com 
mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeira Pouco provável BAIXA- 

Fase de Construção 

Sem 
mitigação 

Permanente Regional Grave Definitivo ELEVADA- 

Com 
mitigação 

Permanente 
Área de 
Estudo 

Moderada Provável MODERADA- 

Fase de Operação 

Sem 
mitigação 

Permanente Regional Grave Provável ELEVADA- 

Com 
mitigação 

Permanente 
Área de 
Estudo 

Moderada Pode ocorrer MODERADA- 

Fase de Descomissionamento 

Sem 
mitigação 

Longo prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Pode ocorrer MODERADA- 

Com 
mitigação 

Curto prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Provável BAIXA- 

 
7.4. IMPACTO CUMULATIVO 
 
7.4.1. Questão 3: Declaração sobre Impactos Cumulativos 
 
Impacto 3.1: Perda da biodiversidade aquática devido ao efeito sinérgico dos impactos 
acima 

Causa e comentário 
 
Os impactos cumulativos sobre a qualidade da água associados às várias operações de 
mineração e o afluxo de pessoas que procuram trabalho na bacia local poderiam 
potencialmente combinar-se para exacerbar os impactos individuais. Um aumento de 
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pessoas que vivem na área aumentará a pressão sobre as fontes de água para serviços 
ecossistêmicos como água potável, fonte de alimento (pesca), uso de fonte de água para 
actividades de saneamento. Esses impactos individuais incluem aumento da sedimentação e 
turbidez, poluição por produtos químicos ou substâncias perigosas usadas na mineração. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Fase de Concepção e Planeamento 

Sem 
mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeira 
Pouco 
provável 

BAIXA  

Com 
mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeira 
Pouco 
provável 

BAIXA  

Fases de Construção e Operação 

Sem 
mitigação 

Longo prazo 
Área de 
Estudo 

Grave Provável ELEVADA 

Com 
mitigação 

Longo prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Pode ocorrer MODERADA- 

Fase de Descomissionamento 

Sem 
mitigação 

Longo prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Provável MODERADA- 

Com 
mitigação 

Curto prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Provável MODERADA- 

 
Factores adicionais que tenderão a aumentar a gravidade das questões de qualidade da água 
incluem: 

a) A redução do escoamento para os rios (por exemplo, devido à desidratação do poço 
da mina) tenderá a aumentar o impacto de qualquer evento de poluição devido à 
redução dos efeitos benéficos da diluição, e 

b) O desmatamento da vegetação ripariana e a redução da largura e densidade da 
zona de matas riparianas reduziriam a importante função que esse habitat 
desempenha na absorção e filtragem do escoamento poluído antes que ele possa 
entrar no canal do rio. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
As seguintes conclusões foram alcançadas com base no levantamento de ecossistemas 
aquáticos: 

• A qualidade da água in situ e ex situ indicou que, em geral, a qualidade da água era 
boa quando comparada com as várias directrizes relevantes de qualidade da água. 

• A contribuição percentual moderada / alta (25 - 30%) de Ephemeroptera, Trichoptera 
e Plecoptera (taxa EPT) para a assembléia geral de invertebrados na área geral indica 
que a integridade biótica permanece alta apesar dos impactos da limpeza da zona 
ripariana e aumentos de carga de sedimentos devido às práticas agrícolas locais; 

• Os principais impactos negativos existentes nos habitats aquáticos na área estão 
associados à limpeza da mata ripariana para o cultivo de culturas e a construção de 
estradas e travessias de rios. Essas actividades resultaram em instabilidade 
localizada na margem do rio, erosão do solo e entrada elevada de sedimentos, 
preenchimento de poços de refúgio mais profundos e também turbidez mais alta do 
que o normal nos rios após os eventos de chuva. 

• Observações de campo indicaram que a integridade do habitat aquático na área do 
projecto da mina foi moderadamente modificada. Aqui ocorreu uma perda e 
modificação do habitat natural e da biota, mas as funções básicas do ecossistema 
ainda são predominantemente inalteradas. Estes alcances do rio, que cairiam em uma 
Integridade de Habitat da Categoria C depois de Kleynhans (1996) e Kemper (1999), 
são representativos da maior parte da área do projecto da mina. 

• No entanto, nos afluentes superiores do Rio Mehucua, onde as densidades 
populacionais humanas são baixas, os impactos ambientais na qualidade, 
diversidade, tamanho e variabilidade do habitat aquático estão presentes em um 
número relativamente baixo de locais e também são limitados em gravidade. Em 
termos de significância, as modificações na integridade do habitat nesses Córrego s 
de captação superiores são consideradas de pequena a moderadas e cairiam em uma 
Categoria B depois de Kleynhans (1996) e Kemper (1999). Nesta categoria, a 
integridade do habitat é descrita como bastante natural com poucas modificações e 
uma pequena mudança no habitat natural e na biota pode ter ocorrido, mas as funções 
do ecossistema são essencialmente inalteradas. 

 
8.1. RECOMENDAÇÕES 
 
Recomenda-se que seja implementado um programa de monitoramento de águas superficiais 
e subterrâneas sustentáveis, de longo prazo e mais detalhadas, de modo a fornecer uma 
descrição específica do local da qualidade da água predominante antes do início das 
actividades de mineração. Os resultados de tal programa formariam a base de uma directriz 
de qualidade de água específica do projecto, contra a qual o monitoramento da qualidade da 
água conduzido durante a construção e operação da mina pode ser comparado. 
 
O programa deve ter como objectivo avaliar os constituintes físico-químicos da qualidade das 
águas superficiais e subterrâneas trimestralmente durante a fase de construção, bem como 
durante o primeiro ano de operação. Durante o restante da fase operacional, o programa de 
monitoramento deve ser adaptativo. Com base nos dados colectados, alguns parâmetros 
podem ser desnecessários para testes e, portanto, podem ser excluídos do monitoramento 
ou os parâmetros podem ser monitorados trimestralmente durante o restante da fase 
operacional. O biomonitoramento da ecologia aquática também é recomendado em uma base 
bianual (duas vezes por ano), já que essa forma de monitoramento frequentemente indicará 
um problema mais rapidamente do que os resultados da análise físico-química sozinhos. No 
entanto, devido à ecologia do sistema e aos padrões anuais de precipitação, sugere-se que 
o monitoramento ocorra no final da estação chuvosa quando a biota aquática for estabelecida. 
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Será fornecido no PrGA um rascunho de programa de monitoramento. 
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APÊNDICE A: PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA E SEUS EFEITOS NA SAÚDE 
 

Parâmetro Fonte de ocorrência natural a água Fonte antropogênica na água Efeitos na Saúde 

Alumínio Dissolvido O alumínio é um elemento abundante 
que ocorre naturalmente na terra. No 
meio ambiente, ocorre em várias 
formas, como silicatos, óxidos e 
hidróxidos, combinados com outros 
elementos, como sódio e flúor, e 
como complexos com matéria 
orgânica (WHO, 2011). Na água, 
ocorre em duas formas, como 
minerais de alumínio suspensos ou 
como espécies de alumínio dissolvido 
(DWAF Domestic, 1996). 

