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EXPERIÊNCIA DO CONSULTOR 

A Solution [H+] é o nome comercial de Terry Harck. Terry tem uma vasta experiência em geoquímica 

ambiental e contribuiu para muitas avaliações geoquímicas especializadas; avaliações de resíduos; avaliações 

de terras contaminadas; avaliações de impacto ambiental; estudos de viabilidade de minas; planos de gestão 

ambiental; auditorias ambientais; relatórios de monitoramento ambiental; custos e planos de encerramento 

e reabilitação; e desenvolvimento de planos de acção ambientais. 

Terry Harck é um cientista natural profissional registado no campo de Ciências da Terra no Conselho Sul-

Africano para Profissões Científicas Naturais (Pr Sci Nat 400088/95). Ele tem mais de 25 anos de experiência 

em consultoria ambiental. Ele concluiu com sucesso dezenas de projectos ambientais para mineração e 

actividades relacionadas a mineração. O currículo de Terry está disponível mediante solicitação. 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA 

O abaixo assinado declara que este relatório representa uma avaliação independente e objectiva da análise 

de amostras de materiais associados ao Projecto de Grafite de Balama. 

 

 

 

Terry Harck (Pr.Sci.Nat 400088/95) 

Hidrogeoquimico 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este relatório apresenta uma descrição da geoquímica de linha de base inicial da Mina de Grafite de Balama 

Central proposta, perto de Pemba, Moçambique.  

Este relatório é um estudo de especialidade como parte de uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) do 

projecto de mineração proposto. 

Os objectivos específicos do estudo incluem: 

 Avaliar as interações entre as diferentes instalações de resíduos e os sistemas de lençóis freáticos 

(“instalações de resíduos” entendem-se como incluindo minério proposto, material de rejeitos, 

material de rocha estéril e pilhas associadas). 

 Avaliar as concentrações de infiltração das instalações de resíduos 

 Identificar os processos de oxidação e redução que podem emanar dos resíduos 

 Recomendar medidas de mitigação e procedimentos de gestão para reduzir possíveis impactos de 

infiltração contaminada 

O escopo do trabalho e abordagem foram baseados em directrizes aplicadas internacionalmente e incluiram: 

 Desenvolvimento de um plano de amostragem implementado pelo pessoal da Suni Resources SA no local 

 Formulação de amostras de compósitos de minério e minério sub-económico/rocha estéril como proxies 

de composição das pilhas 

 Análise laboratorial das amostras de compósitos e amostras de perfuração seleccionadas nos 

Laboratórios UIS em Centurion, África do Sul. 

 Interpretação dos resultados analíticos 

 Modelagem numérica da qualidade da infiltração usando o software de código aberto PHREEQC da USGS 

Resultados 

Esta avaliação geoquímica preliminar teve os seguintes resultados: 

 Entende-se que o material fornecido pela Suni Resources para testes geoquímicos é representativo de 

minério, minério sub-económico e rocha estéril (e-mail de Tarryn Martin, 15 de Novembro de 2018). 

  Os rejeitos foram excluídos desta avaliação porque não estava disponível uma amostra para testes 

geoquímicos. 

 A interação chave entre as pilhas e o (s) sistema (s) de água subterrânea no local será a infiltração de 

água da chuva nas pilhas que resultará em infiltração nas áreas da pilha para o perfil do solo subjacente. 

Durante sua passagem pela pilha, as reações geoquímicas irão adicionar acidez 1 e elementos dissolvidos 

à água (a água resultante não terá, inevitavelmente, um pH baixo, que dependerá da extensão da 

oxidação do enxofre na pilha). 

                                                           

1 “Acidez” aqui é uma capacidade mensurável de neutralizar as bases da água (consulte o Glossário neste relatório). 
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 A modelagem geoquímica indicou uma faixa de valores potenciais de parâmetros e componentes 

aquosos na infiltração das pilhas. Os intervalos modelados são apresentados na Tabela 6 deste relatório. 

Em resumo: 

o O pH da infiltração de minério deverá ser neutro a curto prazo, conforme determinado a 

partir de resultados de testes geoquímicos estáticos. No entanto, as pilhas de minério/rocha 

estéril sub-económicos podem eventualmente desenvolver infiltração de ácido. Não se sabe 

ainda se a infiltração de ácido se desenvolverá, e o prazo potencial, nesta fase, uma vez que 

os resultados dos testes cinéticos não foram conduzidos para esta avaliação de base 

preliminar. 

o Espera-se que a salinidade da infiltração de minério esteja na faixa de 5.000 a 15.000 mg / L. 

Isso pode aumentar se a infiltração se tornar ácida. 

o A salinidade está principalmente na forma de concentrações de Na, Ca e SO4 (sulfato). 

o A concentração de sulfato de infiltração de minério deverá estar na faixa de 1 000 a 5 000 

mg/L. Estimativas preliminares sugerem que isso pode aumentar para 6 000 mg/L se a 

infiltração se tornar ácida. No entanto, isso precisará ser confirmado por meio de testes 

geoquímicos cinéticos. 

 Resultados preliminares de testes geoquímicos estáticos neste relatório indicam que o minério, 

especialmente o minério/rocha estéril sub-económico, é potencialmente gerador de ácido (PGA). 

Entretanto, a presença de calcite neutralizadora de ácido, seu potencial de neutralização limitado e a 

contribuição do enxofre del S2 para o risco de drenagem ácida permanecem incertos. Isso é reflectido no 

resultado do teste NAG, que sugere que o Compósito S1 (minério) não é PGA. Parece que esses factores 

podem alterar significativamente o risco de drenagem ácida. Portanto, mais testes geoquímicos são 

necessários 

 Como precaução até que mais resultados de testes estejam disponíveis, deve ser esperada a infiltração 

ácida do minério e das pilhas de minério/rocha estéril sub-económicos.  

 É necessário um estudo de comparação para equilibrar os custos técnicos, financeiros e de engenharia 

das medidas para gerir/mitigar essa infiltração em relação aos possíveis benefícios em termos de 

impactos a jusante. Como precaução, são necessárias medidas de gestão e controle para reduzir a 

infiltração do minério e das pilhas de minério/rocha estéril sub-económicos. 

Recomendações 

Com base no trabalho descrito neste relatório, a Solution [H +] recomenda o seguinte: 

 A Suni Resources SA deve realizar mais amostragens e testes geoquímicos de minério e material sub-

económico de minério/rocha estéril do Projecto de Balama Central. O programa deve ser implementado 

suficientemente antes do início da construção para que as alterações de projecto, se necessárias, possam 

ser feitas. O programa deve incluir o seguinte:   

                                                           

2 O enxofre Del S é enxofre com um estado intermediário de oxidação (e potencial ácido intermediário) entre sulfeto-
enxofre e sulfato-enxofre 
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o A análise da CAB de um número estatisticamente significativo de amostras. São 

recomendadas cinquenta amostras, mas podem ser necessárias amostragens e testes 

adicionais.  

o Devem ser realizadas a especiação de enxofre, especiação de carbono e mineralogia em 

todas as amostras. 

o O teste cinético de pelo menos uma amostra composta de minério, minério e rocha estéril 

sub- económica. A Suni Resources SA deve obter orientação de um geoquímico experiente 

sobre o protocolo de teste e a duração dos testes. 

 Considerando as incertezas em torno do risco de drenagem ácida de rochas, enquanto se aguarda testes 

geoquímicos e avaliação dos impactos de qualidade das águas subterrâneas, a Suni Resources SA deve 

considerar a extração e compactação das pegadas de minério e sub-económico para reduzir a infiltração 

nas águas subterrâneas. Esta mitigação deve ser reavaliada assim que os resultados da avaliação das 

águas subterrâneas estiverem disponíveis. 

 Assim que a avaliação da água subterrânea e os resultados dos testes geoquímicos adicionais estiverem 

disponíveis, a Suni Resources SA deve avaliar a viabilidade do manuseio selectivo de material PGA e não 

PGA para reduzir o risco de drenagem ácida nas pilhas de minério e rocha estéril sub-económicos. 

Limitações desta avaliação 

Este estudo incorpora uma campanha de amostragem geoquímica, a primeira em Balama. Além disso, foram 

colhidas 20 amostras, o que não é suficiente para caracterizar a variabilidade potencial em geoquímica. As 

conclusões dessa avaliação pressupõem que os resultados da amostra indicam a geoquímica geral do minério 

de Balama, do minério sub-económico e do pegmatito. Portanto, este estudo é uma avaliação preliminar de 

geoquímica e amostras de seguimento podem ser necessárias para entender melhor os riscos potenciais de 

qualidade da água. O nível de detalhe é suficiente para identificar os impactos geoquímicos e sua 

significância. 

São fornecidas também neste relatório as medidas de mitigação. No entanto, é necessária uma melhor 

compreensão da geoquímica do local, que deve ser combinada com a compreensão dos sistemas 

hidrogeológicos e hidrológicos para informar a selecção de medidas de mitigação. Isso deve ser feito durante 

a fase de viabilidade detalhada do projecto. 

 

 



PROJECTO DE GRAFITE DE BALAMA GRAPHITE PROJECT - GEOCHEMISTRY SPECIALIST STUDY CONTEÚDOS 

 

©Terry Harck 2018  PMM18-298-D5 | 25 setembro 2019 
Solution[H+] www.solutionhplus.com   vi 

 

CONTEÚDOS 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 1 

1.1 Antecedentes e localização do local .................................................................................................. 1 

1.2 Termos de referência e objectivos .................................................................................................... 1 

1.3 Estrutura deste relatório ................................................................................................................... 2 

2 ABORDAGEM ............................................................................................................................................. 3 

2.1 Avaliação geoquímica ........................................................................................................................ 3 

2.2 Análise laboratorial ............................................................................................................................ 4 

2.3 Modelagem Geoquímica ................................................................................................................... 4 

3 RESULTADOS .............................................................................................................................................. 5 

3.1 Amostragem ...................................................................................................................................... 5 

3.2 Análises .............................................................................................................................................. 8 

3.2.1 Mineralogia ................................................................................................................................ 9 

3.2.2 Contagem ácido-base .............................................................................................................. 10 

3.2.3 Especiação de enxofre ............................................................................................................. 10 

3.2.4 Especiação de carbono ............................................................................................................ 11 

3.2.5 Geração líquida de ácido ......................................................................................................... 12 

3.2.6 Análise do elemento total ....................................................................................................... 12 

3.2.7 Teste de lixiviação e química da água ..................................................................................... 13 

3.3 Modelagem da qualidade da água .................................................................................................. 15 

3.3.1 Conceito ................................................................................................................................... 15 

