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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 ANTECEDENTES DO PROJECTO 

 
A Battery Minerals está actualmente a trabalhar em dois projectos de grafite na Província de Cabo 
Delgado, Moçambique (Figura 1.1). Estes são o Projecto de Grafite de Balama Central, ao lado da 
Mina de Grafite da Syrah Resources, e o Projecto de Grafite de Montepuez, ao norte da Cidade de 
Montepuez. Este relatório trata do Projecto de Grafite de Balama Central, que compreende dois 
depósitos; Lennox e Byron 
 

 

Figura 1.1: Localização da Mina de Grafite de Balama Central proposta, Província de Cabo Delgado, 
Moçambique 

 
A pegada final da superfície da cava Byron foi projectada para ser de aproximadamente 22 ha e a 
pegada final da superfície da cava Lennox foi projectada para ser de aproximadamente 30 ha. 
Estima-se que as cavas estarão a aproximadamente 140 m abaixo do nível do solo. 
 
Foi desenvolvido um cronograma de mineração para os dois depósitos. A mineração começará na 
cava Lennox durante os primeiros vinte e três anos. Serão utilizados métodos convencionais de 
mineração a céu aberto. Está programado um período pré-faixa de nove meses para fornecer 
resíduos suficientes para a construção do pátio de Minério Bruto (ROM). A cava Byron será minerada 
do Ano 2 ao Ano 4 e então cessará até o Ano 22. A mineração na cava Byron será reiniciada no Ano 
22 e será minerada até o ano 34. 
 
Após o esgotamento e o encerramento das cavas Lennox e Byron ao final dos 34 anos de vida útil 
da mina, as pilhas de produto de longo prazo construídas sobre a vida útil da mina serão processadas 
exclusivamente pela planta por mais 42 anos. Quando essas pilhas de produto esgotarem, a mina 
será fechada. A pilha de resíduos mineralizada, que geralmente contém material com grafite entre 
classes com 3,5-5%, será processada no final da vida útil da mina, se economicamente viável na 
época. O Capítulo 2 deste documento fornece uma descrição do projecto e infraestrutura associada.  
 
Este relatório está estruturado da seguinte forma: 
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• Capítulo 1 fornece uma visão geral do Projecto de Grafite de Balama Central e os detalhes dos 
membros da equipe que elaboraram este relatório. 

• Capítulo 2 apresenta um resumo da descrição do projecto. 

• Capítulo 3 fornece informação de base para o PrGAS e detalhes dos planos de gestão relevantes 
necessários em cada fase da operação para garantir a conformidade com os padrões relevantes. 

• Capítulo 4 fornece a legislação aplicável e políticas e padrões locais e internacionais relevantes. 

• Capítulo 5 contém a capacidade organizacional e o requisito de recursos humanos para 
implementar o PrGAS. 

• Capítulo 6 identifica as recomendações específicas para os impactos relacionados ao projecto 
que seriam necessárias para gerir a gama de impactos ambientais e sociais identificados. 

• Capítulo 7 descreve o procedimento de monitoramento e revisão implementado pela equipe de 
gestão. 

• Capítulo 8 fornece informações sobre a gestão, implementação e revisão deste PrGAS. 

• Capítulo 9 contém o envolvimento da comunidade e os requisitos de consulta e comunicação 
contínuos. 

• Capítulo 10 fornece um plano preliminar de encerramento para o desenvolvimento proposto. 
 

 
1.2 OBJECTIVOS DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL 
 
Este documento representa o compromisso da empresa em abordar e gerir os potenciais impactos 
negativos e positivos associados às fases de construção, operação e encerramento do Projecto de 
Grafite de Balama Central de maneira sistemática, eficiente e eficaz. Os objectivos do documento 
são: 
 
1. Assegurar que o projecto esteja em conformidade com os requisitos legais ambientais e sociais 

nacionais aplicáveis. 
2. Identificar as medidas de mitigação necessárias que são necessárias para reduzir os impactos 

ambientais e sociais (A&S) negativos e aumentar os positivos. 
3. Assegurar que todas as medidas de mitigação e recomendações identificadas durante a 

Avaliação do Impacto Ambiental e Social (AIAS) sejam incorporadas em documentos que são 
referenciados e expandidos, se necessário, durante as várias fases do projecto. 

4. Descrever as estruturas de gestão para que os responsáveis pela implementação do PGAS 
tenham as qualificações relevantes para fazê-lo e estejam cientes de suas responsabilidades. 

5. Identificar documentos e procedimentos relevantes a serem desenvolvidos que facilitarão a 
implementação do PrGAS. 

 
1.3 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL ATÉ AO PRESENTE 

  
A Suni Resources contratou a Coastal & Environmental Services (CES) para conduzir uma Avaliação 
de Impacto Ambiental e Social (AIAS), de acordo com os padrões locais de Moçambique. A Tabela 
1.1 apresenta os volumes produzidos durante o processo de AIAS. 
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Tabela 1.1: Relatórios produzidos para o processo actualizado da AIAS 

RELATÓRIO PRODUZIDO DATA AUTORES 

EPDA 

EPDA e Termos de Referência Junho 2018 dra Tarryn Martin & Dr Ted Avis (CES) 

Estudos de Especialidade 

Avaliação de Impacto de Ruído Outubro 2018 AirShed Planning Professionals (Pty) Ltd 

Avaliação Aquática Março 2018 dr Justin Green (CES) 

Avaliação Botânica Março 2018 dra Tarryn Martin (CES) 

Avaliação de Hidrogeologia Outubro 2018 dr George van Dyk (Exigo) 

Avaliação Geoquímica Outubro 2018 dr Terry Harck (Solution H+) 

Avaliação do Uso de Solo, Terra e 
Recursos Naturais 

Junho 2018 dra Rosalie Evans & Mr Roy de Kock (CES) 

Avaliação de Impacto social Junho 2018 dr Marc Hardy (CES) 

Avaliação de Base da Fauna Terrestre Junho 2018 dra Amber Jackson & Ms Hayley Katz (CES) 

Avaliação de Resíduos Julho 2018 R. Almanza & Dr K. Whittington-Jones (CES) 

Avaliação de Impacto no Tráfego Junho 2018 dr Gregory Shaw (CES) 

Avaliação do Impacto Ambiental, Social e de Saúde 

Avaliação do Impacto Ambiental, Social 
e de Saúde 

Outubro 2018 
dra Tarryn Martin & Dr Ted Avis (CES) 

Programa de Gestão Ambiental e Social e Programa de Monitoramento 

Programa de Gestão Ambiental e Social 
e Programa de Monitoramento (este 
relatório) 

Outubro 2018 
Dra Chantel Bezuidenhout & Dr Ted Avis 
(CES) 

 
Os estudos acima suplementaram o desenvolvimento deste PrGAS. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

 
 
Serão empregados métodos convencionais de mineração a céu aberto com escavadoras de 90t e 
camiões articulados de 40t. Espera-se que a camada superior de saprólito (rocha completamente 
decomposta e porosa que é produzida em condições tropicais e húmidas) seja escavada a uma 
profundidade estimada de 5-20 m para as cavas. A rocha fresca que resida abaixo da camada de 
saprólito exigirá então a detonação e escavação adicional usando as escavadoras de 90t. O minério 
será carregado em camiões de carga articulados de 40t e transportado para o Despejo de Rocha 
Estéril (WRD), Pilhas de Produto de Longo Prazo (PPLT) ou para o pátio de ROM localizado ao norte 
das duas cavas. 
 