O sulfato de alumínio é usado 
como floculante em trabalhos de 
tratamento de água potável. 

• A exposição a longo prazo superior a 0,5 mg 
/ L pode ter neurotóxicos, mas isso não foi 
comprovado (DWAF, 1996). 

• O ambiente pode ser diferente de vários 
organismos. Depende da forma em que é 
encontrado, do nível de água e das bases 
de cálcio. Espécies diferentes e as várias 
fases em que são encontradas podem ser 
afectadas diferentemente pelos níveis de 
alumínio na água (DWAF Aquatic WQG, 
1996). 

• O alumínio dissolvido também pode ser 
tóxico para plantas, pois afecta raízes, 
diminuindo a sua taxa de fosfato 
(LENTECH, 2015). 

Ammonia (NH3) Na água a Amônia actua como um 
indicador de possível contaminação 
bacteriana, de esgoto e de resíduos 
de origem animal (WHO, 2011). 

No meio ambiente é produzido 
através de processos 
metabólicos, agrícolas (como 
efluente de piscicultura e 
degradação biológica de esterco) 
e processos industriais (como a 
destilação e combustão de 
carvão) e o uso de cloraminas 
como desinfectantes de água 
(WHO, 2011; DWAF Aquatic 
WQG, 1996) 

• Não é tóxico quando consumido por seres 
humanos e não tem efeitos adversos, mas 
em altas concentrações pode afectar a 
desinfecção da água, resultando na 
formação de nitrito (DWAF Domestic WQG, 
1996). 

• Geralmente afecta a saúde dos peixes, 
como sua saúde, crescimento e reprodução 
(DWAF Aquatic WQG, 1996). 

• Altas concentrações poderiam ter efeitos 
agudos, como o intracelular, o sangue, o pH 
e a osmo-regulação, sendo afectados 
(DWAF Aquatic WQG, 1996). 
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Parâmetro Fonte de ocorrência natural a água Fonte antropogênica na água Efeitos na Saúde 

Arsênico Dissolvido * O Arsênico ocorre naturalmente na 
terra onde ocorre como sulfetos, 
arsenetos e arsenitos de metais. Está 
geralmente presente em águas 
naturais em concentrações inferiores 
a 1-2 µg / l, o que é geralmente mais 
elevado nas águas subterrâneas, em 
resultado de depósitos minerais de 
sulfuretos e depósitos de sedimentos 
de águas vulcânicas. 

Mineração e actividades 
industriais (OMS). 

Perigo para a saúde se for encontrado na água 
potável (WHO, 2011). 

• Pode causar câncer e lesões na pele. 

• Também associado a outros problemas de 
saúde, como efeitos de desenvolvimento, 
doenças cardiovasculares, neurotoxicidade 
e diabetes. 

Cádmio Dissolvido * O Cádmio ocorre naturalmente em 
formas minerais em níveis baixos 

• Actividades de mineração e 
fundição 

• Fertilizantes fosfatados 

• Lama de esgoto 

• Vários usos industriais 

• O cádmio é tóxico e afecta os rins, o 
sistema esquelético e respiratório (OMS). 
Algumas evidências sugerem que a inalação 
de cádmio pode ser carcinogênica, 
enquanto a ingestão oral não é (OMS). 

Demanda Química de 
Oxigênio (total) 

A demanda química de oxigênio é 
definida como uma medida da 
exigência de oxigênio da matéria 
orgânica (WQG Domestic, 1996). 
Parâmetros físicos como temperatura 
e salinidade afectam a saturação de 
oxigênio na água (CWT, 2004). 

- - 

Crómio hexavalente O cromo ocorre naturalmente na terra, 
e o cromo hexavalente é um dos 
estados de valência (+6) do elemento 
cromo (WHO, 2011) 

• Processo industrial 
 

• Pode causar câncer. 
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Parâmetro Fonte de ocorrência natural a água Fonte antropogênica na água Efeitos na Saúde 

Cobre Dissolvido * O Cobre é um oligoelemento 
essencial para plantas, animais e 
humanos e ocorre naturalmente 
(DWAF Domestic WQG, 1996). 

• Lixiviação de tubulação de 
cobre. 

• Descarga de efluentes das 
indústrias (por exemplo, 
fábricas de papel e 
siderurgia) (DWAF Domestic 
WQG, 1996). 

• Em baixas concentrações, não tem efeitos 
na saúde, mas concentrações mais altas 
podem resultar em irritação gastrintestinal, 
náusea, vômito e envenenamento grave 
(DWAF Domestic WQG, 1996). 

• Poderia afectar a saúde dos peixes. Os 
efeitos agudos nos peixes incluem 
obstrução severa do muco das brânquias e 
danos extensos nas guelras, distúrbios 
hepáticos e renais (DWAF Aquatic WQG, 
1996). 

Cianeto* Em água, o Cianeto geralmente 
ocorre na forma de ácido cianídrico. 
Segundo a WHO (2011), o cianeto é 
um composto químico extremamente 
tóxico. A toxicidade do cianeto varia 
dependendo de outros parâmetros 
como salinidade, pH, temperatura, 
oxigênio dissolvido e outros íons na 
solução. 

O cianeto pode ser encontrado 
na água devido a derramamento 
/ contaminação industrial (WHO, 
2011). O cianeto pode ser 
encontrado em efluentes 
industriais, como gás, fornos de 
coque e indústrias químicas. Ele 
é usado no processamento de 
ouro, portanto, grandes 
quantidades dele podem ser 
encontradas em rejeitos de 
minas de ouro (DWAF Aquatic 
WQG, 1996). 

• Em humanos, altas doses de cianeto podem 
resultar em toxicidade da tireóide (WHO, 
2011). 

• Evidências também sugerem que seus 
efeitos sobre a absorção de iodo podem 
resultar em bócio (cretinismo) 

• Poderia ter efeitos crônicos no sistema 
nervoso (WHO, 2011) 

• Pode baixar os níveis de vitamina B12 

• Em organismos aquáticos, o cianeto afecta 
os organismos aeróbicos, pois interfere na 
respiração aeróbica, tornando-o menos 
tóxico para os invertebrados do que os 
peixes. O estágio de vida e o tipo de 
espécies de peixes também desempenham 
um papel nos efeitos do cianeto. Por 
exemplo, embriões, sacos larvas e espécies 
adaptadas à água quente são mais 
resistentes ao cianeto (DWAF Aquatic 
WQG, 1996). 