3.3.2 Pressupostos e Limitações ....................................................................................................... 16 

3.3.3 Resultados ............................................................................................................................... 17 

4 DISCUSSÃO .............................................................................................................................................. 19 

4.1 Amostragem .................................................................................................................................... 19 

4.2 Validação de dados .......................................................................................................................... 19 

4.3 Modelagem da qualidade da água .................................................................................................. 19 

4.4 Potenciais impactos na qualidade da água ..................................................................................... 20 

4.4.1 Pilhas de minério/estéril .......................................................................................................... 20 

4.5 Significância e mitigação de impactos ............................................................................................. 23 

5 CONCLUSÕES ........................................................................................................................................... 25 



PROJECTO DE GRAFITE DE BALAMA GRAPHITE PROJECT - GEOCHEMISTRY SPECIALIST STUDY CONTEÚDOS 

 

©Terry Harck 2018  PMM18-298-D5 | 25 setembro 2019 
Solution[H+] www.solutionhplus.com   vii 

 

5.1 Avaliar interações ............................................................................................................................ 25 

5.2 Avaliar concentrações ..................................................................................................................... 25 

5.3 Processos de oxidação/redução ...................................................................................................... 26 

5.4 Medidas de mitigação ..................................................................................................................... 26 

6 RECOMENDAÇÕES ................................................................................................................................... 27 

7 REFERÊNCIAS ........................................................................................................................................... 28 

 

TABELAS 

Tabela 1: Resumo da abordagem de avaliação da qualidade da água das minas e sua aplicação a este estudo

 ........................................................................................................................................................................... 3 

Tabela 2: Número de amostras necessárias para avaliação geoquímica inicial ................................................ 7 

Tabela 3: Amostras geoquímicas colhidas no local do projecto de Balama Central ......................................... 7 

Tabela 4: Programa de análise geoquímica preliminar de Balama ................................................................... 9 

Tabela 5: Resultados dos testes do lixiviado em duas amostras de compósitos de minério de Balama ........ 14 

Tabela 6: Composições modeladas de infiltração do minério de Balama e das pilhas de minério sub-

económicos/rocha estéril ................................................................................................................................ 17 

Tabela 7: Classificação da significância do impacto geoquímico .................................................................... 24 

 

FIGURAS 

Figura 1: Imagem de localização da área do projecto de Balama Central ........................................................ 1 

Figura 2: Disposição do projecto Balama Central com recursos indicados (delineados em verde) e linhas de 

perfuração (de RPM 2016) ................................................................................................................................ 6 

Figura 3: Proporções relativas de tipos de mineralização meteorizadas (saprólito) e não meteorizada 

(oxidação de juntas (OXJ) e fresca) de Balama (com base nas tonelagens do modelo em bloco fornecidas pela 

Suni Resources SA) ............................................................................................................................................ 8 

Figura 4: Proporções relativas (em % de peso) de minerais em amostras selecionadas de Balama, identificadas 

por DRX (GH1554 é uma amostra de pegmatito) .............................................................................................. 9 

Figura 6: Resultados de especiação de enxofre para amostras de Balama .................................................... 11 

Figura 7: Potencial de Neutralização Total em comparação com o Potencial de Neutralização de Carbonato 

em Amostras de Balama (a linha a tracejado indica igual PN total e de Carbonato) ...................................... 12 

Figura 8: Faixa de enriquecimento do elemento em traço das amostras de Balama ..................................... 13 



PROJECTO DE GRAFITE DE BALAMA GRAPHITE PROJECT - GEOCHEMISTRY SPECIALIST STUDY CONTEÚDOS 

 

©Terry Harck 2018  PMM18-298-D5 | 25 setembro 2019 
Solution[H+] www.solutionhplus.com   viii 

 

Figura 9: Diagrama de piper mostrando as principais proporções de iões dos dois lixiviados das amostras de 

minério de Balama ........................................................................................................................................... 15 

Figura 10: Impacto modelado da oxidação da pirrotite no pH da infiltração da pilha de minério ................. 22 

Figura 11: Impacto modelado da oxidação da pirrotite sobre o sulfato na infiltração da pilha de minério .. 22 

 

APÊNDICES 

Apêndice A Métodos de teste geoquímico 

Apêndice B Relatórios laboratoriais 

Apêndice C Planilha de amostra de compósito  

Apêndice D Metodologia de classificação de impacto 

  



PROJECTO DE GRAFITE DE BALAMA GRAPHITE PROJECT - GEOCHEMISTRY SPECIALIST STUDY CONTEÚDOS 

 

©Terry Harck 2018  PMM18-298-D5 | 25 setembro 2019 
Solution[H+] www.solutionhplus.com   ix 

 

GLOSSÁRIO E ABREVIATURAS 
CAB Contagem Ácido-Base. Um método analítico para avaliar o potencial de uma amostra de 

rocha para produzir drenagem ácida 

Acidez A capacidade de uma amostra de água para neutralizar uma base. Uma acidez mensurável 
em uma amostra de água não significa necessariamente que ela tenha um pH baixo 

Alcalinidade A capacidade de neutralização de ácido de uma amostra de água (geralmente medida em 
mg CaCO3/L) 

DAM Drenagem Ácida de Minas. Um risco ambiental em muitos locais de mineração que surge 
da exposição de rochas contendo sulfetos minerais a condições de oxidação. Isso pode dar 
origem a escoamento superficial/infiltração que é ácido com alto teor de sulfato e altas 
concentrações de elementos de importância ambiental (veja elementos Menores ou traço 
neste glossário) 

Analito Um parâmetro químico medido em laboratório 

PA Potencial Ácido. A capacidade de produção de ácido de uma amostra de rocha (geralmente 
medida em kg de CaCO3 / tonelada) 

Del S Enxofre com um estado intermediário de oxidação (e potencial ácido intermediário) entre 
Sulfeto-S e Sulfato-S 

AIA Avaliação de Impacto Ambiental 

IAG Índice de Abundância Geoquímica. O objectivo principal do IAG é fornecer uma indicação 
de qualquer enriquecimento elementar que possa ser de importância ambiental. O IAG é 
calculado a partir de uma fórmula e os valores são truncados para incrementos de números 
inteiros (0 a 6, respectivamente). Como um guia geral, um IAG de 3 ou acima (mais de 12 
vezes de enriquecimento) é considerado significativo e tal enriquecimento pode justificar 
um exame mais aprofundado 

Testes cinéticos 
(geoquímicos) 

Um conjunto de testes analíticos para avaliar a taxa de liberação/oxidação de elementos de 
um material mineral  

Iões principais Componentes químicos que constituem a maior massa dissolvida em águas naturais e 
mineiras (geralmente superiores a 1 mg/l) (Hem 1985). Geralmente considera-se: sódio 
(Na), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), alcalinidade (HCO3, CO3), flúor (F), cloreto (Cl), 
sulfato (SO4), nitrato (NO3). Pode incluir outros componentes, por ex. amônio (NH4

+) e 
silício (Si), entre outros 

mamsl Metros acima do nível médio do mar 

PMA Precipitação Média Anual 

Água da mina Qualquer água proveniente de uma mina a partir da interação de água natural (chuvas, água 
subterrânea, água superficial) com resíduos minerais e/ou rochas expostas, ex. rejeitos, 
rocha estéril, paredes da cava, pilhas de minério, etc. 

Resíduo Mineral Qualquer subproduto de mineração ou processamento mineral. Pode incluir rocha estéril, 
material de cobertura, minério, rejeitos, descarte, aterro, minério marginal, etc. 
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GLOSSÁRIO E ABREVIATURAS 
Elementos  menores 
ou traço  

Componentes químicos presentes em menor concentração em água natural (geralmente 
menos de 1 mg/L), mas frequentemente significativamente maiores em água de mina. Inclui 
elementos de importância ambiental (Langmuir et al 2004): alumínio (Al), antimônio (Sb), 
arsênico (As), bário (Ba), berílio (Be), cádmio (Cd), cromo (Cr), cobalto (Co) cobre, Cu, 
chumbo, manganês, mercúrio, molibdênio, níquel, selênio, prata, estrôncio, tálio ), vanádio 
(V) e zinco (Zn). Pode incluir, por ex. ferro (Fe) e urânio (U) entre outros 

GLA Geração Líquida de Ácido. Um teste analítico que oxida todos os minerais sulfetados em 
uma amostra de rocha. 

PN Potencial de Neutralização. A capacidade de neutralização de ácido de uma amostra de 
rocha (geralmente medida em kg de CaCO3 / tonelada 

PGA Potencialmente Gerador de Ácidos - classificação do material de acordo com o Relatório 
MEND 1.20.1 (2009) 

pH O log negativo da concentração de H3O + [H3O +] em uma amostra de água. Numericamente 
igual a ± 7 para soluções neutras, o pH diminui com o aumento de H+, mas o pH aumenta à 
medida que H+ diminui. 

 

Testes estáticos 
(geoquímicos) 

Um conjunto de testes analíticos para avaliar a geoquímica de uma amostra. Pode incluir 
testes CAB, GLA, XRD e lixiviação entre outros. Estes testes não indicam a taxa de oxidação 
de lixiviação ou sulfureto do elemento 

STD Sólidos Totais Dissolvidos, uma estimativa da salinidade de uma amostra de água ou a soma 
das massas de todos os elementos dissolvidos na amostra 

IGR Instalação de Gestão de Rejeitos (também conhecida como barragem de rejeitos) 

XRD Difração de raios X. Uma técnica analítica para determinar a quantidade de minerais 
cristalinos em uma amostra de rocha 

XRF Fluorescência de Raios-X. Uma técnica analítica para determinar a massa de cada elemento 
em uma amostra de rocha (Nota: quantidades de elementos principais são relatadas como 
óxidos por convenção. No entanto, isso não implica que esses óxidos realmente existam na 
amostra). 
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1 INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta uma descrição da geoquímica de linha de base inicial da Mina de Grafite de Balama 

Central proposta, perto de Pemba, Moçambique. A Exigo3 comissionou a Solution [H+] para conduzir o 

trabalho. A Suni Resources SA, uma subsidiária Moçambicana da Battery Minerals, é proprietária do projecto 

de Balama Central.  

As secções a seguir desta introdução descrevem a localização do projecto, os objectivos deste estudo e a 

disposição deste relatório. 

1.1 Antecedentes e localização do local 

O projecto de Balama Central consiste em dois recursos de grafite (Byron e Lennox) localizados a cerca de 5 

km a sudoeste de Balama em Moçambique (Figura 1). Balama fica a cerca de 200 km a oeste do porto de 

Pemba. 