2.2 PROCESSAMENTO 
 
As carregadoras frontais alimentam a planta através de uma caixa de ROM. O minério é então 
triturado no britador primário e transportado via correia transportadora para o depósito de minério 
triturado, onde é recuperado e alimentado pela transportadora para o moinho primário. Após a 
moagem primária do minério (agora em uma pasta com água), ele é passado por telas de 
classificação, sendo as partículas grandes recicladas de volta para o moinho primário para nova 
alimentação. O material subdimensionado é encaminhado ao circuito de flotação, onde é alimentado 
no tanque de condicionamento rougher e depois passa por uma série de estágios de flotação 
(estágios rougher e cleaner, incluindo remoagem). A lama é então removida do concentrado através 
de ciclones para produzir um concentrado de grafite em solução que é encaminhado ao tanque de 
armazenamento de concentrado. O subproduto (ou rejeitos) do circuito de flotação é bombeado para 
o espessante de rejeitos. O concentrado armazenado no tanque de armazenamento de concentrado 
é filtrado e movido para uma pilha de concentrado por uma carregadora frontal. O concentrado filtrado 
é então seco e peneirado para produzir um certo número de produtos de tamanho de grafite. Cada 
produto de grafite seco será armazenado em caixas de armazenamento dedicadas antes de ser 
embalado em sacos a granel de 1 tonelada prontos para despacho por via terrestre até ao porto para 
embarque. 
 

 
 
Os rejeitos produzidos pelas células de flotação rougher e cleaner são alimentados ao espessante 
de rejeitos, onde o floculante é adicionado para acelerar a sedimentação e separação de sólidos da 
água. Os rejeitos espessados são então bombeados por meio de uma conduta e passam por um 
canal principal 1 até a Instalação de Armazenamento de Rejeitos (TSF) para descarte. A água do 
transbordo do espessador gravita na lagoa de água do processo e é reciclada dentro da planta de 
processamento. A TSF é projectada para armazenar de 15 a 20 milhões de toneladas de rejeitos. A 
TSF incorpora um sistema de drenagem para reduzir a pressão sobre o revestimento do solo 
compactado para reduzir a infiltração, aumentar a recuperação de água, aumentar as densidades de 
rejeitos e melhorar a estabilidade geotécnica dos aterros. Os rejeitos serão descarregados por 
métodos de deposição sub-aérea usando canhões localizados em intervalos regularmente 
espaçados na crista do aterro. A água sobrenadante será removida por meio de bombas 
submersíveis e bombeada de volta para reutilização no circuito de processo da planta. 
 
2.4 EXPORTAÇÃO DO PRODUTO 
 
O concentrado seco será transportado para Pemba em sacos a granel de 1 tonelada carregados em 
camiões de plataforma plana. Foi assumida uma carga de 30 toneladas por camião-plataforma. O 
produto será entregue em uma área de armazenamento no porto de Pemba, antes do embarque. 
 

                                                
1 Um arranjo de tubos formando um circuito fechado no qual os rejeitos espessados serão alimentados e cujos pontos de extração são abastecidos por fluxo a partir de 
duas direcções. 
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2.5 INFRAESTRUTURA AUXILIAR 
 
Além da infraestrutura primária, o projecto também exigirá infraestrutura relacionada a serviços 
auxiliares, incluindo o seguinte: 
 

• Dois açudes, um localizado a noroeste das cavas no Córrego de Lapua e o outro a sudeste das 
cavas no Rio Namituca; 

• Uma conduta ou canal para desviar o excesso de água do Córrego de Lapua para o Rio 
Namituca, de modo a evitar a inundação de água nas cavas; 

• Um tanque de armazenamento de água bruta localizado na planta de processamento; 

• Vila de acomodação da mina para fornecer alojamento de fase de construção e operação aos 
trabalhadores; 

• Uma estação de tratamento de água situada na vila de acomodação da mina para fornecer água 
potável aos trabalhadores; 

• Uma estação de tratamento de águas residuais, situada na vila de acomodação da mina; 

• Geradores de alta velocidade para o fornecimento de energia; 

• Uma estrada de transporte usada para transportar o produto das cavas para a Pilha de Produto 
de Longo Prazo (PPLP) e depois para a planta de processamento; 

• Estradas de acesso principais e secundárias para fornecer acesso à vila de acomodação da mina, 
TSF, açudes, linhas de transmissão, etc.; 

• Areeiro para o fornecimento de material de construção; 

• Local de aterro para o descarte de materiais não recicláveis; e 

• Edifícios adicionais da mina e infraestrutura de apoio, conforme listado abaixo: 
o Edifício da ablução 
o Escritório de administração 
o Armazenagem de lubrificantes a granel e hidrocarbonetos 
o Vestiário (casas de banho e lavandarias) 
o Sala de controle e edifício de comunicações 
o Instalação de armazenamento de testemunhos de sondagem 
o Área de Resposta a Emergência 
o Armazenamento de explosivos 
o Portaria e segurança 
o Instalação de reabastecimento de veículos pesados e ligeiros 
o Lavagem de veículos pesados 
o Oficina de veículos pesados 
o Laboratório 
o Oficina de equipamentos móveis ligeiros 
o Refeitório  
o Instalações médicas contratadas da mina  
o Escritório da mina 
o Instalação de separação de água a óleo 
o Escritório da planta 
o Armazém de reagentes 
o Preparação da amostra 
o Local da instalação médica 
o Sala de Treinamento 
o Instalação de mudança de pneus 
o Instalação de lavagem de veículos 
o Armazém 
o Abastecimento do camião da água 
o Oficina, incluindo oficina mecânica, oficina de caldeira, oficina eléctrica, sala de instrumentos, 

armazém de ferramentas, oficina hidráulica, área de equipamentos sujos e área de reparação 
de equipamentos. 

 
As actividades e operações acima são cobertas por este relatório. 
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3. O PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (PrGAS) 
 
3.1 INTRODUÇÃO 
 
A AIAS é normalmente realizada antes da preparação do projecto final e detalhes operacionais do 
desenvolvimento. Embora seja possível identificar e avaliar potenciais impactos ambientais e sociais 
nessa fase inicial, em muitos casos, o resultado do processo de avaliação resulta na modificação 
dos planos conceituais originais. Assim, embora seja possível identificar uma série de medidas de 
mitigação específicas aplicáveis às fases de construção e operação no momento da conclusão da 
AIAS, é necessário permitir a modificação dessas medidas de mitigação à medida que os planos 
para o desenvolvimento amadurecerem. 
 
Este documento (PrGAS) resume os compromissos da Suni Resources para abordar e mitigar os 
riscos e impactos identificados como parte do processo de AIAS, por meio de prevenção, 
minimização e compensação. Estabelece medidas de mitigação que definem os resultados e acções 
desejados para abordar as questões levantadas durante a AIAS. Essas medidas também informam 
os requisitos de monitoramento e as responsabilidades pela implementação. Mais especificamente, 
o PrGAS deve incluir as seguintes componentes: 
 

• Mitigação: Identifica medidas viáveis e económicas que podem reduzir impactos ambientais 
adversos potencialmente significativos a níveis aceitáveis. O programa deve incluir medidas 
compensatórias, se as medidas de mitigação não forem viáveis, rentáveis ou suficientes. 

• Monitoramento: O monitoramento ambiental durante a implementação do projecto fornece 
informações sobre os principais aspectos ambientais do projecto, particularmente os impactos 
ambientais do projecto e a eficácia das medidas de mitigação. 

• Desenvolvimento de Capacidade e Treinamento: Para apoiar a implementação oportuna e 
efectiva de medidas de mitigação, o PrGAS deve chamar a atenção para a existência, papel e 
capacidade dos departamentos ambientais em vários níveis do Governo. O PrGAS deve fornecer 
uma descrição específica dos arranjos institucionais, especificando quem é responsável pela 
execução das medidas de mitigação e monitoramento. 

• Cronograma de Implementação e Estimativas de Custos: Para os três aspectos (mitigação, 
monitoramento e desenvolvimento de capacidade), o PrGAS fornece um cronograma de 
implementação de medidas que devem ser executadas como parte do projecto e, além disso, as 
estimativas de custos de capital e recorrentes e fontes de fundos para a implementação do 
PrGAS também podem ser incluídas. 