Condutividade Eléctrica 
(Condutividade a 25 ° C) 

Moore et al (2008) definem a 
condutividade eléctrica como uma 
medida da facilidade com que uma 
corrente eléctrica pode passar através 
da água 

- • Sem efeitos para a saúde 
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Parâmetro Fonte de ocorrência natural a água Fonte antropogênica na água Efeitos na Saúde 

Ferro Dissolvido O Ferro é um elemento de ocorrência 
natural que geralmente é encontrado 
no estado férrico (Fe (III)) ou no 
estado ferroso (Fe (II)). Na água, é 
encontrada em quantidades variáveis 
(WQG Domestic, 1996). 

• Descarga de efluentes de 
diversas indústrias, como; 

• Indústrias de fertilizantes e 
herbicidas 

• Obras de aço e refinarias de 
petróleo (WQG Aquatic, 
1996). 

• Apenas afecta humanos em concentrações 
muito altas, os efeitos incluem danos 
crônicos aos tecidos, efeitos de saúde em 
crianças, mas é improvável que estes 
efeitos ocorram como resultado do consumo 
de água natural (DWAF Domestic WQG, 
1996). 

• Em certas concentrações, o Ferro pode ter 
efeitos letais indirectos nos peixes (DWAF 
Aquatic WQG, 1996). 

Chumbo Dissolvido O Chumbo é um metal pesado 
comum, presente em pequenas 
concentrações na água devido à sua 
dissolução de fontes naturais (WHO, 
2011). 

• Descarga industrial de várias 
indústrias que usam chumbo 
(DWAF Domestic WQG, 
1996). 

• Em concentrações relativamente baixas, o 
chumbo pode causar comprometimento 
neurológico em crianças e fetos (DWAF 
Domestic WQG, 1996). 

• Concentrações tóxicas de chumbo podem 
resultar em anemia e cólica por chumbo 
(DWAF Domestic WQG, 1996) 

• Em altas concentrações; Envenenamento 
crônico por chumbo (DWAF Domestic WQG, 
1996) 

• Geralmente afecta a saúde dos peixes 

• Os efeitos agudos incluem distúrbios renais 
(DWAF Aquatic WQG, 1996). 

Magnésio Dissolvido O Magnésio é um componente 
comum da água e ocorre como ião de 
magnésio (II) (WQG Domestic, 1996). 

- • Altas doses de magnésio na forma de 
sulfatos podem causar diarréia (DWSAF 
Domestic WQG, 1996). 

• Em raras ocasiões, altas concentrações de 
magnésio na água potável podem resultar 
na supressão do sistema nervoso central e 
do funcionamento do coração (DWAF 
Domestic WQG, 1996). 
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Parâmetro Fonte de ocorrência natural a água Fonte antropogênica na água Efeitos na Saúde 

Manganês Dissolvido O Manganês é um elemento 
essencial que ocorre em vários 
estados de oxidação. Altos níveis de 
manganês são neurotóxicos (DWAF 
Domestic WQG, 1996). 

Existem vários usos industriais 
para o manganês, que incluem a 
fabricação de ligas de aço e 
manganês (DWAF Domestic 
WQG, 1996). 

• Dependendo da concentração, a toxicidade 
do manganês pode ser aguda ou crônica. 
Pode resultar em danos ao sistema nervoso 

Mercúrio Dissolvido * O Mercúrio é naturalmente 
encontrado em baixas concentrações 
no ambiente devido à sua ocorrência 
geológica (WHO, 2011). 

• Poluição industrial, indústrias 
como cloro-alcalinos e 
indústrias de tintas e 
fungicidas podem ser as 
principais fontes de mercúrio 
na água (DWAF Domestic 
WQG, 1996). 

• O mercúrio é uma neurotoxina crónica, tem 
efeitos diferentes no corpo humano 
dependendo da forma como ocorre (DWAF 
Domestic WQG, 1996). 

• O mercúrio inorgânico causa disfunção 
renal, enquanto o mercúrio orgânico resulta 
em distúrbios neurológicos (DWAF 
Domestic WQG, 1996). 

• O mercúrio é muito tóxico para os 
mamíferos e interfere no sistema nervoso 
central dos vertebrados (DWAF Aquatic 
WQG, 1996). 

Níquel Dissolvido O Níquel pode ocorrer nas águas 
subterrâneas devido à sua dissolução 
de rochas contendo minério de níquel 
(WHO, 2011). 

O níquel pode vazar de metais 
como tubos e conexões 

- O efeito mais prevalente do níquel na 
população geral é a dermatite alérgica. 

- Falta de evidência de risco carcinogênico 
de exposição oral ao níquel (WHO 2-011) 

Nitrato O Nitrato ocorre naturalmente no 
meio ambiente e é um importante 
nutriente vegetal e faz parte do ciclo 
do nitrogênio (WHO, 2011). 

Actividades antropogénicas, 
como actividades agrícolas, 
águas residuais e contaminação 
de água por fezes de animais ou 
humanos, podem resultar na 
presença de nitrato nas águas 
superficiais (WHO, 2011). 

• Alguns casos mostraram que altos níveis de 
nitratos na água podem resultar em defeitos 
físicos em recém-nascidos. 

• Em combinação com fosfato, altas 
concentrações podem resultar em 
proliferação de algas (DWAF Aquatic WQG, 
1996). 
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Parâmetro Fonte de ocorrência natural a água Fonte antropogênica na água Efeitos na Saúde 

Nitrito O Nitrito ocorre naturalmente no meio 
ambiente e faz parte do ciclo do 
nitrogênio (WHO, 2011). 

- • Existem evidências de que os nitritos 
reagem com compostos nitrosáveis no 
estômago que formam compostos N-
nitrosos. Alguns destes compostos N-nitroso 
foram considerados carcinogênicos para 
humanos. 

• Os nitritos podem combinar-se com a 
hemoglobina inibindo assim a sua 
capacidade de transportar oxigénio, isto é 
potencialmente perigoso em crianças com 
menos de três meses e os seus efeitos são 
exagerados em indivíduos deficientes em 
vitamina C (DWAF Domestic WQG, 1996). 

• O nitrito pode ser tóxico para os peixes 
(DWAF Aquatic WQG, 1996) 

pH O pH é definido como uma medida da 
acidez ou alcalinidade da solução 
(SDWF). Isso é determinado pela 
medição da concentração do átomo 
de hidrogênio em solução. Em 
combinação com o TSD, o pH age 
como um indicador de possíveis 
contaminantes nocivos na água 
(SDWF). Por exemplo, a solubilidade 
de alguns metais (alumínio, exemplo 
de inimigo) depende do pH. Assim, 
tornando o pH um bom parâmetro 
indicador. 