 

Figura 1: Imagem de localização da área do projecto de Balama Central 

1.2 Termos de referência e objectivos 

Este relatório é um estudo de especialidade como parte de uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) do 

projecto de mineração proposto. Essa linha de base geoquímica é necessária para indicar o impacto potencial 

do projecto na qualidade dos recursos hídricos locais. Os objectivos específicos descritos na proposta 

PMM18-298-D1 (31 de Janeiro de 2018) da Solution [H+] incluem o seguinte: 

 Avaliar as interações entre as diferentes instalações de resíduos e os sistemas de águas subterrâneas 

(“instalações de resíduos” entendem-se como incluindo o minério proposto, material de rejeitos, 

material de rocha residual e as pilhas de produtos) 

 Avaliar as concentrações das infiltrações provenientes das instalações de resíduos 
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 Identificar os processos de oxidação e redução que podem emanar dos resíduos 

 Recomendar medidas de mitigação e procedimentos de gestão para reduzir os possíveis impactos da 

infiltração contaminada 

1.3 Estrutura deste relatório 

A estrutura a seguir orienta a disposição deste relatório: 

 A Secção 1 compreende esta introdução  

 A Secção 2 descreve a abordagem do trabalho, incluindo as directrizes relevantes, padrões e software de 

modelagem usados 

 A Secção 3 apresenta os resultados, incluindo a análise geoquímica de amostras de rocha e água e 

modelagem numérica da qualidade da infiltração 

 A Secção 4 discute os resultados, incluindo uma classificação de significância de possíveis impactos 

geoquímicos 

 A Secção 5 apresenta as conclusões do trabalho 

 A Secção 6 lista as recomendações desenvolvidas a partir das conclusões 

Referências e apêndices deste relatório seguem as secções acima. 
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2 ABORDAGEM 

Esta seção resume os métodos, padrões e modelos usados para avaliar a geoquímica ambiental do projecto 

Balama Central e possíveis impactos geoquímicos na qualidade da água 

2.1 Avaliação geoquímica 

A Tabela 1 resume a abordagem deste estudo geoquímico especializado, que geralmente segue a abordagem 

recomendada nas seguintes diretrizes internacionais: 

 Guia Global de Drenagem Ácida de Rocha (GARD) (www.Gardguide.com) desenvolvido pela Rede 

Internacional de Prevenção de Ácido (INAP) (www.inap.com.au) 

 Manual de Previsão de Drenagem Química a partir de Materiais Geológicos Sulfídicos (Relatório 1.20.1, 

2009 de Drenagem Neutra de Mina no Ambiente (MEND)) (www.mend-nedem.org) 

Tabela 1: Resumo da abordagem de avaliação da qualidade da água das minas e sua aplicação a este estudo 

Step Description This study 

Passo 1 Rever as informações básicas e de referência e formular 
perguntas fundamentais sobre o projecto 

Sim 

Passo 2 Identificar unidades de rocha perturbadas pela 
mineração, instalações de resíduos de minas e unidades 
de gestão de água 

Sim 

Passo 3 Determinar a forma e a extensão de cada unidade de 
rochas e resíduos e a migração de água associada 

Sim 

Passo 4 Desenhar o programa de amostragem e colher amostras, 
avaliar a representatividade da amostra 

A Solution [H+] desenvolveu um plano de 
amostragem e as amostras foram fornecidas 
pela Suni Resources SA 

Passo 5 Conduzir e interpretar dados de testes geoquímicos 
estáticos. Classificar o potencial de drenagem ácida 

Sim 

Passo 6 Avaliação de risco, avaliação de medidas alternativas de 
mitigação e de gestão 

Sim 

 

 O objectivo da amostragem geoquímica é fornecer dados adequados para a predição da qualidade da água, 

especificamente, a previsão da qualidade da infiltração a partir de componentes da mina tais como pilhas de 

estéril, depósitos de minério bruto e barragens de rejeitos. Portanto, são necessárias amostras 

adequadamente representativas de minério, pilhas de estéril e barragens de rejeitos. As amostras de rejeitos 

são normalmente obtidas a partir do resíduo após o teste metalúrgico 

Uma amostragem inicial adequada incluiria amostras de todas as litologias e zonas de oxidação que possam 

ser potencialmente perturbadas pela mineração 

Note-se que essas directrizes propõem uma abordagem iterativa para amostragem em possíveis locais de 

mineração. Ou seja, uma campanha de amostragem inicial, seguida por uma ou mais campanhas de 

amostragem detalhada, dependendo dos resultados das campanhas anteriores. Este estudo incorpora uma 

campanha de amostragem geoquímica, a primeira em Balama. Portanto, este estudo é uma avaliação 

geoquímica preliminar e amostragens de acompanhamento podem ser necessárias para entender melhor os 

riscos potenciais de qualidade da água. 

http://www.gardguide.com/
http://www.inap.com.au/
http://www.mend-nedem.org/
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2.2 Análise laboratorial 

Os laboratórios comerciais escolhidos para o trabalho analítico são credenciados através de organizações 

como o Sistema Nacional de Acreditação da África do Sul (SANAS, www.sanas.co.za) ou ISO/IEC 17025: 2005 

e ISO 9001: 2008 

O Apêndice A fornece descrições gerais dos métodos de teste de laboratório. 

2.3 Modelagem Geoquímica 

As previsões de qualidade de água da mina neste estudo aplicam o pH, Redox, Código de Equilíbrio 

(PHREEQC) para modelagem hidrogeoquímica. 

O PHREEQC é um código de modelo geoquímico versátil desenvolvido inicialmente em 1995 pela United 

States Geological Survey (USGS). Desde então, passou por usos massivos, testes e validação por terceiros 

com a versão 3 lançada em Janeiro de 2015. Essa avaliação utilizou a versão 3.4.0.12927 (lançada a 9 de 

Novembro de 2017). 

O PHREEQC pode realizar cálculos geoquímicos aquosos de baixa temperatura, incluindo especiação, índices 

de saturação, reação em batelada e cálculos de transporte unidimensional. O PHREEQC pode fornecer 

informação sobre solução aquosa, mineral, gasosa, solução sólida, complexação superficial e equilíbrio de 

troca iônica, bem como por reações cinéticas. 

O PHREEQC é amplamente utilizado para modelagem geoquímica ambiental porque é uma aplicação 

disponível sem custos, de código aberto e flexível. Ele inclui bancos de dados termodinâmicos para uma 

ampla gama de parâmetros inorgânicos relevantes para a qualidade da água da mina. Estes incluem 

elementos em traço de importância ambiental, tais como Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sb, Se e Zn, 

que são identificados como potenciais problemas na qualidade da água das minas. 

O PHREEQC é ideal para a avaliação rápida da qualidade do equilíbrio de qualidade de água em materiais 

terrestres perturbados pela mineração no Projecto de Balama Central. 

 

http://www.sanas.co.za/
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3 RESULTADOS 

Esta secção apresenta uma visão geral da amostragem, os resultados da amostragem geoquímica preliminar 

em Balama e a aplicação dos resultados à modelagem dos potenciais impactos na qualidade da água. 

3.1 Amostragem 

De acordo com a estimativa de recursos minerais de depósito (RPM 2016), a geologia em Balama é resumida 

da seguinte forma: 

 A rocha hospedeira é grafite rica em mica xisto, gnaisse e metassedimentos que mergulham 

abruptamente para o noroeste. 

 Foram identificadas quatro unidades principais de mineralização de grafite na Estimativa de Recursos 

Minerais: GS1 a GS4. Estas parecem corresponder a litologias metamorfizadas. Ou seja, graus e formas 

diferentes de mineralização geralmente coincidem com as diferenças litológicas. 

 As unidades GS1 e GS2 são potencialmente preocupantes para a qualidade da água, uma vez que 

incluem minerais sulfurados que podem gerar drenagem ácida. GS2 contém 1-5% de pirrotite, um 

mineral sulfureto que particularmente oxida rapidamente. 

 Intrusões pegmatíticas cortam o depósito. 

 Quatro zonas de meteorização são reconhecidas na geologia. Da superfície à profundidade, estas 

incluem: Oxidação completa (incluindo solos superficiais), saprólito, oxidação das juntas e rocha fresca. 

 A base da oxidação completa fica a aproximadamente 12 m de profundidade, enquanto que a parte 

superior da rocha fresca fica a cerca de 25 - 40 m de profundidade. 

A mineração será (inicialmente) limitada aos limites dos recursos indicados do Depósito Lennox. Portanto, 

para ser relevante para a mineração inicial, a Solution [H+] recomendou que as amostras fossem colhidas de 

furos de sondagem que cruzassem esse volume de rocha. Isso inclui furos perfurados no Lennox nas linhas 

5210 a 5225 inclusive (Figura 2). 
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Figura 2: Disposição do projecto Balama Central com recursos indicados (delineados em verde) e linhas de perfuração 
(de RPM 2016) 
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A Tabela 2 apresenta o número de amostras para esta avaliação geoquímica inicial. A zona completamente 

oxidada foi deixada de fora desta avaliação preliminar sob o pressuposto de que não representa risco 

significativo para os recursos hídricos locais, mesmo que seja perturbada pela mineração. 

Tabela 2: Número de amostras necessárias para avaliação geoquímica inicial 

Oxidação 
Litologia/Resíduo 

Completamente 
oxidada 

Saprólito Oxidação 
conjunta 

Fresca Totais 

GS1 0 1 1 3 5 

GS2 0 1 1 3 5 

GS3 0 1 1 1 3 

GS4 0 1 1 1 3 

Pegmatito 0 1 1 1 3 

Resíduo de Processamento     1 

Número total de amostras necessárias para avaliação geoquímica 20 

 

A equipe de geologia local de Balama colheu amostras de rocha dos testemunhos de sondagem de diamante 

no local (Tabela 3). Algumas amostras foram recolhidas da perfuração no deposito de Byron, uma vez que o 

material não estava disponível nos testemunhos de sondagem de Lennox. As amostras foram enviadas para 

a África do Sul para análise. 