 
Um PrGAS não apresenta detalhes e especificações técnicas para gerir os impactos da fase de 
construção ou operação, uma vez que muitos deles não tinham sido finalizados nesta etapa. Em vez 
disso, ele mapeia iniciativas e princípios de gestão ampla e estabelece uma estrutura na qual as 
questões ambientais são geridas em vários estágios do projecto. Embora grande parte dessa 
responsabilidade seja repassada a vários terceiros, como empreiteiros para impactos ou 
subcontratadas relacionadas à construção de várias actividades operacionais, a responsabilidade 
final de garantir o cumprimento dos objectivos do PrGAS é da Suni Resources e de seus gestores 
de projecto. 
 
Em projectos grandes e complexos, normalmente é necessário expandir e adicionar à estrutura 
ambiental, iniciativas de gestão e princípios desenvolvidos no PrGAS para as fases de construção, 
operação e desmobilização de um projecto à medida que o projecto evolui. Isso é necessário para 
actualizar o PrGAS usando detalhes específicos do projecto em relação às várias acções que 
ocorrerão quando o projecto for implementado. Esses detalhes específicos são usados para 
desenvolver a fase necessária e os Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS) específicos da 
acção discutidos na Secção 3.2. 
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O PrGAS, portanto, garante que: 
 
1. Durante o planeamento e concepção do projecto, são consideradas todas as medidas de 

mitigação identificadas durante a AIAS que podem ser incorporadas na disposição ou concepção 
do projecto. 

2. Durante a construção, são implementados todos os constrangimentos, restrições e acções 
necessárias para minimizar os impactos relacionados à construção. 

3. Durante o comissionamento e operação, são desenvolvidos procedimentos operacionais 
detalhados para que todos os constrangimentos, restrições e acções necessárias para minimizar 
os impactos causados pelo comissionamento e operação sejam desenvolvidos, implementados 
e monitorados para todos os aspectos do projecto.  

4. Durante a vida do projecto, continue a aumentar os impactos positivos e assegure a mitigação 
dos impactos negativos. Uma componente importante disso é o monitoramento, avaliação e 
comunicação dos resultados e a adesão ao princípio da melhoria contínua. 

5. Durante a desmobilização, sejam desenvolvidos procedimentos detalhados para assegurar que 
a área do projecto seja reabilitada para um nível aceitável e previamente acordado. 

 
3.2 PLANOS DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (PGAS) 
 
Os principais objectivos dos PGAS discutidos abaixo são para garantir que o projecto proposto e sua 
infraestrutura associada, durante toda a vida do projecto desde o projecto até o pós-encerramento: 
 

• Adere à lei Moçambicana.  

• Adere às melhores Práticas Internacionais aplicáveis onde for relevante (especificamente onde 
os padrões locais estão ausentes); e 

• Conhece devidamente o ambiente biofísico, social e económico no qual o projecto irá operar. 
 
Mais detalhes sobre os PGASs para cada fase do projecto são fornecidos abaixo. 
 
3.2.1 PGAS da fase de Concepção e Planeamento 
 
O PGAS da Fase de Concepção e Planeamento (PGAS- C/P) é uma componente integral do ciclo 
de vida do projecto e requer interação entre os engenheiros de projecto e consultores ambientais 
para garantir que os engenheiros estejam cientes das restrições ambientais que devem considerar e 
incorporar no desenho final. Para o Projecto de Grafite de Balama Central, o empreiteiro 
seleccionado finalizará o projecto detalhado de muitas das componentes. Para garantir que as 
restrições ambientais e sociais sejam acomodadas no projecto detalhado final, as contratadas 
seleccionados serão informadas através da produção de um PGAS- C/P. O formato do PGAS- C/P 
é o de uma lista de verificação, para garantir que todas as especificações ambientais e sociais sejam 
consideradas e incluídas no projecto do desenvolvimento. A fase de concepção requer discussões 
contínuas e aprofundadas entre a equipe de concepção final da contratada e o gestor ambiental da 
empresa e consultores especialistas em A&S.   
 

 
 
Será desenvolvido um PGAS de Fase de Construção (PGAS-C) antes do início da fase de 
construção. Este documento listará as actividades durante a fase de construção que provavelmente 
terão impactos ambiental e socialmente significativos e descreverá medidas de mitigação 
apropriadas. A Suni Resources implementará o PGAS-C para todas as actividades que ocorrerão 
durante a fase de construção, com base nos padrões locais. Isso será feito para proteger a saúde 
humana e o meio ambiente dos impactos potenciais de suas actividades e para ajudar a manter e 
melhorar a qualidade do meio ambiente.  
 

 
 
O PGAS da fase operacional (PGAS-O) lista as actividades durante a fase operacional que 
provavelmente terão impacto ambiental e social (A&S) significativo e descreve as medidas de 
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mitigação necessárias para evitar ou reduzir a significância dos impactos negativos ou aumentar os 
impactos positivos. A Suni Resources implementará o PGAS-O para todas as actividades 
operacionais, conforme exigido pelos padrões e directrizes locais e internacionais. Isso será feito 
para proteger a saúde humana e o meio ambiente dos impactos potenciais de suas actividades e 
para ajudar a manter e melhorar a qualidade do meio ambiente. Em alguns casos, os Procedimentos 
Operacionais Padrão (POPs) ou as Declarações de Método serão adequados para gerir certos 
aspectos da operação. Estes devem centrar-se nas medidas e acções necessárias para cumprir 
regulamentos específicos, normas aplicáveis e recomendações contidas no PGAS-O e também 
fornecer detalhes sobre as responsabilidades pela implementação. Por exemplo, um POP pode ser 
desenvolvido para gerir os riscos associados ao manuseio e uso de produtos químicos e pesticidas. 
Além disso, os Planos de Acção de A&S (PAAS) podem ser desenvolvidos para preencher as lacunas 
nos programas de gestão existentes ou POPs para assegurar a consistência ou fornecer remediação 
imediata e fechamento em tempo oportuno de itens específicos. 
 

 
 
O PGAS da fase de desmobilização (PGAS-D) é tipicamente encontrado em indústrias extrativas, 
como o Projecto de Grafite de Balama Central. Como fase final do ciclo do projecto, a desmobilização 
pode apresentar oportunidades ambientais positivas associadas ao retorno da terra para uso 
alternativo e à cessação dos impactos associados às actividades operacionais. No entanto, 
dependendo da natureza da actividade operacional, a necessidade de gerir os riscos e potenciais 
impactos residuais pode permanecer bem após o término das operações. Exemplos de impactos e 
riscos residuais potenciais incluem a contaminação do solo e das águas subterrâneas e estruturas 
antigas (não em funcionamento). Como tal, o Plano de Encerramento e Reabilitação forma uma parte 
integrante do PGAS-D.  
 
O desenvolvimento de um Plano de Encerramento é também um requisito da legislação 
Moçambicana (Enquadramento da Lei Ambiental (Lei No 20/97, 1 de Outubro de 1997)). Em linha 
com as melhores práticas internacionais, foi desenvolvido um Plano Conceitual de Encerramento da 
Mina como parte deste relatório e está incluído no Capítulo 10 abaixo. Um Plano Conceitual de 
Encerramento tem a intenção de comunicar os resultados esperados e as metas das actividades de 
encerramento e, então, está sujeito a refinamento para criar um Plano de encerramento detalhado 
que inclua prazos e marcos, metodologias detalhadas para atingir metas, orçamentos mais 
detalhados, reabilitação e especificações de melhoria do local e processos de monitoramento e 
validação. Esse detalhe adicional só pode ser adicionado depois que o processo da AIAS for 
concluído, logo que os projectos de engenharia de todas as componentes do projecto e do plano da 
mina tenham sido finalizados. 
 
Um Plano Conceitual de Encerramento é desenvolvido nesta fase inicial para uso durante as fases 
de pré-viabilidade, viabilidade e concepção do projecto, e para subsidiar o processo de AIA. Seu 
período efectivo pode ser de alguns anos, mas, se bem definido e baseado no envolvimento efectivo 
da comunidade e das partes interessadas, pode não mudar muito durante os primeiros cinco anos 
de construção e mineração. No entanto, o Plano Conceitual de Encerramento deve ser revisto a cada 
cinco anos ao longo da vida da mina, de forma a acomodar quaisquer mudanças na área de 
mineração, abordagens para mineração e outros refinamentos técnicos que provavelmente ocorrerão 
durante as fases de início e de aceleração do projecto. Essas mudanças também acionariam uma 
revisão do orçamento do Plano de Encerramento para garantir que estejam disponíveis fundos 
suficientes para cobrir quaisquer custos adicionais associados às actividades de encerramento. 
 