- • O pH é um parâmetro de qualidade da água 
que geralmente não tem impacto directo 
sobre os seres humanos (WHO, 2011). 

• Água levemente ácida pode representar 
uma ameaça à saúde humana, pois pode 
aumentar a toxicidade de alguns metais 
(DWAF DomesticWQG, 1996). 

Sulfato  Os Sulfatos ocorrem naturalmente 
em vários minerais, como barita 
(BaSO4) e gesso (CaSO4 · 2H2O) 
(WHO, 2004). 

Minas, fundições e polpa de 
papel. Sulfatos encontrados em 
águas superficiais também 
podem ser resultado da 
combustão de combustíveis 
fósseis e processos de 
torrefação metalúrgica (WHO, 
2004). 

• A ingestão de grandes quantidades de 
sulfato de sódio pode levar à desidratação 
(WHO, 2004). 
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Parâmetro Fonte de ocorrência natural a água Fonte antropogênica na água Efeitos na Saúde 

Total de Sólidos em 
Suspensão  

TSS É uma medida de sólidos que 
ocorrem na coluna de água, isto pode 
incluir material que é inorgânico ou 
orgânico, como sedimentos, algas e 
outros contaminantes (Kemker, 2014). 

Escoamento e erosão podem 
contribuir para o TSS na água 
(Kemker, 2014) 

- 

Turbidez A Turbidez é uma medida de quão 
clara a água é, a água com alta 
turbidez é turva, enquanto a água 
com baixa turbidez é clara, a alta 
turbidez é um indicador de que há 
mais partículas na água (Kemker, 
2014). 

•  O TSD de vários tipos de 
escoamento pode aumentar 
a turbidez do sistema. 
Escoamento agrícola, 
resíduos industriais, 
efluentes de estações de 
tratamento de água, etc. 

• Além das actividades 
antropogênicas, a turbidez 
pode ser aumentada pela 
erosão do solo, sedimentos 
de fundo agitados ou 
florações de algas (Kemker, 
2014). 

• A água turva não causa necessariamente 
nenhum efeito à saúde de um indivíduo, 
mas a água pode ter contaminação 
microbiana ou ter iões inorgânicos, como o 
manganês (DWAF Domestic WQG, 1996). 

• Pode afectar a fotossíntese, portanto, 
menos fontes de alimento para organismos 
aquáticos (Kemker, 2014) 

• O sedimento em suspensão afecta os 
peixes diferentemente, isto depende de 
factores como a forma, tamanho e 
composição do sedimento suspenso (DWAF 
Aquatic WQG, 1996). 

• Pode afectar os padrões de reprodução de 
certas espécies 

• Ovos e larvas de peixes são mais afectados 
pela turvação devido à sua maior demanda 
de oxigênio e sufocamento (DWAF Aquatic 
WQG, 1996). 
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Parâmetro Fonte de ocorrência natural a água Fonte antropogênica na água Efeitos na Saúde 

Zinco Dissolvido O Zinco é um oligoelemento essencial 
encontrado em quase todos os 
alimentos e água potável na forma de 
sais ou complexos orgânicos. É 
utilizado na síntese de ácidos 
nucleicos e ocorre em várias enzimas 
(WQG Aquatic, 1996). Os resultados 
das concentrações de zinco devem 
ser interpretados em relação a outros 
parâmetros, como pH, sólidos em 
suspensão e metais relacionados, 
como cádmio e cobre (DWAF 
Domestic WQG, 1996). 

Os sais de zinco e zinco são 
utilizados em vários processos 
industriais (WQG Aquatic, 1996). 

• Pode resultar em distúrbios 
gastrointestinais, náuseas, vômitos, 
distúrbios eletrolíticos e danos renais, estes 
são dependentes da concentração de zinco 
na água (DWAF Domestic WQG, 1996). 

• Na água potável, o zinco altera a cor da 
água dando-lhe uma aparência branca e um 
sabor amargo (DWAF Domestic WQG, 
1996). 

Potássio O Potássio é um elemento que 
geralmente ocorre no solo e nas 
rochas. Sempre ocorre na água 
(DWAF Domestic WQG, 1996). 

Lixiviação de fertilizantes • Pode causar náuseas e vômitos em altas 
concentrações (DWAF Domestic WQG, 
1996). 

• Efeitos sobre a saúde também são 
dependentes da idade, o potássio 
geralmente não representa qualquer 
ameaça para adultos (DWAF Domestic 
WQG, 1996). 
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APÊNDICE B: METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO  
 
Para garantir um meio equilibrado e justo de avaliar a significância dos impactos potenciais, 
foi adoptada uma escala de avaliação padronizada na fase de AIA. Essa escala de 
classificação também será usada para permitir a comparação directa de estudos de 
especialidade. 
 
Essa escala de classificação adopta quatro factores principais que geralmente são 
recomendados como melhores práticas em todo o mundo: 

1. Escala Temporal: Esta escala define a duração de qualquer impacto ao longo do tempo. 
Isso pode se estender desde o curto prazo (menos de 5 anos ou a fase de construção) 
até a permanente. Geralmente, quanto mais tempo o impacto ocorre, mais significativo 
ele é. 

2. Escala Espacial: Esta escala define a extensão espacial de qualquer impacto dado. Isso 
pode se estender da área local até um impacto que ultrapasse as fronteiras 
internacionais. Quanto maior o impacto, mais significativo ele é considerado. 

3. Escala de Gravidade/Benefícios: Esta escala define quão graves seriam os impactos 
negativos, ou quão benéficos seriam os impactos positivos. Essa escala negativa / 
positiva é fundamental para determinar a significância geral de quaisquer impactos. 
A Escala de Gravidade/Benefícios é usada para avaliar a significância potencial dos 
impactos antes e depois da mitigação, de modo a determinar a eficácia geral de 
quaisquer medidas de mitigação. 

4. Escala de Probabilidade: Esta escala define o risco ou chance de ocorrência de 
qualquer impacto. Embora muitos impactos geralmente ocorram, há uma incerteza 
considerável em termos de outros. A escala varia de pouco provável a definida, com a 
significância do impacto geral aumentando à medida que a probabilidade aumenta. 

 
Essas quatro escalas são classificadas e atribuídas uma pontuação, conforme apresentado 
na Tabela 1-1 para determinar a significância geral do impacto. A pontuação total é 
combinada e considerada na Tabela 1-2 para determinar a significância geral do impacto. 
 