Tabela 3: Amostras geoquímicas colhidas no local do projecto de Balama Central 

Tipo de 
Mineralização 

Depósito ID do Furo Meteorização ID Correspondente da 
Amostra 

De  Até 

GS1 Byron LX031D Fresca L01336 65.2 67 

GS1 Byron LX025D Saprólito L01078 14 16 

GS1 Byron LX025D Oxidação de juntas L01087 28 30 

GS1 Lennox LX036D Saprólito L01543 8 10 

GS1 Lennox LX037D Oxidação de juntas L01600 41 43 

GS1 Lennox LX035D Fresca L01519 102.35 104.26 

GS1 Lennox LX033D Fresca L01440 73.15 75 

GS2 Lennox LX009D Saprólito L0346 8 10 

GS2 Lennox LX007D Oxidação de juntas L0285 12 14 

GS2 Lennox LX009D Fresca L0353 19.3 21 

GS2 Lennox LX009D Fresca L0354 21 23 

GS2 Lennox LX009D Fresca L0356 25 27 

Pegmatito Byron LX025D Saprólito L01076 10.52 12.02 

Pegmatito Byron LX025D Oxidação de juntas L01094 42 42.3 

Pegmatito Byron LX022D Fresca L01070 85.2 86.97 

GS3 Lennox LX035D Fresca L01536 132.44 134.44 

GS3 Lennox LX033D Fresca L01455 99 101 

GS3 Lennox LX034D Oxidação de juntas L01179 43 45 

GS3 Lennox LX034D Fresca L01186 57 59 

GS3 Byron LX023D Saprólito L01002 4.12 6.12 

GS3 Byron LX031D Fresca L01373 132 134 

GS4 Byron LX022D Fresca L01048 44 46 

GS4 Byron LX031D Saprólito L01306 10 12 

GS4 Lennox LX035D Fresca L01507 81.6 83.52 
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Tipo de 
Mineralização 

Depósito ID do Furo Meteorização ID Correspondente da 
Amostra 

De  Até 

GS4 Lennox LX032D Oxidação de juntas Nenhuma amostra 
previamente colhida 

(N/A) 

38 38.5 

GS4 Lennox LX031D Fresca L01378 143 145 

 

3.2 Análises 

As amostras foram analisadas nos Laboratórios da UIS, Centurion, África do Sul. O Anexo B apresenta cópias 

dos relatórios laboratoriais. 

O laboratório foi solicitado para desenvolver amostras compostas. Os resultados analíticos dessas amostras 

indicariam o risco potencial de qualidade da água dos componentes do projecto Balama Central. As seguintes 

suposições aplicam-se: 

 O minério  

 O material sub-económico e rocha residual (<8% TGC) é principalmente GS2 e GS4 e serão armazenados, 

possivelmente para processamento posterior 

 Não haverá aterramento da cava 

 Portanto, as fontes de risco de qualidade da água a serem caracterizadas geoquimicamente incluem: pilhas 

de minério(s), pilha(s) de material sub-económico e de rejeito. 

A Figura 3 mostra estimativas das proporções relativas de mineralização de grafite a partir do modelo de 

bloco geológico do depósito. Estas foram usadas para determinar as quantidades de cada amostra de rocha 

para combinar em compósitos de material sub-económico/resíduos de rocha e minério (Apêndice C). 

 

Figura 3: Proporções relativas de tipos de mineralização meteorizadas (saprólito) e não meteorizada (oxidação de 
juntas (OXJ) e fresca) de Balama (com base nas tonelagens do modelo em bloco fornecidas pela Suni Resources SA) 

O programa de análise geoquímica foi limitado a amostras seleccionadas, conforme resumido na Tabela 4. O 

Apêndice A fornece descrições gerais dos métodos de teste de laboratório. Os resultados das análises estão 

resumidos nas secções a seguir deste relatório. 
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Tabela 4: Programa de análise geoquímica preliminar de Balama 

ID da Amostra Material CAB Especiação 
S 

Especiação 
C  

GLA XRD Teste de 
Lixiviado 

Analise de 
Lixiviado 

Compósito S2 Minério Sub-
económico/Estéril 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Compósito S1 Minério Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

GH1561/L01048 Minério Sub-
economico/Estéril 

Sim Sim Sim NA NA NA NA 

GH1564/L01378 Minério Sub-
economico/Estéril 

Sim Sim Sim NA NA NA NA 

GH1549/L0353 Minério Fresco Sim Sim Sim NA NA NA NA 

GH1550/L0354 Minério Fresco Sim Sim Sim NA NA NA NA 

GH1554/L01070 Pegmatito Sim Sim Sim NA Sim NA NA 

Notas: 
NA indica Não Analisado (não é necessário para esta avaliação preliminar) 
 

3.2.1 Mineralogia 

A Figura 4 mostra os resultados da mineralogia. A mineralogia é consistente com o granito-gneiss, 

nomeadamente minerais tectossilicatos, incluindo quartzo, plagioclase e microclina, que compõem mais de 

75% da massa rochosa, mais em pegmatito. Os tectossilicatos são geralmente resistentes à meteorização e 

têm um impacto relativamente menor na qualidade da água. 

Os minerais formadores de ácido, como pirite e pirrotite, não foram detectados pelo método de Difracção 

de Raios X (DRX) usado para identificar a mineralogia. O limite de detecção típico para DRX é de cerca de 1% 

a 3% em peso, dependendo da fase mineral. 

 

Figura 4: Proporções relativas (em % de peso) de minerais em amostras selecionadas de Balama, identificadas por 
DRX (GH1554 é uma amostra de pegmatito) 
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Cerca de 1% em peso de calcite foi detectado no Compósito S1 (minério). A calcite é neutralizadora do ácido 

e pode compensar a acidez da oxidação do mineral sulfuroso. 

Os filossilicatos, como a muscovite, a smectite e a caulinite podem adsorver e trocar os catiões de e para a 

água. Este efeito pode influenciar as concentrações de elementos em traço na água em contacto com o 

minério extraído. 

3.2.2 Contagem ácido-base  

A Figura 5 indica que todas as amostras são potencialmente geradoras de ácido (PGA). Todas as amostras 

são caracterizadas por baixo potencial de neutralização. O enxofre total no minério (Compósito S1) é 

relativamente baixo, mas resulta num potencial ácido que excede o potencial de neutralização, como 

indicado pela relação NP/AP (NPR) menor que um (Figura 5). 

 

Figura 5: Enxofre Total vs Rácio de Potencial de Neutralização (RPN) para amostras de Balama 

3.2.3 Especiação de enxofre 

O maior teor de enxofre total (entre 4% e 6%) foi medido nas amostras sub-económicas de minério/rocha 

estéril. Os resultados da especiação de enxofre indicam que uma proporção considerável do enxofre total 

não consiste nem em sulfureto de enxofre nem em sulfato de enxofre (Figura 6). Este enxofre é denominado 

"del S" e provavelmente consiste em tiossulfatos. Os tiossulfatos são produtos intermediários da oxidação 

do sulfureto e associados ao potencial ácido. Portanto, como medida de precaução, o cálculo do potencial 

de drenagem ácida deve considerar esta forma “del S”.  
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Figura 5: Resultados de especiação de enxofre para amostras de Balama 

3.2.4 Especiação de carbono 

Os resultados da especiação de carbono indicam que a maior parte do carbono nas amostras é "orgânico", 

que pode ser a grafite na amostra. O carbono inorgânico é frequentemente associado a minerais de 

carbonato (como a calcite) e contribui para o potencial de neutralização. No entanto, o potencial de 

neutralização calculado associado ao carbono inorgânico excede o potencial de neutralização medido por 

titulação ácida (Figura 7). Isso sugere que o carbono inorgânico, mesmo a calcite detectada no Compósito 

S1, não contribui significativamente para o potencial de neutralização. 
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Figura 6: Potencial de Neutralização Total em comparação com o Potencial de Neutralização de Carbonato em 
Amostras de Balama (a linha a tracejado indica igual PN total e de Carbonato) 

3.2.5 Geração líquida de ácido  

O pH da GLA é o resultado da oxidação de todos os minerais sulferéticos na amostra. É um indicador do 

teórico “pior caso” do pH.  

O compósito de minério sub-económico/rocha estéril (Compósito S2) tinha um pH de GLA de 3,11, o que 

confirma que é GLA. No entanto, o pH de GLA do compósito de minério (Compósito S1) foi de 5,14, o que 

sugere que o minério é não-PGA. Isso contrasta com os resultados da CAB que indicam que o Compósito S1 

é PGA. 

3.2.6 Análise do elemento total 
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a mesma concentração de elemento que a média na crusta, enquanto que uma razão de 10 indica que a 

concentração da amostra é 10 vezes maior que a média na crusta. A figura indica que as amostras são 

significativamente enriquecidas em Cd, Mo e Se. Note-se que o enriquecimento não significa um risco para 

a qualidade da água, que depende da capacidade de lixiviação do elemento. A capacidade de lixiviação do 

elemento foi avaliada a partir de testes de lixiviação, conforme apresentado na secção seguinte. 
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Figura 7: Faixa de enriquecimento do elemento em traço das amostras de Balama 

3.2.7 Teste de lixiviação e química da água 

A Tabela 5 mostra a química inorgânica dos testes de lixiviação conduzidos nas duas amostras de compósitos 

de Balama. Os testes de lixiviação foram conduzidos numa relação líquido: sólido de 4:1. As principais 

características da química estão resumidas nos seguintes pontos 

 As águas são alcalinas com pH de aproximadamente 8. 

 As salinidades das duas águas, conforme indicado pelos STD e Conductividade Eléctrica, são semelhantes. 

A concentração de sulfato do lixiviado do compósito S1 (minério) é mais que o dobro do compósito S2 

(minério sub-económico/rocha estéril). Esta diferença e outras diferenças nas principais proporções de iões 

dão aos dois lixiviados assinaturas químicas significativamente diferentes (Figura 9). 
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Tabela 5: Resultados dos testes do lixiviado em duas amostras de compósitos de minério de Balama 

Parâmetro/componente 
aquosa 

Unidade Limite de 
Detecção 

Compósito S1 Compósito S2 

Material   
 

Compósito de 
Minério 

Compósito de Minério Sub-
económico/rocha estéril  

Lixiviante   
 

Agua  Agua 

Massa seca usada g 
 

250 250 

Volume usado mL 
 

1000 1000 

pH  pH unit 
 

8.06 7.73 

Sólidos Totais Dissolvidos 
(STD) 

mg/L <30 218 218 

Condutividade Eléctrica (CE) mS/m 
 

31 31 

Alcalinidade Fenol mg/L as CaCO3 <3.5 <0.6 <0.6 

Alcalinidade Metil mg/L as CaCO3 <0.6 60 51 

Cloreto como Cl mg/L <0.25 24 45 

Sulfato como SO4 mg/L <0.3 87 32 

Nitrato como N mg/L <0.1 <0.1 2.12 

Fluoreto como F mg/L <0.1 0.87 1.26 

Ag mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

Al mg/L <0.100 0.17 2.41 

As mg/L <0.001 0.00 0.00 

Ba mg/L <0.001 0.01 0.02 

Be mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

Ca mg/L <1 37 19 

Cd mg/L <0.0001 0.0001 0.0002 

Co mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

Cr mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

Cu mg/L <0.001 <0.001 0.001 

Fe mg/L <0.025 0.04 0.45 

Hg mg/L <0.0001 0.0005 0.0005 

K mg/L <0.5 8.45 9.41 

Mg mg/L <1 7.89 5.11 

Mn mg/L <0.025 0.08 0.01 

Mo mg/L <0.001 0.010 0.005 

Na mg/L <1 21 44 

Ni mg/L <0.001 0.014 0.005 

Pb mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

Sb mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

Se mg/L <0.001 0.16 0.02 

Si mg/L <0.001 5.19 14 

Sn mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

Sr mg/L <0.001 0.02 0.02 

Tl mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

U mg/L <0.0001 0.0021 0.0006 

V mg/L <0.001 0.18 0.07 

Zn mg/L <0.001 0.004 0.008 
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Figura 8: Diagrama de piper mostrando as principais proporções de iões dos dois lixiviados das amostras de minério 
de Balama 

 

3.3 Modelagem da qualidade da água 

Os resultados do programa de caracterização geoquímica são aplicados nesta secção para determinar a 

qualidade da infiltração proveniente da pilha de minério quebrado e de minério sub-económico/rocha estéril 

em Balama. O minério, ou o minério sub-económico/rocha estéril, serão armazenados separadamente. 