Um elemento-chave do desenvolvimento e implementação bem-sucedida de um Plano de 
Encerramento da Mina é o engajamento regular com autoridades locais e líderes comunitários 
durante toda a vida da mina. Isso garantirá que suas expectativas em relação ao uso da terra pós-
mineração da área, bem como a infraestrutura da mina, sejam compartilhadas e consideradas 
durante o planeamento do encerramento. 
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4. POLÍTICAS, LEGISLAÇÃO E PADRÕES APLICÁVEIS 
 

4.1 QUADRO LEGISLATIVO 
 

 
 
A lista da legislação aplicável ao Projecto de Grafite Central de Balama é fornecida na Tabela 4.1 
abaixo. Deve-se notar que a lista fornecida não é exaustiva e foi restrita a documentos que têm 
relevância directa para o meio ambiente e/ou comunidades. 
 
Tabela 4.1: Lista de Legislação Aplicável 

LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE AO PROJECTO 

LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Constituição da República 
de Moçambique 

2004 
Dita o direito ao meio ambiente para cada cidadão na secção 7.1: 
“Todos os cidadãos terão o direito de viver em um ambiente 
equilibrado e terão o dever de defendê-lo”. 

LICENCIAMENTO INDUSTRIAL E LEI DO TRABALHO 

Lei Geral de Investimento 
Lei 3/1993 de 24 de 

Junho 
As Empresas de Mineração são obrigadas a cumprir as leis 
comerciais de Moçambique. 

Lei do Trabalho 
Lei nO 23/2007 de 1 

de Agosto 
As Empresas de Mineração são obrigadas a cumprir o regulamento 
de trabalho de Moçambique. 

LEI QUADRO DO AMBIENTE, AIA, INSPEÇÕES E AUDITORIAS 

Lei do Ambiente 

Lei 20/1997 de 1 de 
Outubro 

(emendada pelo 
Decreto 42/2008) 

O projecto terá um impacto ambiental e, como tal, cairá no âmbito da 
Lei do Ambiente. 

Regulamentos de 
Avaliação de Impacto 

Ambiental 

Decreto 54/2015 de 
31 de Dezembro 

O processo e as regras a serem seguidas ao conduzir uma Avaliação 
de Impacto Ambiental. 

Adenda ao Regulamento 
do Processo AIA no 

45/2004 

Diploma Ministerial 
198/2005 de 28 de 

Setembro  

A autorização ambiental exigida antes do início deste projecto será 

regulada pela legislação da AIA. 
Directiva Geral para a AIA 

Diploma Ministerial 
129/2006 de 19 de 

Julho 

Directiva Geral para o 
Processo de Participação 
Pública no processo de 

AIA 

Diploma Ministerial 
130/2006 de 19 de 

Julho 

A participação pública constitui uma parte crucial do processo de 
AIAS e é obrigatória para os projectos das categorias A +, A e B. Pelo 
menos duas rodadas de consulta pública devem ocorrer e um 
relatório final do processo de participação pública que aborde todas 
as questões, preocupações e comentários levantados pelas PI&As 
devem ser enviados com o REIA às autoridades. 

Regulamentos para 
Inspeções Ambientais 

Decreto Ministerial 
11/2006, de 15 de 

Junho 

Os regulamentos aplicam-se a actividades públicas e privadas que 
influenciam, directa ou indirectamente, as componentes ambientais. 
Em especial, o regulamento define os tipos e conteúdos das 
auditorias ambientais, as competências necessárias conexas e os 
perfis dos auditores. Além disso, regula os relatórios de auditoria 
ambiental e define sanções e penalidades para o não cumprimento. 

A auditoria e o monitoramento formam partes cruciais do processo de 
AIAS e, como tal, esse acto impacta directamente nos requisitos 
regulatórios aos quais a proponente deve aderir. 

Processo de Auditoria 
Ambiental 

Decreto Ministerial 
nº 32/2003, de 12 

de Agosto 

Extratos do Código Penal 
16 de Setembro de 

1886 

Estes regulamentos definem as consequências da não conformidade 
ambiental e da infração ao proponente. 

Normas de aplicação de 
multas e outras sanções 
previstas na legislação 

ambiental 

Diploma Ministerial 
1/2006 de 4 de 

Janeiro 
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LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE AO PROJECTO 

Lei sobre Crimes contra o 
Meio Ambiente 

Diploma Ministerial 
de 2006/7 

SOCIAL 

Proteção do Patrimônio 
Cultural Moçambicano 

 (Lei nº 10/88, de 
22 de Dezembro) 

O objectivo desta lei é proteger os bens tangíveis e intangíveis do 
património cultural Moçambicano - por ex. monumentos, edifícios de 
sítios históricos, artísticos e científicos e elementos naturais de 
interesse científico e estética particular. Esta lei estende-se a 
quaisquer bens culturais que possam ser descobertos em território 
Moçambicano, em particular, no solo, subsolo, leitos de corpos de 

água interiores ou na plataforma continental.  

Os Recursos do Patrimônio podem ser perturbados e afectados pelas 
actividades de mineração e, como tal, caem sob o âmbito destes 

regulamentos. 

Patrimônio Arqueológico 
Decreto 27/1994 de 

20 de Julho Os Recursos do Patrimônio podem ser perturbados e impactados 
pelas actividades de mineração e, como tal, caem sob o âmbito 
destes regulamentos. 

Regulamento sobre a 
Protecção do Património 

Arqueológico, 

Decreto 27/97 de 
20 de Julho 

Regulamento do Processo 
de Reassentamento 

Resultante de Actividades 
Económicas 

Decreto 31/2012, 
de 8 de Agosto 

Estes regulamentos formulam os procedimentos para qualquer 
reassentamento em Moçambique, e articulam especialmente a 
assistência necessária do Governo durante um processo de 
reassentamento. Eles são usados durante o processo de AIAS para 
informar a todas as comunidades afectadas pelo projecto sobre seus 
direitos em relação ao deslocamento económico. Os artigos deste 
regulamento são usados para estruturar a maioria dos procedimentos 
do PAR a nível da comunidade, se e quando necessário 

Lei de Terras Lei19 / 97 de 1 de 
Outubro 

A Lei de Terras fornece a estrutura legal para a propriedade da terra, 
bem como o controle da terra e recursos naturais em Moçambique. O 
processo de determinação dos direitos à terra também é explicado 
por esta lei. Como a Suni Resources exigirá direitos de uso da terra 
(DUAT) para estabelecer a operação de mineração proposta, esta lei 
é relevante. 

Regulamentos da Lei de 
Terras 

Decreto 66/1998 8 
de Dezembro 
(Alterado pelo 

Decreto 1/2003 de 
18 de Fevereiro) 

A apropriação de terras e os direitos de propriedade são 
fundamentais para a implementação do projecto. Os principais 
aspectos dos regulamentos incluem as consultas entre os 
requerentes de terras e a comunidade local são obrigatórios antes 
que a decisão de conceder o uso do título seja feita pelo governador 
provincial ou pela autoridade superior. 

Lei de Ordenamento 
Territorial 

Lei 19/2007, de 18 
de Julho 

A Lei de Ordenamento Territorial (Lei 19/2007 de 18 de Julho) cria 
um enquadramento legal para o ordenamento do território. A lei 
define os mecanismos de preparação, aprovação, implementação, 
monitoramento e supervisão de planos de uso da terra, bem como as 
responsabilidades associadas. 