Pressupostos e Limitações 

 
As seguintes limitações são inerentes à metodologia de classificação: 
 
juízos de Valor 

Esta escala tenta fornecer um equilíbrio e rigor para avaliar a significância dos impactos. No 
entanto, a avaliação da significância de um impacto depende muito dos valores da pessoa 
que faz o julgamento. Por essa razão, impactos de natureza especialmente social precisam 
refletir os valores da sociedade afectada. 

Impactos Cumulativos 
Impactos cumulativos afectam a classificação de significância de um impacto porque 
considera o impacto em termos de fontes no local e fora do local. Isso é particularmente 
problemático em termos de impactos além do escopo do desenvolvimento proposto e da AIA. 
Por essa razão, é importante considerar os impactos em termos de sua natureza cumulativa. 

Sazonalidade 

Certos impactos irão variar em significância com base na mudança sazonal, portanto, é difícil 
fornecer uma avaliação estática. A sazonalidade precisará estar implícita na escala temporal 
e, com as medidas de gestão sendo impostas de acordo (isto é, as medidas de supressão de 
poeira sendo implementadas durante a estação seca). 
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Tabela 1-1: Classificação dos Critérios de Avaliação  

 
 
* Em certos casos, pode não ser possível determinar a gravidade de um impacto, portanto, pode ser 
determinado: não se sabe / não se pode saber  

Temporal scale Score 

Short term Less than 5 years 1 

Medium 
term 

Between 5 and 20 years 2 

Long term Between 20 and 40 years (a generation) and from a human 
perspective almost permanent. 

3 

Permanent Over 40 years and resulting in a permanent and lasting change that 
will always be there 

4 

Spatial Scale 

Localised At localised scale and a few hectares in extent 1 

Study area The proposed site and its immediate environs 2 

Regional District and Provincial level 3 

National Country 3 

International Internationally 4 

  * Severity Benefit 

Slight / Slight 

Beneficial 
Slight impacts on the affected 
system(s) or party(ies). 

Slightly beneficial to the affected 
system(s) or party(ies).  

1 

Moderate / 
Moderate 
Beneficial 

Moderate impacts on the affected 
system(s) or party (ies). 

An impact of real benefit to the 
affected system(s) or party(ies).  

2 

Severe / 

Beneficial 
Severe impacts on the affected 
system(s) or party(ies).  

A substantial benefit to the 
affected system(s) or party(ies).  

4 

 

Very Severe 
/ Very 

Beneficial 

Very severe change to the affected 
system(s) or party (ies). 

A very substantial benefit to the 
affected system(s) or party(ies). 

8 

Likelihood 

 
Unlikely 

 
The likelihood of these impacts occurring is slight 

 
1 

 
May Occur 

 
The likelihood of these impacts occurring is possible 

 
2 

 
Probable 

 
The likelihood of these impacts occurring is probable 

 
3 

 

 
Definite 

 
The likelihood is that this impact will definitely occur 

 
4 
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Tabela 1-2: Matriz de classificação para fornecer uma Significância Ambiental 
 

 
 

16-2016-20A very serious impact which may be sufficient by itself 

to prevent the implementation of the project.

The impact may result in permanent change.  Very 

often these impacts are unmitigable and usually result 

in very severe effects or very beneficial effects.

VERY HIGH

12-1512-15A serious impact which, if not mitigated, may prevent 

the implementation of the project.

These impacts would be considered by society as 

constituting a major and usually long term change to 

the natural and/or social environment and result in 

severe negative or beneficial effects.

HIGH

8-118-11An important impact which requires mitigation.  The 

impact is insufficient by itself to prevent the 

implementation of the project but which, in conjunction 

with other impacts may prevent its implementation.

These impacts will usually result in either positive or 

negative medium to long term effect on the social 

and/or natural environment.

MODERATE

4-74-7An acceptable impact for which mitigation is desirable 

but not essential.  The impact by itself is insufficient 

even in combination with other low impacts to prevent 

development.

These impacts will result in either positive or negative 

medium to short term effects on the social and/or 

natural environment

LOW

NegativePositiveEnvironmental Significance

16-2016-20A very serious impact which may be sufficient by itself 

to prevent the implementation of the project.

The impact may result in permanent change.  Very 

often these impacts are unmitigable and usually result 

in very severe effects or very beneficial effects.

VERY HIGH

12-1512-15A serious impact which, if not mitigated, may prevent 

the implementation of the project.

These impacts would be considered by society as 

constituting a major and usually long term change to 

the natural and/or social environment and result in 

severe negative or beneficial effects.

HIGH

8-118-11An important impact which requires mitigation.  The 

impact is insufficient by itself to prevent the 

implementation of the project but which, in conjunction 

with other impacts may prevent its implementation.

These impacts will usually result in either positive or 

negative medium to long term effect on the social 

and/or natural environment.

MODERATE

4-74-7An acceptable impact for which mitigation is desirable 

but not essential.  The impact by itself is insufficient 

even in combination with other low impacts to prevent 

development.

These impacts will result in either positive or negative 

medium to short term effects on the social and/or 

natural environment

LOW

NegativePositiveEnvironmental Significance
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APÊNDICE C: AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E DA 
SENSIBILIDADE (IES) DE UM SISTEMA DO RIO 

 
A abordagem para determinar a importância ecológica e a sensibilidade de um sistema fluvial é 
apresentada no Apêndice R7 - Avaliação da Importância e Sensibilidade Ecológica, da publicação 
Resource Directed Measures for Protection of Water Resources: Volume 3 River Ecosystems, (DWAF 
1999).  
 
A avaliação do IES usando esta abordagem é descrita como “uma estimativa geral e não refinada”, e 
depende do conhecimento do sistema em consideração juntamente com a experiência e julgamento 
profissionais. É fortemente inclinado para a importância potencial e sensibilidade do rio ou sistema, 
como seria de esperar em condições inalteradas que não foram significativamente alteradas pelas 
actividades humanas. 
 
Os seguintes aspectos ecológicos devem ser considerados como base para a estimativa da 
importância e sensibilidade ecológicas: 

• A presença de espécies raras e ameaçadas de extinção, espécies únicas (ou seja, populações 
endêmicas ou isoladas) e comunidades, espécies intolerantes e diversidade de espécies devem 
ser levadas em consideração tanto para o fluxo de água quanto para os componentes riparianos 
do rio. 

• A diversidade de habitats também deve ser considerada. Isso pode incluir tipos de habitat 
específicos, como alcances com uma alta diversidade de tipos de habitat, como piscinas, 
corredeiras, cachoeiras e matas riparianas. 

• Com referência aos pontos 1 e 2, a biodiversidade em sua forma geral (como em Noss 1990, por 
exemplo) deve ser levada em conta na medida em que as informações disponíveis permitam. 

• A importância do rio ou trecho particular do rio em fornecer conectividade entre diferentes secções 
do rio, isto é, se ele fornece uma rota ou um corredor de migração para espécies deve ser 
considerado. 