Portanto, a qualidade potencial da água de infiltração desses depósitos foi modelada separadamente. (Nota: 

Dados geoquímicos para rejeitos de Balama não estavam disponíveis para este relatório. Portanto, a 

qualidade da infiltração dos rejeitos não foi estimada).  

3.3.1 Conceito 

Presume-se que o material de minério tenha características físicas semelhantes ao cascalho arenoso. Grande 

parte das chuvas sobre as pilhas irá infiltrar-se na superfície porosa, embora a evaporação na zona superior 

reduza o volume de infiltração e concentre a água dos poros nas pilhas. Assumindo uma capacidade de 

campo de ±0,06 vol/vol e densidade de minério desmontado de 1 650 kg/m3, a relação líquido/sólido (L/S) é 

de aproximadamente 0,04 L/kg. Este L/S é necessário para que a infiltração ocorra da rocha desmontada. 
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Os pontos de partida para avaliar a qualidade da infiltração são os resultados do teste de lixiviação, que foram 

realizados a um L/S de 4 L/kg. Esta é uma concentração consideravelmente baixa do que as condições de 

campo previstas no parágrafo anterior. 

À medida que as soluções se tornam mais concentradas, vários minerais podem precipitar, alterando a 

composição do lixiviado. Prever os minerais que se formarão e a química da água depois de terem sido 

formados, envolve um processamento complexo que é melhor realizado usando um código de modelagem 

geoquímica. O código PHREEQC foi usado para essa avaliação (Secção 2.3). A modelagem geoquímica da 

infiltração da pilha de produto envolveu as seguintes etapas gerais: 

 Definição das qualidades da água de entrada (resultados do teste de lixiviação) 

 Simulação das condições de humidade esperadas na pilha de produto (reduzindo a razão L/S de 4 para 

0,04) 

 Simulação das interações prováveis de água-mineral na pilha 

3.3.2 Pressupostos e Limitações 

Os seguintes pressupostos e limitações são relevantes para a modelagem da qualidade da drenagem: 

 Nesta avaliação foi aplicada uma única razão L/S de 0,04 L/kg. No entanto, observações do fluxo de água 

dentro de uma pilha de rochas sugerem que uma porção da chuva infiltrada chega rapidamente à base. 

Depois segue-se um período de fluxo decrescente. Isto sugere a presença de caminhos curtos de fluxo 

com uma razão L/S relativamente alta; e caminhos mais longos de fluxo com um L/S mais baixo. 

 Os resultados do teste de lixiviação tendem a superestimar as concentrações da solução. Isso ocorre 

porque o L/S do teste é significativamente maior que o L/S de campo e pode resultar numa lixiviação 

mais agressiva dos elementos do material. O factor de escala relevante a ser aplicado é objectivo desta 

pesquisa geoquímica em andamento. As estimativas da experiência de campo sugerem que a aplicação 

de um factor de escala de 0,3 para os resultados laboratoriais pode ser apropriada sob condições de pH 

neutro. 

 O laboratório relatou vários elementos como não detectados. No entanto, a ausência de um elemento 

no limite de detecção do relatório não significa necessariamente que ele não esteja presente. Pode estar 

presente numa concentração menor que o limite de detecção do relatório. Portanto, como medida 

conservadora, elementos não detectáveis foram incluídos no modelo geoquímico numa concentração 

igual ao limite de reporte. 

 A modelagem usou o banco de dados termodinâmicos do minteq.v4.dat, que inclui dados relevantes para 

elementos de significância ambiental (ver glossário). 

 Na natureza, as fases minerais puras, algumas das quais estão incluídas no banco de dados 

termodinâmico, não influenciam significativamente as concentrações de elementos em traço através de 

precipitação e dissolução. Portanto, eles não foram incluídos na modelagem. 

 Devido aos pressupostos e às limitações inerentes à modelagem predictiva, os resultados do modelo 

apresentados neste relatório são estimativas de ordem de grandeza. Portanto, os resultados não indicam 

concentrações modeladas inferiores a 0,01 mg/L. 

 O equilíbrio foi modelado na presença de dióxido de carbono em pCO2 = -2,5 (maior que a concentração 

atmosférica). 
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3.3.3 Resultados 

A Tabela 6 apresenta as composições modeladas de infiltração da pilha de minério. Embora o minério e o 

minério sub-económico/rocha estéril sejam PGA a partir dos resultados da CAB, o teste do pH do lixiviado foi 

neutro em todos os casos. Isso ocorre porque existe um intervalo de tempo antes que a oxidação do sulfureto 

leve à drenagem ácida. Este intervalo de tempo só pode ser determinado a partir de testes cinéticos (isto é 

discutido mais adiante na Secção 4.4.1.2).  

Tabela 6: Composições modeladas de infiltração do minério de Balama e das pilhas de minério sub-económicos/rocha 
estéril  

Parâmetro/componente 
aquosa  

Unidades Minério  Mineiro Sub-económico/Pilha 
de Estéril  

Regulamento 
MoçambicanoC 

BaixoA AltoB BaixoA AltoB 

pH pH 7.36 7.39 7.46 7.30 5.5 – 9  

Sólidos Totais Dissolvidos 
(TDS) 

mg/L 
5 012 

10 84
9 4 378 14 199 

 

Ag mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

Al mg/L 1.07 1.22 1.34 1.04  

Alcalinidade mg/L como CaCO3 85 99 105 86  

As mg/L 0.07 0.25 0.12 0.41  

Ba mg/L 0.01 <0.01 0.01 0.01  

Be mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

Ca mg/L 481 540 226 697  

Cd mg/L <0.01 0.01 0.00 0.02  

Cl mg/L 718 2394 1334 4441  

Co mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

Cr mg/L <0.01 <0.01 0.01 0.05  

Cu mg/L 0.01 0.05 0.03 0.12 <1 

F mg/L 3.31 3.72 3.88 3.47  

Fe mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  

Hg mg/L 0.01 0.05 0.02 0.05  

K mg/L 253 842 281 936  

Mg mg/L 199 222 97 292  

Mn mg/L 2.41 8.04 0.34 1.12  

Mo mg/L 0.31 1.02 0.15 0.51  

NH3-N mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  

NO3-N mg/L 1.00 3.34 63 211  

Na mg/L 641 2137 1306 4350  

Ni mg/L 0.42 1.39 0.15 0.51 <1 

P mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  

Pb mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05 <1 

SO4 mg/L 2 599 4 549 947 3 153  

Sb mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

Se mg/L 4.92 16 0.56 1.86  

Si mg/L 50 49 50 48  

Sn mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

Sr mg/L 0.60 2.00 0.51 1.69  

Tl mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

V mg/L 5.52 18 2.11 7.02  

Zn mg/L 0.13 0.43 0.25 0.82 <1 
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Notas: 
A Foi aplicado um factor de escala de 0,3 aos resultados laboratoriais 
B Nenhum factor de escala aplicado 
C Anexo III Processamento Mineral e Metalurgia do Regulamento Moçambicano sobre os Padrões de Qualidade Ambiental e de 

Emissão de Efluentes (Decreto nº 67/2010)  
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4 DISCUSSÃO 

Esta secção discute as implicações dos resultados dos testes geoquímicos estáticos apresentados na secção 

anterior. 

4.1 Amostragem 

Foram colhidas 20 amostras de testemunhos de sondagens para caracterizar milhões de toneladas de rocha 

que compõem o recurso mineral de Balama. Do ponto de vista estatístico, o número limitado de amostras 

não é suficiente para caracterizar a variabilidade química até um grau significativo de confiança. Amostragem 

e monitoramento a longo prazo seriam necessários para estimar a variabilidade química. 

Portanto, as conclusões desta avaliação baseiam-se no pressuposto de que os resultados das amostras 

indicam a geoquímica geral do minério de Balama, do minério Sub-económico/rocha estéril e do pegmatito. 

A Solution [H+] considera que as incertezas associadas aos dados geoquímicos são significativas. Portanto, 

mais amostras e testes geoquímicos são necessários para confirmar a validade desse pressuposto. 

4.2 Validação de dados 

A validação de dados consistiu nas seguintes verificações nos resultados laboratoriais: 

 Análise duplicada do lixiviado do Compósito S1. As concentrações duplicadas do analito concordaram em 

10%. 

 Análise da água utilizada nos testes de lixiviação. A maioria dos analitos não foi detectada. Concentrações 

de Na, K, Mg, Al e Fe estavam logo acima do limite de detecção e não eram materiais para essa avaliação. 

 O balanço de cargas nas análises de lixiviados estava dentro do critério de aceitabilidade de 10%. 

 Análise duplicada de CAB do Compósito S1 e Compósito S2. As concentrações duplicadas do analito 

concordaram dentro dos 10%.  

 Especiação duplicada de enxofre e carbono do Compósito S2 e GH1549/L0353. Com excepção do carbono 

inorgânico, as concentrações do analito estavam em geral de acordo. 

 Análise duplicada de GLA do Compósito S1 e Compósito S2. As concentrações duplicadas do analito 

concordaram dentro de 10%. 

Considerando o acima exposto, os dados laboratoriais são considerados adequados para os fins deste estudo. 

4.3 Modelagem da qualidade da água 

Prever as qualidades da água de sistemas complexos (tais como material de rocha armazenado) exige 

pressupostos. Mesmo um programa rigoroso de amostragem e análise não pode determinar com precisão 

as características físicas e geoquímicas dos sistemas; e como estes podem mudar com o tempo. 