Regulamento da Lei de 
Ordenamento Territorial 

Decreto no 23/2008 

Esta Lei estabelece medidas e procedimentos regulatórios para 
garantir a ocupação e a racionalidade e uso sustentável dos recursos 
naturais, a valorização do potencial diversificado de cada região, a 
infraestrutura, os sistemas urbanos e a promoção da coesão nacional 
e da segurança da população. 

RECURSOS HÍDRICOS 

Lei de Águas Lei 16/1991, de 3 
de Agosto 

O quadro jurídico estatutário para a água e o saneamento. 

Licenciamento de Água e 
Regulamentos de 

Concessões 

Decreto 43/2007 de 
30 de Outubro 

Será necessária uma licença ou concessão de uso de água para a 
construção e operação deste projecto. 

 

Política de Águas 

 

 

 

Decreto 46/2007, 
de 21 de Agosto 
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LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE AO PROJECTO 

RESÍDUOS, EFLUENTES E EMISSÕES 

Regulamento sobre 
Qualidade Ambiental e 
Emissão de Efluentes 

Decreto nº 67/2010, 
que altera o 

Decreto 18/2004 de 
2 de Junho 

(alterado pelo 
Decreto 67/2010) 

Este decreto define a qualidade do ar e os padrões de emissão, a 
classificação da água de acordo com os usos e os padrões de 
controle de qualidade relacionados e os requisitos de emissão com 
atenção especial à água potável. Também fornece padrões para a 

qualidade do solo e emissões de ruído. 

 

Regulamento de Gestão 
de Resíduos 

Decreto Ministerial 
13/2006 de 15 de 

Junho 

Os campos de trabalho e de construção, bem como acomodações 
permanentes e alojamentos instalados durante a vida deste projecto 
estarão sujeitos a estes regulamentos de resíduos 

 

Regulamentos sobre a 
Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos 

Decreto 94/2014 de 
31 de Dezembro Os campos de trabalho e de construção, bem como acomodações 

permanentes e alojamentos instalados durante a vida deste projecto 
estarão sujeitos a estes regulamentos de resíduos. 

Regulamento sobre 
Gestãode Resíduos 

Perigosos 

Decreto nº 83/2014, 
de 31 de Dezembro 

Este decreto estabelece as regras gerais para a produção, gestão e 
eliminação de resíduos perigosos em Moçambique. Aplica-se a todas 
as entidades envolvidas na eliminação, gestão, importação ou 
distribuição de resíduos perigosos e estabelece taxas e multas por 
incumprimento 

Regulamentos sobre a 
Gestão e Controle de 

Sacos Plásticos 

Decreto 16/2015 de 
5 de Agosto 

 

Os Regulamentos de Gestão e Controle de Sacos Plásticos aplicam-
se a todas as entidades públicas e privadas, pessoas físicas e 
jurídicas envolvidas na produção, importação, venda e uso de sacos 
plásticos no país. 

BIODIVERSIDADE 

Lei de Floresta e Fauna 
Bravia 

Lei 10/1999 de 7 de 
Julho 

O presente regulamento aplica-se às actividades de protecção, 
armazenamento, utilização, exploração e produção de recursos 
florestais e faunísticos e abrange as actividades de comercialização, 
transporte, armazenamento e processamento primário, comércio ou 
indústria desses recursos. 

Regulamentos da Lei de 
Floresta e Fauna Bravia 

Decreto 10/1999, 
de 6 de Julho 

A lei é dividida em nove capítulos. De relevância para este AIAS são 
os seguintes capítulos 

• Capítulo 2 sobre a Protecção de Recursos Florestais e Fauna 
Bravia; e 

• Capítulo 3 sobre Recursos Florestais Sustentáveis, Regimes de 
Exploração e Regime de Conservação da Fauna Bravia 
Sustentável. 

O Regulamento sobre a 
de Floresta e Fauna 

Bravia  

Decreto 12/2002 O Regulamento sobre a Lei de Florestas e Fauna Bravia (Decreto No 

12 / 2002) fornece orientação adicional à Lei de de Floresta e Fauna 
Bravia (1999). 

Estratégia Nacional e 
Plano de Acção para a 

Conservação da 
Diversidade Biológica 

para Moçambique 

 

Formulado pelo 
MICOA (agora 
MITADER) e 

aprovado pelo 
Conselho de 
Ministros em 

Agosto de 2003 

A biodiversidade e a gestão da fauna bravia farão parte das medidas 
de mitigação do projecto 

 

Regulamentos sobre 
Gestãode Pesticidas 

Decreto nº 6 de 
2009 

O regulamento visa garantir a saúde humana e as normas de 
qualidade ambiental são respeitadas, de acordo com os 
procedimentos legais ambientais aprovados pela Lei nº 20/97. Inclui 
a gestão, composição, classificação e inspeções a serem realizadas 
em pesticidas. Os anexos especificam infrações e penalidades a 
serem pagas por actividades ilegais. 

Lei de Controle de 
Espécies Exóticas 

Invasoras 

 Lei 25/2008, de 01 
de Julho 

O controle de ervas daninhas exigido durante as fases de construção 
e operação será directamente regulado por essas regulamentações. 

 

ACTIVIDADES DE MINERAÇÃO 
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LEGISLAÇÃO 
DATA DE 

PROMULGAÇÃO 
APLICABILIDADE AO PROJECTO 

Regulamento Técnico de 
Saúde e Segurança das 
Actividades Geológicas e 

Minerais 

Decreto nº 61/2006, 
de 26 de Dezembro 

O objectivo destes regulamentos é definir medidas destinadas a 
garantir as condições de saúde e segurança dos trabalhadores 
envolvidos em operações de mineração, incluindo a aplicação de 
medidas técnicas que evitem acidentes, reduzam os riscos e 
melhorem a higiene no local de trabalho no sector de mineração. 

Regulamentos de 
Contratação de 

Estrangeiros no Sector de 

Petróleo e Mineração 

Decreto nº 63/2011, 
de 7 de Dezembro 

Estabelece a estrutura legal, incluindo os mecanismos e 
procedimentos para contratação de estrangeiros de acordo com a Lei 
de Petróleo e Mineração, contanto que essas actividades tenham 
sido aprovadas pela autoridade competente. Decreto No 63/2011 
define, para actividades de curto prazo não superior a 180 dias, a 
contratação de trabalhadores estrangeiros qualificados pode ser 
realizada sem uma autorização do Ministro do Trabalho, desde que o 
Ministério do Trabalho seja notificado e 15 dias antes do trabalhador 
entrar no país. 

Lei de Minas 

 

20/2014 de 18 de 
Agosto 

A Lei nº 20/2014, de 18 de Agosto ("Lei de Minas"), que entrou em 
vigor na mesma data em que foi revogada a Lei de Minas (Lei nº 
14/2002, de 26 de Junho), pretende estabelecer o quadro legal para 
o sector de mineração. Visa garantir maior competitividade e 
transparência, preservar o meio ambiente, garantir a protecção dos 
direitos e obrigações dos detentores dos direitos minerários, 
salvaguardar os interesses nacionais e beneficiar as comunidades. 

Regulamentos da Lei de 
Minas 

Decreto Ministerial 
31/2015 de 31 de 

Dezembro 

O objectivo desta lei é regulamentar o uso e a reutilização de recursos 
minerais para assegurar a adesão às melhores e mais seguras 
práticas de mineração e socioambientais, permitir a transparência e 
assegurar o desenvolvimento sustentável de recursos minerais a 
longo prazo e a subsequente das receitas a favor de Moçambique 

Regulamento Ambiental 
para Actividades Mineiras 

Decreto Ministerial 
26/2004, de 20 de 

Agosto 

Esta lei define as normas para prevenção, controle, mitigação e 
compensação de efeitos adversos que as actividades de mineração 
podem causar ao meio ambiente. Também fornece medidas 
específicas de protecção ambiental, define os instrumentos de gestão 
ambiental necessários (por exemplo, o processo de AIA) e o uso de 
licenças. 