• A presença de áreas de conservação ou relativamente naturais ao longo da seção do rio também 
deve servir como uma indicação de importância e sensibilidade ecológica. 

• A sensibilidade (ou fragilidade) do sistema e sua resiliência (isto é, sua capacidade de recuperar 
após a perturbação) do sistema às mudanças ambientais também devem ser consideradas. Os 
componentes bióticos e abióticos do sistema devem ser considerados. 

 
A Tabela 1 fornece uma descrição narrativa das categorias do IES. 
 
As Tabelas 2 e 3 definem o fluxo interno e biótica riparina (Tabela 2) e o habitat (Tabela 3) 
determinantes que devem ser utilizados na avaliação. 
 
A Tabela 4 indica as classificações de confiança para a avaliação, que dependem de forma significativa 
da quantidade e qualidade das informações disponíveis sobre o sistema fluvial ou fluvial. 
 
A Tabela 5 apresenta a maneira pela qual as pontuações das Tabelas 2 e 3 são usadas para derivar 
a categoria de IES para o rio ou sistema fluvial. 
 
Tabela 1: Categorias de importância e sensibilidade ecológica. 

Importância Ecológica e 
Categorias de 
Sensibilidade 
 

Descrição Geral 

Muito Elevada 

Sistemas fluviais que são considerados únicos a nível nacional ou mesmo 
internacional, baseados em biodiversidade única (diversidade de habitats, 
diversidade de espécies, espécies únicas, espécies raras e ameaçadas). Esses 
rios (em termos de biota e habitat) geralmente são muito sensíveis a 
modificações de fluxo e não possuem, ou possuem apenas uma pequena 
capacidade de uso. 

Elevada 
Sistemas fluviais que são considerados únicos em escala nacional devido à 
biodiversidade (diversidade de habitats, diversidade de espécies, espécies 
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únicas, espécies raras e ameaçadas de extinção). Esses rios (em termos de 
biota e habitat) podem ser sensíveis a modificações de fluxo, mas, em alguns 
casos, podem ter uma capacidade substancial de uso. 

Moderada 
 

Sistemas fluviais que são considerados únicos em escala provincial ou local 
devido à biodiversidade (diversidade de habitats, diversidade de espécies, 
espécies únicas, espécies raras e ameaçadas). Esses rios (em termos de biota 
e habitat) geralmente não são muito sensíveis a modificações de fluxo e 
geralmente têm uma capacidade substancial de uso. 

Baixa/marginal 
 

Sistemas fluviais que não são únicos em qualquer escala. Esses rios (em 
termos de biota e habitat) geralmente não são muito sensíveis a modificações 
de fluxo e geralmente têm uma capacidade substancial de uso. 

 
Tabela 2: Determinantes bióticos (no Córrego  e riparianos) para avaliação da importância e 
sensibilidade ecológica 

Determinante 
Directrizes e Descrição 
 Diretrizes de Pontuação 

Biota rara e 
ameaçada 

A biota pode ser rara ou ameaçada em escala 
local, provincial e nacional. 
Fontes úteis para esta informação incluem 
Livros de Dados Vermelhos que são 
adequados para avaliação em escala nacional. 
Espécies (ou taxa no caso de invertebrados) 
podem ser raras ou ameaçadas em uma 
escala provincial ou local, mas não em escala 
nacional. 
A avaliação deve basear-se na informação 
disponível, no conhecimento profissional e no 
julgamento. 

Muito Elevada - pontuação = 4: Uma ou mais 
espécies / táxons julgados como raros ou 
ameaçados em escala nacional (ou seja, Livros 
de Dados Vermelhos). 
Elevada- pontuação = 3: Uma ou mais espécies 
/ táxons considerados raros ou em perigo na 
escala provincial / regional. 
Moderada - pontuação = 2: Mais de uma 
espécie / taxon considerado raro ou em perigo 
em escala local. 
Marginal - pontuação = 1: Uma espécie / taxon 
considerado raro ou em perigo em escala local. 
Nenhum - pontuação = 0: Nenhuma espécie 
rara ou em perigo de extinção / táxon em 
qualquer escala 

Biota Unica 
 

Populações de espécies endêmicas ou 
exclusivamente isoladas (ou taxa, ou seja, no 
caso de invertebrados) que não são raras ou 
ameaçadas de extinção devem ser incluídas 
aqui. 
Esta avaliação deve também considerar 
escalas locais, provinciais e nacionais e deve 
ser tratada separadamente de espécies raras e 
ameaçadas (ou seja, as mesmas espécies não 
devem ser consideradas). 
A avaliação deve basear-se na informação 
disponível, no conhecimento profissional e no 
julgamento. 

Muito Elevada - pontuação = 4: uma ou mais 
populações (ou táxon) únicas em uma escala 
nacional. Para o Western Cape - avaliado em 
uma escala de bioma. 
Elevada - pontuação = 3: Uma ou mais 
populações (ou táxons) consideradas únicas na 
escala provincial / regional. Para o Cabo 
Ocidental - avaliado em uma escala sub-regional 
(ou seja, norte, oeste, sul e karroid). 
Moderada- pontuação = 2: Mais de uma 
população (ou taxon) considerada única em uma 
escala local. 
Marginal - pontuação = 1: Uma população (ou 
táxon) considerada única em uma escala local. 
Nenhum - pontuação = 0: Nenhuma população 
(ou táxon) considerada única em qualquer 
escala. 

Biota 
intolerante 

A biota intolerante inclui aquelas espécies (ou 
taxa, no caso de invertebrados) que são 
conhecidas (ou derivadas ou suspeitas) 
intolerantes a condições de fluxo diminuído ou 
aumentado, bem como habitat físico alterado e 
condições de qualidade de água alteradas 
relacionadas a fluxos diminuídos ou 
aumentados. Como pouca informação 
experimental está disponível sobre a 
intolerância da biota indígena, a avaliação 
deve ser baseada no julgamento profissional. 
A avaliação deve basear-se na informação 
disponível, no conhecimento profissional e no 
julgamento. 

Muito Elevada - pontuação = 4: espera-se que 
uma proporção muito alta da biota dependa de 
água permanentemente fluindo durante todas as 
fases do seu ciclo de vida. 
Elevada - pontuação = 3: Espera-se que uma 
alta proporção da biota dependa da água que flui 
permanentemente durante todas as fases do seu 
ciclo de vida. 
Moderada - pontuação = 2: Espera-se que uma 
pequena proporção da biota dependa de água 
permanentemente fluindo durante algumas fases 
de seu ciclo de vida. 
Marginal - pontuação = 1: Espera-se que uma 
proporção muito baixa da biota seja apenas 
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Determinante 
Directrizes e Descrição 
 Diretrizes de Pontuação 

temporariamente dependente do fluxo de água 
para a conclusão do seu ciclo de vida. Eventos 
esporádicos e sazonais de fluxo devem ser 
suficientes. 
Nenhuma - pontuação = 0: Raramente se 
qualquer biota for esperada com alguma 

dependência de fluxo de água. 