 A lixiviação de sais e metais na escala de campo é variável ao longo do tempo e controlada por factores não 

totalmente aplicados na escala de laboratório. Entre outros, estes factores incluem temperatura, natureza 

da solução de lixiviação, razão solução-sólido, tempo de contacto solução-sólido e tamanho das partículas 

dos sólidos. Portanto, prever a qualidade da água em escala de campo a partir de resultados de testes em 

escala de laboratório é uma aproximação. 
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A natureza variável do tempo do elemento lixiviado dos rejeitos não foi investigada. Isso exigiria testes 

cinéticos, por exemplo, testes de células de humidade (consulte o Apêndice A para obter uma descrição desse 

teste). 

Considerando as incertezas descritas acima, embora este relatório preveja concentrações químicas 

específicas, estas são aproximações de primeira ordem3. 

4.4 Potenciais impactos na qualidade da água 

Os impactos da mineração na qualidade da água podem surgir através da infiltração a partir de resíduos e 

pilhas de materiais. Para a mina de grafite de Balama proposta, essas fontes de infiltração podem incluir: 

 A barragem de rejeitos 

 Solo superficial e pilhas de matérias superficiais de cobertura 

 Pilhas de minério 

 Pilhas de minério de Sub-económico/pilhas de rocha estéril  

A química da infiltração a partir da barragem de rejeitos não pôde ser avaliada. Tipicamente, amostras de 

rejeitos e sobrenadantes de rejeitos são obtidas de testes metalúrgicos e de processo realizados durante o 

estudo de viabilidade do projecto de mina. No entanto, estas amostras não estavam disponíveis para esta 

avaliação geoquímica preliminar.  

A química da infiltração a partir do solo superficial e das pilhas de material superficial de cobertura não foi 

avaliada para este estudo geoquímico preliminar. O pressuposto é que a infiltração desses materiais não será 

significativamente diferente do escoamento superficial do solo natural. Portanto, é pouco provável que as 

pilhas de solo superficial e do material superficial de cobertura apresentem um risco significativo à qualidade 

da água subterrânea. O potencial para o material suspenso ser lavado destas pilhas para os recursos hídricos 

superficiais locais pode precisar de ser gerido, mas está fora do escopo desta avaliação. 

4.4.1 Pilhas de minério/estéril  

Uma vez que esta avaliação foi limitada a testes geoquímicos estáticos, a qualidade da infiltração da pilha de 

produto e o potencial ácido foram avaliados separadamente. O teste cinético é necessário para determinar 

as taxas de libertação dos elementos a longo prazo e as taxas de oxidação do mineral do sulfureto. 

4.4.1.1 Qualidade da infiltração 

A comparação dos resultados do modelo com os requisitos de efluentes de Moçambique indica que as 

concentrações de níquel dissolvido podem ser motivo de preocupação na infiltração a partir de pilhas de 

minério (Tabela 6). Este potencial risco de qualidade da água provavelmente será baixo devido ao seguinte: 

 A concentração elevada de níquel está associada à infiltração modelada usando resultados laboratoriais 

sem escala. Conforme discutido na Secção 3.3.2, é provável que superestime a capacidade de lixiviação 

de elementos em relação às condições de campo. 

 O lixiviado precisará se infiltrar no solo e na camada de cobertura abaixo da pilha de produto antes de 

chegar ao lençol freático. 
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 O níquel é susceptível à adsorção em minerais de argila e matéria orgânica no solo e na rocha, 

especialmente sob pH neutro. De facto, o níquel é geralmente móvel em solução apenas sob condições 

de pH ácido. 

Uma preocupação mais significativa do que as concentrações de níquel é provavelmente a elevada salinidade 

da infiltração da pilha de produto, que é modelada como sendo aproximadamente de 5.000 a 15.000 mg/L. 

A salinidade é principalmente na forma de concentrações de Na, Ca e SO4 (sulfato). O risco potencial de 

qualidade da água dependerá do volume de infiltração das pilhas de produto, o que não estava no escopo 

desta avaliação. Entende-se que este impacto será avaliado através da modelagem de águas subterrâneas. 

4.4.1.2 Drenagem ácida de rocha  

O minério e o minério sub-económico/rocha estéril são potencialmente geradores de ácido (PGA). Portanto, 

com tempo suficiente, humidade e oxigênio, as pilhas de produto produzirão infiltração ácida. Isso afectará 

a qualidade da infiltração pela redução do pH, aumentando as concentrações de sulfato e aumentando a 

concentração de metais dissolvidos. A modelagem geoquímica foi conduzida para avaliar o impacto potencial 

da geração de ácido sobre as concentrações de pH e sulfato. Na ausência de resultados de testes cinéticos, a 

mudança potencial nas concentrações de metal dissolvido não pode ser avaliada neste estágio. No entanto, 

isso pode ser abordado a partir de testes geoquímicos adicionais antes da concepção e construção da mina 

proposta. 

A modelagem preliminar do impacto da geração de ácido na infiltração da pilha de minério assumiu o 

seguinte: 

 Com base na análise da amostra de compósito, a concentração de enxofre é de aproximadamente 1% 

em peso, tanto nas pilhas de minério como de minério sub-económico/pilha de estéril. 

 Todo o enxofre está presente na forma de pirrotite, mineral sulfídrico (Fe1-xS) (Isto é conservativo, pois a 

componente del-S nas amostras dos compósitos é significativa e pode não gerar a mesma acidez que a 

pirrotite).  

 Aproximadamente 10% da pirrotite está disponível para oxidação (enquanto que a pirrotite na superfície 

dos fragmentos de minério pode ser oxidada, a maior parte da pirrotite será isolada da humidade e do 

oxigênio dentro dos fragmentos da pilha de produto).  

 Restrições à disponibilidade do limite de difusão de oxigênio na pilha de produto para 10% da 

concentração atmosférica. 

A Figura 10 e a Figura 11 mostram os resultados do modelo para pH e sulfato. 
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Figura 9: Impacto modelado da oxidação da pirrotite no pH da infiltração da pilha de minério 

 

 

Figura 10: Impacto modelado da oxidação da pirrotite sobre o sulfato na infiltração da pilha de minério 

 

Os resultados do modelo sugerem uma diminuição do pH para entre 3 e 4 e concentrações de sulfato de 

cerca de 1 000 mg/l superiores aos resultados do modelo na Tabela 6. No entanto, estes resultados terão de 

ser confirmados assim que os resultados do teste cinético estiverem disponíveis 
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4.5 Significância e mitigação de impactos 

Os testes geoquímicos estáticos e os resultados do modelo sugerem que a infiltração a partir das pilhas do 

minério e do minério e sub-económico/resíduos de rocha tem o potencial de causar impacto na qualidade 

da água subterrânea local (Tabela 7). A magnitude do impacto da qualidade da água subterrânea pode ser 

avaliada por meio de um estudo sobre a água subterrânea, que avaliará o volume de infiltração das pilhas 

que pode atingir as águas subterrâneas e as concentrações dissolvidas resultantes da mistura e movimento 

da infiltração na água subterrânea. 

Embora a magnitude do impacto sobre a qualidade das águas subterrâneas seja incerta neste momento, a 

redução do impacto potencial na fonte geralmente pode ser mais eficaz do que as medidas aplicadas ao 

longo do percurso da água subterrânea. Para mitigar o impacto potencial de infiltração das pilhas de minério, 

as seguintes medidas podem ser consideradas: 

 Manuseio selectivo do material de minério e sua colocação (para armazenamento de longo prazo), de 

modo que o material gerador de ácido seja encapsulado no material neutralizante de ácido. Isso exigiria 

um programa detalhado de testes geoquímicos para identificar a distribuição do potencial ácido e do 

potencial de neutralização dentro e ao redor do recurso mineral. Questões específicas a serem abordadas 

incluem: 

o Quanta calcite está presente e onde ocorre no recurso mineral? Esta avaliação geoquímica 

preliminar indicou a presença de calcite na amostra compósito S1 de minério, embora a sua 

contribuição para o potencial de neutralização pareça ser limitada. No entanto, se presente 

em quantidades significativas, pode ser um recurso para mitigar a drenagem ácida. 

o Por que a calcite no Compósito S1 contribui tão pouco para o potencial de neutralização? 

o Quanto é que a componente del S de enxofre contribui para o potencial ácido do material? 

As categorias de drenagem ácida (PGA, não-PGA, incerta) neste relatório baseiam-se no 

pressuposto de que o del S tem o mesmo potencial que os minerais de sulfuretos. Esse 

pressuposto pode ser conservador e testes adicionais são necessários para avaliar se existe 

uma diferença significativa. 

 Reduzir o volume de infiltração a partir da pilha de produto. Isso pode ser conseguido por uma ou uma 

combinação dos seguintes: 

o Colocação das pilhas de produtos numa superfície que foi projectada para ter uma baixa 

permeabilidade, por exemplo, uma camada de solo compactado. 

o Incluir uma rede de drenagem sob as pilhas de produto para interceptar a infiltração e 

desviá-la para uma instalação de retenção. 

o Cobrir as pilhas de produto para evitar que a chuva se infiltre no material. 