Regulamentos de 
Trabalho Mineiro 

Decreto 13/2015 de 
03 de Julho 

O novo regulamento de trabalho mineiro aborda uma lacuna 
importante na legislação sobre o trabalho profissional nesta área que 
gerou emprego para os cidadãos Moçambicanos, embora também 
exista um número significativo de trabalhadores estrangeiros no 
sector. Para preencher a lacuna na legislação, o Governo 
Moçambicano aprovou o Regulamento do Trabalho Mineiro através 
do Decreto 13/2015 de 3 de Julho. O novo regulamento rege as 
relações de trabalho entre os empregadores do sector de mineração 
e do sector de petróleo, incluindo as empresas subcontratadas, e 
seus funcionários, sejam eles Moçambicanos ou estrangeiros. 

Também prevê a supervisão das condições de emprego. 

 
 Convenções Internacionais

 
Moçambique é signatário de várias convenções internacionais. Aquelas potencialmente aplicáveis a 
este projecto estão resumidas na Tabela 4.2 abaixo. 

 
Tabela 4.2: Convenções internacionais aplicáveis ao projecto 

CONVENÇÕES RATIFICADA 

BIODIVERSIDADE 

Convenção sobre o Comércio Internacional e Espécies da Fauna e da Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção (CITES) 

1973 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 1992 

Convenção sobre Terras Húmidas de Importância Internacional, especialmente como 
Habitat de Aves Aquáticas (Convenção de Ramsar) 

1971 

Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e Recursos Naturais 1968 
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CONVENÇÕES RATIFICADA 

Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança à Convenção sobre Diversidade Biológica 2003 

Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e Recursos Naturais 2003 

Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres 2009 

MARINHO 

Convenção das Nações Unidas sobre Lei do Mar (UNCLOS) 1982 

Convenção para a Protecção, Gestão e Desenvolvimento do Ambiente Marinho e Costeiro 
da Região da África Oriental 

1999 

A Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Descarga de Resíduos e 
Outros Assuntos (London Dumping Convention) 

1972 

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL) 1973 

Directrizes da IMO para o Controle e Gestão da Água de Lastro de Navios para Minimizar 
a Transferência de Organismos Aquáticos Nocivos e Patógenos 

1997 

Convenção Internacional para o Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos dos 
Navios 

2004 

RESÍDUOS 

Convenção de Basileia sobre o Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e sua Eliminação 

1989 

Convenção de Bamako sobre a Proibição da Importação para África e o Controle de 
Movimento Transfronteiriço e Gestão de Resíduos Perigosos em África 

1991 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas 

1998 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climáticas (leia-se com o 
Protocolo de Quioto) 

1992 

Convenção de Viena para a Protecção da Camada de Ozono 1985 

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozono 1987 

Convenção Internacional de Combate à Desertificação em Países Experimentando Secas 
Sérias e/ou Desertificação, Particularmente em África 

1994 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

Convenção da ONU sobre a Protecção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial 1972 

OUTROS 

Lei Constitutiva da União Africana 2000 

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 2001 

Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Resultantes da 
Poluição por Óleo 

1992 

Tratado que Estabelece a Comunidade Económica Africana 1991 

Protocolo da SADC sobre Mineração 1997 

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 1981 

Convenção sobre a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS) 1974 

 
É aconselhável que a Suni Resources desenvolva um registo legal que especifique que legislação 
e/ou convenções serão aplicáveis ao projecto e suas actividades associadas. Qualquer actividade 
formal de apresentação de relatórios, auditoria e submissão de documentos exigida por lei deverá 
ser identificada antes do início da actividade de construção.
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5. REQUISITOS ORGANIZACIONAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
 
Esta secção descreve as estruturas organizacionais propostas e outras actividades que serão 
necessárias para implementar o PrGAS. Essa estrutura organizacional está sujeita a alterações e 
destina-se a garantir que o PrGAS seja implementado adequadamente. As principais funções e 
funções de gestão necessárias para gerir e implementar os vários instrumentos de gestão são 
discutidas abaixo. Os títulos reais usados para cada posição podem mudar quando o projecto é 
implementado, mas as responsabilidades permanecerão praticamente inalteradas. 
 
5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SUNI RESOURCES 

 

A Figura 5.1 mostra a estrutura proposta da equipe de Gestão Sénior da Suni Resources. O Gestor 
Residente (GR) será responsável pelas operações gerais no local do projecto e reportará 
directamente ao executivo da empresa. 

 

Figura 5.1: Organograma de Gestão Sénior 

 
A Gestão Sénior da empresa é responsável, em última análise, pela implementação do PrGAS e pela 
garantia de que os requisitos adequados de avaliação de monitoramento de desempenho e acção 
correctiva sejam cumpridos. 

 

A organização do departamento de mineração é mostrada na Figura 5.2. 
 

 

Figura 5.2: Organograma do Departamento de Mineração 

 
O Gestor da Mina (GM) será responsável pela administração diária da contratada de mineração e 
por todos os aspectos operacionais da mina, projecto e planeamento da mina, bem como todas as 
funções geológicas realizadas na mina. 
 
O estabelecimento da mina e as operações de mineração contínuas serão executados por uma 
contratada de mineração que estabelecerá uma oficina, um armazém e serviços de apoio 
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necessários para a operação e manutenção da frota de mineração. A contratada de mineração 
também será responsável pelo fornecimento e gestão de explosivos e por todas as actividades de 
perfuração e detonação. 
 
O GM terá uma pequena equipe de profissionais para ajudar a administrar e dirigir a contratada de 
mineração em relação à produção da mina, controle de teor, levantamentos, geologia, planeamento 
e processamento da mina. A contratada de mineração será auto-suficiente com uma equipe completa 
no local para gerir as operações da contratada de mineração, realizar planeamento da mina a curto 
prazo, implementar controle de levantamento, perfuração e detonação, operação de equipamentos 
de mineração e veículos de apoio, manutenção de equipamentos, fornecimento de peças 
sobressalentes lubrificantes, pneus, consumíveis, etc.  
 
Uma equipe de terraplenagem separada também reportará ao departamento de mineração. Esta 
equipe realizará diversas actividades de construção e manutenção de terraplenagem civil desde o 
início do projecto até o encerramento da mina. Esta equipe será estabelecida para operar e manter 
uma frota de terraplenagem de médio porte do proprietário-operador. A frota será usada pela Suni 
Resources para realizar as seguintes actividades: 
 

• Terraplanagem pioneira para estabelecimento de construção e obras iniciais. 

• Construção de estradas de transporte e estradas de acesso principais e secundárias. 

• Construção de elevações de paredes da TSF faseadas durante a vida útil da mina. 

• Construção de pistas e pátios de acesso à perfuração de detonação. 

• Manutenção de estradas de acesso, drenos e limpeza de vegetação ao redor da planta e áreas 
de infraestrutura. 

• Desenvolvimento de mineração e actividades de apoio conforme necessário de tempos em 
tempos. 

 
A equipe de movimentação de solos reportará directamente ao GM, e estará vinculada aos requisitos 
de implementação do PrGAS como para qualquer outra contratada. 

 

O Departamento de Saúde, Segurança, Ambiente e Comunidade (SSAC) será solicitado a apoiar as 
operações de mineração e processamento. A organização proposta deste Departamento é fornecida 
na Figura 5.3 abaixo 
 

 

Figura 5.3: Organograma do Departamento de SSAC 

 
O Departamento de SSAC será responsável pela gestão de todos os aspectos de SSAC, bem como 
pelos relacionamentos externos com as principais partes interessadas, como comunidades e 
governo. Para além disso: 
 

• A equipe de SSAC será responsável por assegurar que as operações de mineração, 
processamento e serviços sejam realizadas de acordo com as obrigações estatutárias e a 
legislação pertinente, permissões e licenças. 

• A equipe de SSAC irá monitorar a segurança no local da mina e assegurar que práticas seguras 
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de trabalho estejam a ser realizadas pelo pessoal da empresa e pelas contratadas e que elas 
sejam documentadas de acordo com os procedimentos específicos do local e os planos de 
gestão de segurança. 