Riqueza de 
espécie / táxon 

A riqueza de espécies / táxons pode ser 
avaliada em uma base comparativa de acordo 
com uma escala local, provincial ou nacional. 

A avaliação deve basear-se na informação 
disponível, no conhecimento profissional e no 
julgamento. 

Muito Elevada - pontuação = 4: classificada em 
escala nacional. 

Elevada -classificação = 3: Classificação em 
escala provincial / regional. 

Moderada - pontuação = 2: avaliado em uma 
escala local. 

Marginal / baixa - pontuação = 1: Não 
significativo em qualquer escala. 

(Uma classificação de Nenhum não é apropriada 
neste contexto) 
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Tabela 2: Determinantes do habitat (Córrego  e ripariano) para avaliação da importância e 
sensibilidade ecológica. 

Determinante Directrizes e Descrição Pontuação de Diretrizes 

Tabela 2: 
Determinantes 
de habitat 
(Córrego  e 
ripariano) para 
avaliação da 
importância e 
sensibilidade 
ecológica. 

Diversidade de tipos ou características de 
habitats aquáticos A diversidade de tipos de 
habitats em um delineamento de rios deve ser 
avaliada de acordo com as escalas local, 
estadual e nacional (corredeiras, corredeiras, 
lagoas e remansos e áreas marginais 
associadas e tipos de substratos), esponjas, 
tipos de habitats de várzea) e da zona 
ripariana). 
A avaliação deve basear-se na informação 
disponível, no conhecimento profissional e no 
julgamento. 

Muito Elevada - pontuação = 4: 
classificada em escala nacional. 
Elevada - pontuação = 3: Classificação 
em escala provincial / regional. 
Moderada - classificação = 2: avaliado 
em escala local 
Marginal / baixa - pontuação = 1: Não 
significativa em qualquer escala. 
(uma classificação de Nenhum não é 
apropriada neste contexto) 

Valor de 
refúgio de 
tipos de habitat 

 

A funcionalidade dos tipos de habitats 
presentes deve ser avaliada em termos de 
sua capacidade de fornecer refúgio à biota 
durante períodos de estresse ambiental em 
escala local, provincial e nacional. 
A avaliação deve basear-se na informação 
disponível, no conhecimento profissional e no 
julgamento. 

Muito Elevada - pontuação = 4: 
classificada em escala nacional. 
Elevada -classificação = 3: Classificação 
em escala provincial / regional. 
Moderada - pontuação = 2: avaliado em 
escala local 
Marginal / baixa - classificação = 1: Não 
significativo em qualquer escala. 
(uma classificação de Nenhum não é 
apropriada neste contexto). 

Sensibilidade 
do habitat a 
mudanças de 
fluxo 

 

Essa avaliação deve levar em conta o 
tamanho do Córrego , bem como os tipos de 
habitat disponíveis. 
A suposição é que somente uma diminuição 
ou aumento limitado no fluxo (e a 
profundidade e largura relacionadas) de 
certos rios (geralmente fluxos "menores") 
resultará em tipos de habitats físicos 
particulares (ie corredeiras), tornando-se 
inadequados para a biota em comparação 
com fluxos "maiores". 
A avaliação deve basear-se na informação 
disponível, no conhecimento profissional e no 
julgamento. 

Muito Elevada - pontuação = 4: Córrego 
s de um tamanho específico e com tipos 
de habitat abundantes altamente sensíveis 
ao fluxo diminuem ou aumentam a todo 
momento 
Elevada - pontuação = 3: Fluxos de um 
tamanho específico e com alguns tipos de 
habitat altamente sensíveis ao fluxo, 
diminuem ou diminuem em todos os 
momentos. 
Moderada - pontuação = 2: Córrego s de 
um tamanho particular e com alguns tipos 
de habitat sendo suscetíveis ao fluxo 
diminuem ou aumentam durante certas 
estações. 
Marginal / baixa - pontuação = 1: 
Córrego s de um tamanho particular e com 
tipos de habitats raramente sensíveis a 
diminuição e aumento do fluxo ou. 
(uma classificação de Nenhum não é 
apropriada neste contexto) 

Sensibilidade 
ao fluxo 
relacionado a 
mudanças na 
qualidade da 
água 

Essa avaliação deve considerar o tamanho e 
o fluxo do Córrego  em termos de sua 
sensibilidade às mudanças na qualidade da 
água. 
Uma diminuição no volume de fluxo natural 
pode, por exemplo, resultar em uma 
capacidade de assimilação diminuída (na 
situação em que o efluente faz parte do 
volume total de fluxo) ou pode fazer com que 
variáveis naturais de qualidade da água 
(temperatura e oxigênio da água) atinjam 
níveis prejudiciais. para biota (também 
aplicável a aumentos no fluxo). 

A hipótese sobre a sensibilidade de Córrego s 
"menores" também é aplicável aqui. Em 
termos de carga de poluição orgânica, tem 
sido apontado que os rios profundos de fluxo 

Muito Elevada - pontuação = 4: Córrego 
s de um tamanho específico (geralmente 
"pequenos") e com tipos de habitats 
abundantes altamente sensíveis a 
mudanças na qualidade da água 
relacionadas ao fluxo diminuem ou 
aumentam em todos os momentos. 

Elevada - pontuação = 3: Córrego s de 
um tamanho específico (geralmente 
"pequenos") e com alguns tipos de 
habitats altamente sensíveis às mudanças 
relacionadas à qualidade da água 
relacionadas ao fluxo diminuem ou 
aumentam em todos os momentos. 

Moderada - pontuação = 2: Córrego s de 
um tamanho particular (geralmente 
"maior") e com alguns tipos de habitat 
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lento seriam impactados em distâncias 
maiores do que os rios rasos de fluxo rápido 
onde as taxas de re-arejamento seriam altas. 

A avaliação deve basear-se na informação 
disponível, no conhecimento profissional e no 
julgamento. 

sensíveis à qualidade da água diminuem 
ou aumentam durante certas estações. 

Marginal / baixa - pontuação = 1: 
Córrego s de um tamanho particular 
(geralmente "maior") e com tipos de 
habitats raramente sensíveis à mudança 
da qualidade da água relacionada à 
diminuição ou aumento do fluxo. 