Medidas tais como arar e compactar a pegada da pilha de produto podem ser relativamente baratas e viáveis 

de implementar. Medidas como um programa detalhado de teste ou desenhar uma rede de drenagem da 

pegada provavelmente envolve recursos técnicos, financeiros e de engenharia significativos. Portanto, a 

selecção de medidas de mitigação deve ser conduzida por uma avaliação de custo-benefício. Uma 

componente-chave desse custo-benefício seria a significância do impacto da infiltração da pilha de produto 

a jusante, para o qual é necessário um estudo de impacto das águas subterrâneas. 
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Tabela 7: Classificação da significância do impacto geoquímico 
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1 
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aç

ão
 

Colocação de 
material de 
minério de 
baixo teor na 
pilha de 
produto 

Contaminação de 
águas 
subterrâneas, 
águas superficiais 
e solo por metais 
e metalóides 

Pré- Negativo Provável 3 

Médio 
prazo 
(Duração do 
Projecto) 

2 
Área do 
Projecto 

2 Moderada* 2 9 Moderada? 

• Manuseamento 
selectivo 
(separação do 
minério PGA e 
não PGA) 

• Colocação de 
revestimento, 
drenagem ou 
cobertura 

Pode ser gerido ou 
mitigado 

1 

O
p

er
aç

ão
 

Pós- Negativo Provável 3 

Médio 
prazo 
(Duração do 
Projecto) 

2 Local 1 Moderada* 2 8 Baixa? 

2 

O
p

er
aç

ão
 

Colocação de 
material de 
minério de 
baixo teor na 
pilha de 
produto 

Contaminação de 
águas 
subterrâneas, 
superficiais e do 
solo pela acidez e 
aumento das 
concentrações de 
salinidade, metais 
e metalóides na 
infiltração 

Pré- Negativo Provável 3 

Médio 
prazo 
(Duração do 
Projecto) 

2 
Área do 
Projecto 

2 Moderada* 2 9 Moderada? 

• Manuseamento 
selective 
(separação do 
minério PGA e 
não PGA) 

• Colocação de 
revestimento, 
drenagem ou 
cobertura 

Pode ser gerido ou 
mitigado 

2 

O
p

er
aç

ão
 

Pós- Negativo Provável 3 

Médio 
prazo 
(Duração do 
Projecto) 

2 Local 1 Moderada* 2 8 Baixa? 

Notas:  
Esta tabela usa a metodologia de classificação de impacto exigida pela Exigo (Apêndice D). 
* A gravidade do impacto depende do volume de infiltração que entra nas águas subterrâneas, águas superficiais e solo, para o qual não há dados 
? A significância do impacto é incerta enquanto aguardam-se os estudos especializados de água subterrânea, águas superficiais e solo, que consideram os 
resultados desta avaliação geoquímica. 
# A selecção de medidas de mitigação apropriadas deve basear-se numa avaliação de fonte-via-receptor. Este relatório é limitado à fonte geoquímica. 
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5 CONCLUSÕES 

Os objectivos desta avaliação geoquímica preliminar foram: 

 Avaliar as interações entre as diferentes instalações de resíduos e os sistemas de águas subterrâneas 

(“instalações de resíduos” entendem-se como incluindo o minério proposto, material de rejeitos, 

material de rocha residual e as pilhas de produtos) 

 Avaliar as concentrações das infiltrações provenientes das instalações de resíduos 

 Identificar os processos de oxidação e redução que podem emanar dos resíduos 

 Recomendar medidas de mitigação e procedimentos de gestão para reduzir os possíveis impactos da 

infiltração contaminada 

As secções a seguir apresentam as conclusões deste estudo com referência aos objectivos acima 

5.1 Avaliar interações 

As instalações de resíduos de mina consideradas nesta avaliação incluem pilhas de minérios e minérios sub-

económicos/rocha estéril. Os rejeitos foram excluídos desta avaliação porque não estava disponível uma 

amostra para testes geoquímicos.  

A interação chave entre as pilhas e o(s) sistema(s) de água subterrânea no local será a infiltração de água da 

chuva nas pilhas que resultará em lixiviação a partir das pegadas das pilhas no perfil do solo subjacente. 

Durante a sua passagem pelas pilhas, as reacções geoquímicas irão adicionar acidez (ver Glossário) e 

elementos dissolvidos à água (a água resultante não terá inevitavelmente um pH baixo, que dependerá da 

extensão da oxidação do enxofre na pilha). O resultado dessas reacções foi avaliado através de testes 

geoquímicos de amostras de minério e minério sub-económico/rocha estéril, seguido de modelagem 

geoquímica. 

5.2 Avaliar concentrações 

A modelagem geoquímica indicou uma faixa de valores potenciais de parâmetros e componentes aquosos 

na infiltração das pilhas de minérios e minérios sub-económicos/rocha estéril. Os intervalos modelados são 

apresentados na Tabela 6 deste relatório. Em resumo: 

 Espera-se que o pH da infiltração no minério seja neutro a curto prazo, conforme determinado a partir 

de resultados de testes geoquímicos estáticos. No entanto, as pilhas de minério sub-económico/rocha 

estéril podem eventualmente desenvolver infiltração ácida. Se a infiltração ácida se desenvolverá, e o 

potencial prazo, são desconhecidos nesta fase, uma vez que os resultados dos testes cinéticos não foram 

conduzidos para esta avaliação preliminar de base.  

 A salinidade da infiltração no minério deverá estar na faixa de 5.000 a 15.000 mg/L. Isso pode aumentar 

se a infiltração se tornar ácida. 

 A salinidade é principalmente na forma de concentrações de Na, Ca e SO4 (sulfato). 

 A concentração de sulfato de infiltração no minério deverá estar na faixa de 1 000 a 5 000 mg/L. 

Estimativas preliminares sugerem que esta pode aumentar para 6 000 mg/L se a infiltração se tornar 

ácida. No entanto, isso precisará ser confirmado por meio de testes geoquímicos cinéticos. 
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5.3 Processos de oxidação/redução 

O processo chave nas pilhas de minério provavelmente é a oxidação de minerais de sulfureto. Os resultados 

preliminares de testes geoquímicos estáticos neste relatório indicam que o minério, especialmente o minério 

sub-económico/rocha estéril, é potencialmente gerador de ácido (PGA). Entretanto, com a presença de 

calcite neutralizadora de ácido, o seu potencial limitado de neutralização, e a contribuição do enxofre del-S 

para o risco de drenagem ácida permanecem incertos. Isso é reflectido no resultado do teste de GLA, que 

sugere que o Compósito S1 (minério) é não-PGA. Parece que esses factores podem alterar significativamente 

o risco de drenagem ácida. Portanto, mais testes geoquímicos são necessários. 

Como precaução até que mais resultados de testes estejam disponíveis, deve ser esperada infiltração ácida 

das pilhas de minério e do minério sub-económico/rocha estéril. 

5.4 Medidas de mitigação 

Os resultados do modelo geoquímico sugerem que a acidez, a salinidade (e possivelmente as concentrações 

de níquel) na infiltração das pilhas de minério (e minério sub-económico/rocha estéril) podem afectar a 

qualidade da água subterrânea na área da pegada das pilhas de produto. É necessário um estudo de custo-

benefício para equilibrar os custos técnicos, financeiros e de engenharia das medidas para gerir/mitigar esta 

infiltração contra os potenciais benefícios em termos de impactos a jusante. No entanto, é necessária uma 

avaliação da água subterrânea para estimar i) o volume de infiltração das pilhas, e ii) o impacto da qualidade 

das águas subterrâneas a jusante da infiltração das pilhas. 

Como precaução, são necessárias medidas de gestão e controle para reduzir a infiltração a partir do minério 

e do minério sub-económico/rocha estéril. 
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6 RECOMENDAÇÕES 

Com base no trabalho descrito neste relatório, a Solution[H+] recomenda o seguinte: 

 A Suni Resources SA deve realizar mais amostragens e testes geoquímicos do material de minério e 

minério sub-económico/rocha estéril do Projecto de Balama Central. O programa deve incluir o seguinte: 

o A análise da CAB de um número estatisticamente significativo de amostras. O escopo 

recomendado é de cinquenta amostras, mas podem ser necessárias amostragens e testes 

adicionais. 

o A especiação de enxofre, especiação de carbono e a mineralogia devem ser realizadas em 

todas as amostras. 

o Teste cinético de pelo menos uma amostra de compósito de minério e minério sub-

económico/rocha estéril. A Suni Resources SA deve obter orientação de um geoquímico 

experiente em relação ao protocolo de teste e a duração dos testes. 

 Considerando as incertezas em torno do risco de drenagem ácida de rochas, enquanto se aguarda por 

testes geoquímicos adicionais e avaliação dos impactos na qualidade das águas subterrâneas a jusante, 

a Suni Resources SA deve considerar a gradagem e compactação das áreas de deposição das pilhas de 

minério e minério sub-económico/rocha estéril para reduzir a infiltração nas águas subterrâneas. Essa 

medida preliminar de mitigação deve ser reavaliada assim que a avaliação da fonte-via-receptor indicar 

o nível de mitigação necessário.  

 Assim que a avaliação da água subterrânea e os resultados dos testes geoquímicos adicionais estiverem 

disponíveis, a Suni Resources SA deve avaliar a viabilidade do manuseio selectivo de material com PGA e 

sem PGA para reduzir o risco de drenagem ácida nas pilhas de minério e minério sub-económico/rocha 

estéril. 

 

 

 

Terry Harck (Pr.Sci.Nat 400088/95) 

Hidrogeoquímico 
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Ape ndice A: Me todos de Teste Geoquí mico 

MÉTODOS DE TESTE GEOQUÍMICO 
Os métodos de teste descritos abaixo são abordagens estabelecidas para “testes geoquímicos” no sector 

internacional de mineração. Price (2009) é uma fonte abrangente e autorizada de informações sobre 

métodos de teste em geoquímica de resíduos de minas. Há também o Guia Global de Drenagem Ácida de 

Rochas (Guia GARD), que é uma iniciativa do INAP (www.gardguide.com). 

Os métodos de teste descritos abaixo são rotineiramente empregados em programas de trabalho realizados 

pela Solution [H+]. No entanto, os métodos descritos são genéricos e testes específicos podem não ser 

realizados num determinado estudo. 

CONTABILIDADE BASE ÁCIDA 

A contabilidade ácido-base (CAB) é um procedimento analítico internacionalmente aceite que foi 

desenvolvido para determinar o potencial de produção de ácido e de neutralização de ácido das rochas. O 

método é baseado no procedimento de Sobek et al (1978). 

O teste CBA modificado forneceu a quantificação das concentrações totais de enxofre, sulfeto sulfuroso e 

sulfato presentes e o potencial de geração de ácido (PGA) relacionado à oxidação da concentração de enxofre 

sulfuroso. O método de teste determinou o potencial de neutralização (PN) da amostra através do inicio de 

uma reacção com excesso de ácido e depois identificou a quantidade de ácido neutralizado pelas amostras 

de PN pela retrotitulação com NaOH para pH 8,3. O equilíbrio entre o PGA e o PN auxilia na definição do 

potencial da amostra para gerar drenagem ácida. Além disso, a quantificação da extensão do conteúdo 

mineral de carbonato permitiu o cálculo do PN teórico de carbonato. 

Os resultados da CAB incluem vários parâmetros: 

 O Potencial Ácido (PA) é calculado a partir da concentração de enxofre sulfureto na amostra, 

presumivelmente presente na forma da pirite mineral. 

 O Potencial de Neutralização (PN) é uma medida do ácido total que um material é capaz de neutralizar e 

é predominantemente um resultado de bases neutralizantes, principalmente minerais de carbonato 

(como calcite) e catiões alcalinos e alcalino-terrosos permutáveis. O potencial de neutralização é medido 

pela reacção do ácido clorídrico com a amostra. Presume-se que a quantidade de ácido consumida tenha 

reagido com a calcite mineral. 

Componentes opcionais do teste CAB incluem: 

 Pasta de pH que é uma ferramenta de triagem que indica a presença de PN (geralmente de carbonato) 

prontamente disponível ou acidez armazenada. Ela representa mais de perto a relação água/sólido das 

águas dos poros nos resíduos do que outros procedimentos de análise. 