• O departamento de SSAC também será responsável por monitorar os planos de gestão 
ambiental e cumprimento das obrigações estatutárias e de licença e assegurar que qualquer não 
conformidade seja relatada e prontamente retificada. 

• Além disso, o departamento de SSAC entrará em contacto com as partes interessadas da 
comunidade local para garantir que os bons níveis de comunicação sejam mantidos em todos os 
momentos, para que quaisquer preocupações possam ser comunicadas ao Gestor Residente 
(GR). 

 
O departamento de SSAC gerirá as relações externas com os órgãos governamentais relevantes e 
as partes interessadas em relação à saúde, segurança, ambiente e relações com a comunidade. 

 

A Figura 5.4 mostra a organização proposta do Departamento de Processamento 

 

Figura 5.4: Organograma do Departamento de Processamento 

 
O Gestor de Processo será responsável por todos os aspectos operacionais das instalações de 
processo e rejeitos, bem como pela produção, secagem, ensacamento e carregamento dos 
concentrados finais no local da mina. A equipe de processo será toda a equipe da empresa dividida 
em grupos funcionais da seguinte forma: 
 

• Gestão de Processos e Técnica: Esta equipe é formada por metalúrgicos e técnicos de processo, 
planeamento de produção e supervisores de produção. Eles são responsáveis pela operação da 
planta e produção de acordo com o plano de produção e orçamento para produzir a quantidade 
necessária de concentrado de grafite nos critérios designados de qualidade e material. 

• Laboratório: Esta equipe fornece cobertura ininterrupta e realiza a preparação da amostra e 
serviços laboratoriais, analisando continuamente o material de alimentação para a planta, 
operações da planta (dados operacionais passo a passo/recuperações de grafite, etc.) e análise 
do produto (tamanho/teor do produto) para rastrear o desempenho da planta de processo e a 
qualidade do produto. 

• Operações de Processo: A equipe de operações de processo opera a planta de processo desde 
a alimentação de minério até a planta de processo, passando por todas as operações da unidade 
da planta de processo até a deposição final de rejeitos e carregamento de concentrado. Os 
operadores de processo também são responsáveis por supervisionar e operar os sistemas de 
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recuperação de água da barragem de água bruta e dos sistemas de recuperação de decantação 
da barragem de rejeitos. 

• Manutenção de Processo: O grupo de engenharia e manutenção realiza manutenção preventiva 
regular, bem como manutenção e reparos de emergência. Essa equipe é responsável pelo 
planeamento e programação de manutenção para definir as datas planeadas de desligamento 
para as principais actividades de manutenção, como substituições de bombas húmidas, 
rebaixamentos de moinho de bolas, trocas de bancadas, trituradores, etc. 

 

Será necessário um Departamento de Recursos Humanos (RH) para apoiar as operações de 
mineração e processamento. A organização proposta deste Departamento é fornecida na Figura 5.5 
abaixo. 

 

Figura 5.5: Organograma do Departamento de RH 

 
O Departamento de RH será responsável pela gestão de pessoal e práticas de relações industriais, 
recrutamento de funcionários, contratos de trabalho, avaliações de desempenho e remuneração, 
treinamento e desenvolvimento 
 
Essa equipe de RH será responsável por garantir que as funções de RH sejam executadas de acordo 
com todas as obrigações estatutárias e a legislação pertinente. O Gestor de RH reportará 
diretamente ao GR. O departamento de RH gerirá as relações externas com os órgãos 
governamentais e sindicatos relevantes e interagirá com as agências de recrutamento, conforme 
necessário. 
 
5.2 PAPÉIS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRGAS E RESPONSABILIDADES 

 

A responsabilidade do GR será garantir que todo o pessoal cumpra os requisitos do PrGAS, e que 
todas as áreas do projecto sejam construídas e operadas de tal maneira que atendam a todos os 
requisitos legais e contractuais de SSAC especificados. Todos os gestores técnicos sénior reportarão 
directamente ao GR, e todos garantirão que todas as áreas das operações sejam projectadas, 
construídas, operadas e desmobilizadas para atender aos parâmetros específicos de A&S, requisitos 
contractuais e legais. 

 

O papel dos Gestores Técnicos (GT) será garantir que todas as áreas do projecto sejam projectadas, 
construídas e operadas para atender aos requisitos contractuais e legais especificados. O GT 
reportará directamente ao GR e será composto das seguintes designações: 
 

• Gestor da Mina 

• Gestor de Processos 
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• Gestor de RH 

• Gestor de Finanças 

• Gestor de Suprimentos 

• Gestor de SSAC 

• Gestor de Administração 
 
Observe que o GT da contratada de construção também assumirá essas responsabilidades pela 
duração das actividades de construção e comissionamento. 

 

A gestão das questões de SSAC do projecto será de responsabilidade do Departamento de SSAC, 
liderado por um Gestor de SSAC (G/SSAC). O Departamento de SSAC é responsável por garantir a 
implementação e conformidade de todas as acções de SSAC especificadas neste PrGAS 
relacionadas a todas as operações do projecto. O G/SSAC reportará directamente ao GR, e é 
responsável por garantir que o projecto funcione de maneira socialmente responsável em todos os 
aspectos de suas operações. Espera-se que os papéis e responsabilidades específicos do G/SSAC 
sejam os seguintes: 
 

• Desenvolvimento da documentação de SSAC necessária para todos os aspectos do projecto. 

• Implementação dos planos de SSAC do projecto e aspectos relevantes do PGA. 

• Revisão contínua da adequação e eficácia das actividades descritas em toda a documentação 
de SSAC. 

• Supervisionar as actividades de ligação com as partes interessadas locais. 

• Ligação contínua com o pessoal do projecto apropriado. 

• Manter e gerir o programa de monitoramento de SSAC. 

• Relatórios contínuos para a equipe de gestão sénior. 

• Função de supervisão para garantir a integração de saúde, segurança e protecção com 
actividades de gestão ambiental e desenvolvimento social. 

O G/SSAC reportará directamente ao GR e será responsável pela gestão de todos os aspectos 
relacionados ao reassentamento, gestão social, desenvolvimento comunitário e de habilidades, 
implementação do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) da empresa - este plano será inicialmente 
desenvolvido no período de construção - assim como todos os processos de engajamento das partes 
interessadas no futuro. O G/SSAC garantirá a implementação e supervisão bem-sucedidas do 
engajamento das partes interessadas no local e coordenará as iniciativas de desenvolvimento de 
comunidades e habilidades. O G/SSAC terá as seguintes funções e responsabilidades:  
 

• Assegurar que todas as autorizações e permissões ambientais exigidas nos termos da legislação 
aplicável tenham sido obtidas antes das actividades que se iniciam no terreno. 

• Rever e aprovar as declarações de método com contribuição do GT, de modo a garantir que as 
especificações ambientais no PrGAS sejam cumpridas. 

• Realizar treinamentos de consciencialização ambiental. 

• Garantir a implementação e conformidade com o PrGAS e vários POPs internos. 

• Manter registos precisos e detalhados de todas as actividades no local. 

• Monitorar e verificar se os impactos ambientais são mantidos ao mínimo. 

• Monitorar e regular o cumprimento por todos os trabalhadores e contratadas. 

• Contacto contínuo com Gestores/Técnicos Sénior e contratadas por meio do Departamento de 
SSAC em relação à conformidade ambiental. 

• Recomendar acções para GT e GR em caso de não conformidade. 

• Recomendar a remoção ou a aplicação de multas pontuais e penas as contratadas por pessoas 
e/ou equipamento que não cumpram as especificações do PrGAS. 

• Executar as componentes ambientais do Programa de Monitoramento A&S. 

• Garantir a implementação do Plano de Resposta a Emergências. 

• Garantir que todos os locais perturbados durante todas as fases da operação sejam 
efectivamente reabilitados o mais rápido possível. 

• Ligação contínua com agências governamentais nacionais e locais e autoridades reguladoras. 
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• Implementar o Plano de Gestão de Saúde e Segurança Comunitária.  

• Fazer a revisão contínua da adequação e eficácia das actividades descritas em toda a 
documentação do SSAC. 