(uma classificação de Nenhuma não é 
apropriada neste contexto) 

Rota / corredor 
de migração 
para a biota do 
Córrego  e 
ripariana 

A hipótese sobre a sensibilidade de Córrego s 
"menores" também é aplicável aqui. Em 
termos de carga de poluição orgânica, tem 
sido apontado que os rios profundos de fluxo 
lento seriam impactados em distâncias 
maiores do que os rios rasos de fluxo rápido 
onde as taxas de re-arejamento seriam altas. 
A avaliação deve basear-se na informação 
disponível, no conhecimento profissional e no 
julgamento.. 

 

A importância de um delineamento de 
Córrego  específico em termos da ligação que 
ele proporciona para o funcionamento 
biológico a montante e a jusante de outras 
secções do Córrego , é aqui indicada (isto é, 
conectividade). 
A conectividade biológica fornecida por um 
delineamento de fluxo particular pode 
influenciar sua importância ecológica e 
resultar em uma classificação adaptada (ou 
seja, mais alta) do que teria se fosse avaliada 
apenas por conta própria. 

As avaliações devem basear-se nos 
resultados de classificações para 
delineamentos de redes de Córrego s 
individuais, julgamento profissional e 
informações disponíveis. A sensibilidade da 
rota / corredor de migração a modificações e 
rupturas faz parte da avaliação. 
Neste contexto, os delineamentos / 
delineamentos/quaternários de tributários 
podem ter uma importância baixa como uma 
rota / corredor de migração (em um 
delineamento sub-quaternário ou outro 
delineamento menor, a rota / corredor de 
migração pode ser mais importante) 

Muito Elevada - pontuação = 4: A 
delineação do Córrego  é um elo crítico em 
termos de conectividade para a 
sobrevivência da biota a montante e a 
jusante e é muito sensível à modificação. 
Elevada - pontuação = 3: O delineamento 
do Córrego  é um elo importante em 
termos de conectividade para a 
sobrevivência da biota a montante e a 
jusante e é sensível à modificação. 

Moderada - pontuação = 2: O 
delineamento do Córrego  é um link 
moderadamente importante em termos de 
conectividade para a sobrevivência do 
biota a montante e a jusante e é 
moderadamente sensível à modificação. 
Marginal / Baixa - pontuação = 1: O 
delineamento do Córrego  é um link 
marginal / pouco importante em termos de 
conectividade para a sobrevivência da 
biota a montante e a jusante e tem uma 
sensibilidade marginal à modificação 
Nenhuma - pontuação = 0: O 
delineamento do Córrego  não é de 
nenhuma importância em termos de 
conectividade para a sobrevivência do 
biota a montante e a jusante. 

Parques 
nacionais, 
Áreas 
selvagens, 
Reservas 
naturais 
Locais do 
Patrimônio 
Natural 
Áreas naturais 

A presença de conservação (ou seja, Parques 
Nacionais, áreas da região selvagem e 
reservas naturais) e áreas naturais (ou seja 
não proclamadas, relativamente inalterada / 
áreas não perturbadas) dentro de um 
delineamento do Córrego  vai colocar ênfase 
adicional sobre a importância ecológica e 
sensibilidade de um córrego. 

A importância dessas áreas para a 
conservação da diversidade ecológica 
aquática em diferentes escalas deve ser 
julgada, ou seja, a presença de um 
delineamento quaternário ou outro em uma 
área de conservação ou natural não indica 
automaticamente uma pontuação alta. 

Muito Elevada - pontuação = 4: O 
delineamento do Córrego  está presente 
em uma área muito importante para a 
conservação da diversidade ecológica em 
escala nacional e até internacional. 
Elevada -pontuação = 3: O delineamento 
do Córrego  está presente em uma área 
importante para a conservação da 
diversidade ecológica em escala nacional. 
Moderada - pontuação = 2: O 
delineamento do Córrego  está presente 
em uma área importante para a 
conservação da diversidade ecológica em 
escala provincial / regional. 
Marginal / Baixa - pontuação = 1: O 
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 delineamento do riacho está presente 
dentro de uma área importante para a 
conservação da diversidade ecológica em 
escala local. 
Muito Baixa - pontuação = 0: O 
delineamento do córrego não está 
presente dentro de uma área importante 
para a conservação da diversidade 
ecológica em qualquer escala. 

 
Tabela 3: Classificações de confiança para determinantes bióticos e de habitat. 

Classificação de Confiança Pontuação de Confiança 

Confiança muito elevada 4 

Confiança elevada 3 

Confiança moderada 2 

Confiança Marginal / Baixa 1 

 
  



Rascunho - Ecologia Aquática e Qualidade da Água Superficial           Outubro 2019 

Coastal & Environmental Services   80                          Mina de Grafite de Balama Central  

Tabela 4: Categorias de importância e sensibilidade ecológica. Interpretação das pontuações 
medianas para determinantes bióticos e de habitat. 

Importância Ecológica e Categoria de Sensibilidade 
Intervalo de 

Mediana 

Muito elevada: 

Quaternários / delineamentos que são considerados únicos em nível nacional ou mesmo 
internacional, baseados em biodiversidade única (diversidade de habitat, diversidade de 
espécies, espécies únicas, espécies raras e ameaçadas de extinção). Esses rios (em 
termos de biota e habitat) geralmente são muito sensíveis a modificações de fluxo e não 
possuem, ou possuem apenas uma pequena capacidade de uso 

>3 e ≤4 

Elevada: 

Quaternários / delineamentos que são considerados únicos em escala nacional devido à 
biodiversidade (diversidade de habitats, diversidade de espécies, espécies únicas, 
espécies raras e ameaçadas de extinção). Esses rios (em termos de biota e habitat) 
podem ser sensíveis a modificações de fluxo, mas podem ter uma capacidade substancial 
de uso 

>2 e  ≤3 

Moderada: 

Quaternários / delineamentos que são considerados únicos em escala provincial ou local 
devido à biodiversidade (diversidade de habitats, diversidade de espécies, espécies 
únicas, espécies raras e ameaçadas de extinção). Esses rios (em termos de biota e 
habitat) geralmente não são muito sensíveis a modificações de fluxo e geralmente têm 
uma capacidade substancial de uso. 

 

>1 e  ≤2 

Baixa / Marginal: 

Quaternários / delineamentos que não são únicos em qualquer escala. Esses rios (em 
termos de biota e habitat) geralmente não são muito sensíveis a modificações de fluxo e 
geralmente têm uma capacidade substancial de uso. 

>0 e ≤1 
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APÊNDICE D: CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO SASS5 
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APÊNDICE E: SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DO HABITAT 
(IHAS) 
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APÊNDICE F: SISTEMA DE PONTUAÇÃO SUL-AFRICANO VER5 (SASS5) DE FOLHA DE PONTUAÇÃO 

 