 Especiação de enxofre que indica se parte do enxofre numa amostra pode estar presente em sulfatos 

não produtores de ácido ou enxofre nativo. 

http://www.gardguide.com/
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 Especiação de carbono que indica se parte do carbono numa amostra pode estar presente como minerais 

carbonatados neutralizadores de ácido. 

Testes de lixiviação 

A lixiviação é um método laboratorial de extração projectado para determinar a lixiviabilidade de elementos 

orgânicos e inorgânicos presentes em líquidos, solos e resíduos sob certas condições. A fase sólida é extraída 

com um fluido de extração numa proporção seleccionada de líquido-para-sólido (L/S) por uma duração 

definida (normalmente cerca de 24 horas). O extrato líquido é então analisado usando uma variedade de 

métodos acreditados por APHA3, ISO4 and SANAS5. 

Os testes de lixiviação não são um indicador da qualidade da drenagem, pois as condições do teste, 

especialmente a relação entre o líquido e o sólido, geralmente não representam as condições reais do campo. 

Portanto, as concentrações de lixiviados não são representativas de infiltrações ou fluxo superficial que possa 

emanar do local. No entanto, os resultados podem indicar produtos químicos preocupantes na drenagem da 

mina. 

Mineralogia 

Minerais são os blocos de construção das rochas. Em grande medida, a qualidade da drenagem da mina é 

uma função da dissolução (ou precipitação) dos minerais presentes durante a interação das rochas com a 

água. A análise por difracção de raios-X (DRX) identifica as principais fases minerais cristalinas em cada 

amostra. A amostra é iluminada de uma série de ângulos por um feixe de raios X. Os planos de cristal dos 

minerais difractam o feixe. Cada mineral possui um padrão característico de difracção e as intensidades dos 

picos podem ser usadas para estimar o percentual de peso relativo de cada fase usando um software. 

O limite típico de detecção para o método varia de 0,5% em peso a 3% em peso dependendo da fase mineral. 

Análise de rocha inteira 

Análises de rochas inteiras usam um método de Fluorescência de Raios X (XRF) para determinar as 

concentrações elementares dos principais constituintes formadores de rochas. Este método quantifica os 

principais elementos presentes e os reporta como óxidos para permitir uma avaliação do balanço de massa 

contra a componente de uma amostra que é passível de oxidação (perda por ignição). 

Análise Elementar de Digestão de Acido 

A amostra é digerida usando uma mistura ácida de HNO3, HF, HClO4 e HCl para obter uma digestão quase 

total dos parâmetros a serem analisados. As determinações de metais em traço pelo ICP-OES/MS são 

                                                           

3 American Public Health Association 
4 International Standards Organisation 
5 South African National Accreditation System 
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realizadas para fornecer análises quantitativas dos componentes elementares do material da amostra. As 

análises podem incluir: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, 

Se, Si, Sn, Sr, Th, Ti, T, U, V, W, Y e Zn. As análises de mercúrio são geralmente completadas por espectroscopia 

de absorção atômica com vapor frio (CVAAS). 

Extracção Sequencial com Agitação do Balão Sequencial 

As extracções sequenciais com agitação dos frascos podem determinar as características de lixiviação da 

amostra quando submetidas a extracção repetida dos sólidos com água desionizada ou outra solução de 

lixiviação. Normalmente, um teste de lixiviação normal é concluído. Depois de assentada, a água é despejada 

e filtrada para análise. Água desionizada é adicionada à amostra sólida, de modo que seja obtida uma 

proporção de líquido para sólido de 4: 1 em massa (ou conforme instruído pelo geoquímico). O teste de 

lixiviação é então repetido pelo número de vezes necessário. 

Teste de Geração Líquida de Ácido (GLA) 

O teste de GLA é conduzido para determinar o equilíbrio entre os componentes da amostra que consomem 

ácido e os que produzem ácido. O teste GLA inicia uma reacção entre a amostra e o peróxido de hidrogênio 

concentrado para oxidar completamente os minerais sulfurados e reagir a acidez produzida com os minerais 

neutralizantes presentes na amostra. Após a reacção cessar, o pH da solução é medido (GLA ou pH final). O 

ácido remanescente após a reacção é titulado com NaOH padrão até um pH 4,5 e o ácido líquido gerado pela 

reacção é calculado e expresso em unidades de kg de CaCO3 equivalente por tonelada. 

Teste cinético 

O termo cinético é usado para descrever um grupo de procedimentos de trabalho de teste em que as 

características de geração de ácido (e solubilização e transporte de metal) de uma amostra são medidas em 

relação ao tempo (Usher et al 2003). 

O teste cinético mais popular é o teste da célula de humidade. O teste simula a meteorização acelerada da 

amostra. Isso é feito passando-se ar húmido seguido de ar seco através da câmara de amostra; ar húmido 

por três dias, seguido de ar seco por três dias e a água destilada lixivia no sétimo dia. Este ciclo de uma 

semana é normalmente executado por 20 semanas, de acordo com o padrão ASTM (ASTM D-5744). No 

entanto, muitas amostras podem exigir períodos significativamente mais longos para esclarecer o 

comportamento de lixiviação a longo prazo, oxidação de sulfeto e taxas de dissolução mineral. Portanto, é 

aconselhável que um geoquímico avalie os resultados da lixiviação em intervalos regulares durante o teste e 

recomendar se a continuação do teste é necessária. 
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Ape ndice B: Relato rios laboratoriais 
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Ape ndice C: Planilha de Compo sito de 
Amostra  
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Composite sample ID=ID de Amostra de Compósito; Input samples= Amostras de entrada; Proportion=Proporção; Sub-

economic=Su-económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composite sample ID Input samples Proportion (g)

L0285 217.5

L0353 217.5

L0354 217.5

L0356 217.5

L0346 130

L01048 290

L01507 290

L01378 290

L01306 130

L01536 160

L01455 160

L01179 160

L01186 160

L01373 160

L01002 200

L01336 168

L01087 168

L01600 168

L01519 168

L01440 168

L01078 80

L01543 80

Comp GS2 724

Comp GS4 276

Comp GS1 562

Comp GS3 438
Ore

Comp GS2

Comp GS4

Comp GS3

Comp GS1

Sub-economic
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Ape ndice D: Metodologia de Classificaça o 
de Impacto 
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A metodologia de classificação de impacto a seguir foi fornecida pelo Exigo para uso neste projecto. 

Cinco factores devem ser considerados ao avaliar a significância dos impactos, a saber: 

1. Relação do impacto à escalas temporais - a escala temporal define a significância do impacto em várias 

escalas de tempo, como uma indicação da duração do impacto. 

2. Relação do impacto às escalas espaciais - a escala espacial define a extensão física do impacto. 

3. A gravidade do impacto - a escala de gravidade/benefício é usada para avaliar cientificamente a gravidade 

dos impactos negativos, ou como os impactos positivos benéficos seriam num sistema afectado em 

particular (para impactos ecológicos) ou numa determinada parte afectada. 

A gravidade dos impactos pode ser avaliada com e sem mitigação, a fim de demonstrar o quão sério é o 

impacto quando nada é feito a respeito. A palavra "mitigação" significa não apenas "compensação", mas 

inclui conceitos de contenção e remedição. Para impactos benéficos, optimização significa qualquer coisa 

que possa aumentar os benefícios. No entanto, a mitigação ou optimização deve ser prática, tecnicamente 

viável e economicamente viável. 

4. A Probabilidade de o impacto ocorrer - a probabilidade dos impactos que ocorrem como resultado das 

acções do projecto difere entre impactos potenciais. Não há dúvida de que alguns impactos ocorreriam 

(por exemplo, perda de vegetação), mas outros impactos não são tão prováveis de ocorrer (por exemplo, 

acidente de veículo) e podem ou não resultar do desenvolvimento proposto. Embora alguns impactos 

possam ter um efeito grave, a probabilidade de ocorrência deles pode afectar sua significância geral 

5.  Cada critério é classificado para determinar a significância geral de uma actividade (Tabela 1-1). O 

critério é então considerado em duas categorias, viz. efeito da actividade e a probabilidade do 

impacto. As pontuações totais registadas para o efeito e a probabilidade são então lidas na matriz 

apresentada na Tabela 1.2, para determinar a significância geral do impacto. A significância geral é 

negativa ou positiva. 

Estes factores (critérios de avaliação) são apresentados na tabela abaixo. 
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Classificação de Critérios de Avaliação 
EF

EI
TO

 
Escala Temporal 

1  Curto prazo Menos de 5 anos 

2  Médio prazo Entre 5 a 20 anos 

3  Longo prazo Entre 20 e 40 anos (uma geração) e numa perspectiva humana também permanente 

4  Permanente 
Mais de 40 anos e resultando numa mudança permanente e duradoura que sempre 
estará lá 

Escala espacial  

1  Localizada Em escala localizada e alguns hectares em extensão 

2 Área de Estudo O local proposto e seus ambientes imediatos 

3  Regional Nível distrital e provincial 

4  Nacional País 

5  Internacional Internacionalmente 

Gravidade * Gravidade Benefício 

1  Ligeira 
Pequenos impactos no(s) sistema(s) ou 
parte(s) afectada(s) 

Ligeiramente benéfico para o(s) 
sistema(s) e parte(s) afectado(s)  

2  Moderada 
Impactos moderados no(s) sistema s) 
ou parte(s) afectada(s) 

Moderadamente benéfico para o(s) 
sistema(s) e parte(s) afectado(s)  

3 Grave/ 
Benéfica 

Impactos severos no(s) sistema(s) ou 
parte(s) afectada(s) 

Um benefício substancial para o(s) 
sistema(s) e parte(s) afectado(s)  

4 Muito Grave/ 
Benéfica 

Mudança muito severa no(s) sistema(s) 
ou parte(s) afectada(s) 

Um benefício muito substancial para 
o(s) sistema(s) e parte(s) afectado(s)  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E 

Probabilidade 

1 Pouco provável A probabilidade de ocorrência desses impactos é pequena 

2 Pode ocorrer A probabilidade de ocorrência desses impactos é possível 

3  Provável  A probabilidade de ocorrência desses impactos é provável 

4  Definitiva A probabilidade é que esse impacto ocorrerá definitivamente 

* Em certos casos, pode não ser possível determinar a gravidade de um impacto, portanto, pode ser 

determinado: não se sabe/não se pode saber 

 

Matriz usada para determinar a significância geral do impacto com base na probabilidade e efeito do 
impacto. 

P
ro

b
ab

ild
ia

d
e

 

 

Efeito (Escala Temporal + Escala Espacial + Gravidade) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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