• Planear, mobilizar e alocar recursos para a implementação do PrGAS e Programa de 
Monitoramento, Plano de Acção de Reassentamento (PAR) e PEPI necessário. 

• Ser responsável pela gestão financeira e entrega de pagamentos de direito através do processo 
aprovado para compensação. 

• Desempenhar um papel na alocação de terras agrícolas alternativas, se necessário. 

• Estabelecer uma ligação com o governo local na implementação do PAR e do PDS. 

• Resolver as reclamações através do Mecanismo de Reclamações estabelecido. 

• Fornecer retorno regular ao Governo Distrital e Provincial sobre o progresso do PAR e do PDS. 

• Fornecer relatórios contínuos à equipe de gestão sénior e ao conselho directivo. 
 
Além disso, o G/SSAC será responsável pelas actividades de reabilitação em todo o local da mina, 
bem como pela gestão dos aspectos ambientais das instalações de água, rejeitos e despejo de 
rochas. 
 
O G/SSAC pode ser assistido por um Superintendente Ambiental (SA), um Oficial Ambiental e de 
Conformidade (OAC), Oficiais de Segurança (OS) e um Oficial de Ligação com a Comunidade (OLC). 

 

O SA e o OAC reportarão directamente ao G/SSAC e serão responsáveis pela gestão de todos os 
aspectos relacionados a questões de SSO, e coordenarão aspectos relacionados à saúde e 
segurança da operação de mineração e instalações associadas. O G/SSAC será apoiado por Oficiais 
de Segurança (OS) e um Oficial de Ligação com a Comunidade (OLC). 
 
O Departamento de SSAC trabalhará em conjunto com a administração sénior para garantir que os 
padrões de saúde e segurança sejam cumpridos em todos os momentos, que os equipamentos de 
emergência estejam sempre disponíveis e garantam a implementação de intervenções apropriadas 
durante todas as fases do projecto. As responsabilidades para o pessoal acima incluem: 

 

• Garantir que todas as actividades do projecto sejam avaliadas usando uma abordagem 
sistemática de avaliação de risco. 

• Garantir que seja adoptada uma cultura de trabalho segura e adoptada por todos os funcionários 
do projecto. 

• Garantir que a saúde e segurança dos funcionários seja uma prioridade do projecto. 

• Garantir a implementação e conformidade com todos os aspectos de segurança do PrGAS. 

• Contacto contínuo com Gestores sénior e contratadas através do GR a respeito da conformidade 
de segurança. 

• Fornecer treinamento apropriado sobre aspectos de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) 
para trabalhadores e contratadas da Suni Resources. 

• Ligação contínua com agências governamentais nacionais e provinciais e autoridades 
reguladoras. 

• Garantir que todos os incidentes sejam reportados ao G/SSAC e GR num período de 24 horas. 
Incidentes significativos (perda de vidas, ferimentos graves, etc.) serão reportados 
imediatamente ao GR. 

 
O SA designado e o OAC reportarão ao G/SSAC directamente na maneira e frequência determinadas 
pelo G/SSAC. O OAC será responsável pelo monitoramento, revisão e verificação da conformidade 
com o PrGAS pela contratada e pelo pessoal da empresa. Os deveres do OAC a este respeito 
incluirão o seguinte: 
 

• Verificar se todas as autorizações exigidas nos termos da legislação aplicável foram obtidas 
antes do início da construção. 

• Monitorar e verificar se os requisitos PrGAS e legislativos são cumpridos a todo o momento e 
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agir se houver transgressões. 

• Monitorar e verificar se os impactos ambientais são mantidos ao mínimo na medida do possível. 

• Rever e aprovar declarações de método de construção com informações do G/SSAC e SA, 
quando necessário, de modo a garantir que as especificações ambientais contidas no PrGAS 
sejam cumpridas. 

• Inspecionar o local e as áreas circunvizinhas regularmente, mas não menos que semanalmente, 
durante a fase de construção. 

• Monitoramento do empreendimento da contratada de treinamento de consciencialização 
ambiental para todo pessoal novo no local. 

• Relatar todas as incidências de não conformidade ao G/SSAC, GT e GR, conforme apropriado. 

• Ordenar correcções, em conjunto com o GM, de quaisquer transgressões, ou emissão de multas 
para pessoas e/ou equipamentos que não cumpram as especificações do PGASC e do PGASO. 

• Confirmar se as acções necessárias são/foram realizadas para mitigar os impactos resultantes 
da não conformidade. 

• Manter o registo das reclamações mantidas no local, que serão mantidas pelo OAC e pela 
contratada, garantindo que as acções correctas sejam tomadas em resposta a essas 
reclamações. 

• Realizar auditorias de desempenho ambiental em relação às actividades de construção 
realizadas. Tais relatórios devem ser revistos pelo G/SSAC e GT periodicamente. 

• Manter um registo fotográfico de progresso no local de uma perspectiva ambiental. Isso pode ser 
realizado em conjunto com o representante da contratada, que estará sempre presente no local 
e poderá, portanto, fazer registos fotográficos semanalmente. O OAC precisaria verificar e 
garantir que as contratadas entendam a tarefa em questão. 

• Recomendar medidas adicionais de proteção ambiental, caso seja necessário. 

• Fornecer relatórios sobre quaisquer questões ambientais nas reuniões do local. 
 
O SA e o OAC devem ter: 

• Um bom conhecimento prático de todas as políticas ambientais relevantes, legislação, directrizes 
e padrões. 

• Compreensão total do PGASC e PrGAS. 

• A capacidade de realizar inspeções e auditorias e produzir relatórios completos, legíveis e 
informativos. 

• A capacidade de gerir a comunicação pública e reclamações. 

• A capacidade de pensar holisticamente sobre a estrutura, funcionamento e desempenho dos 
sistemas ambientais. 

 
O OLC irá: 
 

• Implementar o Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI), PDS e PAR. 

• Planear, mobilizar e alocar recursos para a implementação do PAR (ou seja, gerir as finanças do 
PAR). 

• Apresentar, discutir e obter aprovação para quaisquer planos de uso da terra desenvolvidos em 
colaboração com provedores de serviços externos e o governo do distrito. 

• Discutir com os beneficiários os contratos finais de direitos dos agregados afectados. 

• Sensibilizar a comunidade e fornecer treinamento financeiro antes dos pagamentos2. 

• Ser responsável pelas finanças e pela entrega dos pagamentos de direitos, em conjunto com as 
directrizes/processos de gestão aprovados. 

• Desempenhar um papel central na assistência ao governo na alocação de terras agrícolas 
alternativas. 

• Supervisionar a conformidade do governo com a implementação do PAR. 

• Acta e manutenção de registros de todas as compensações, transferências potenciais de DUAT, 

                                                
2 A intenção do treinamento financeiro é sensibilizar a comunidade, por meio de engajamento, como reuniões e grupos 
focais, para as armadilhas ao receber grandes somas de dinheiro e fornecer orientação sobre como essas grandes somas 
poderiam ser investidas de forma mais adequada para sustentar a família, ou seja, estratégia de subsistência/potencial de 
geração de renda. 
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serviços de extensão agrícola oferecidos e alocação alternativa de terras. 

• Articular com o governo distrital sobre a implementação do PAR. 

• Resolver as reclamações através do Mecanismo de Reclamações e assegurar a acção correctiva 
de acordo com o mecanismo. 

• Fazer a ligação com o governo distrital no que diz respeito a questões da comunidade e 
encaminhá-las de volta para o G/SSAC. 

• Fornecer retorno regular na forma de relatórios de progresso (conforme necessário) ao governo 
distrital e provincial (através das comissões de reassentamento) sobre o progresso do PAR. 

• Participar de reuniões regulares e engajar-se continuamente com as comunidades conforme 
necessário. 

 
5.3 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

Antes da contratada nomeada iniciar cada actividade de construção, a contratada deve fornecer uma 
Declaração de Método/POP por escrito ao OAC e ao Gestor do Projecto estabelecendo o seguinte: 
 

• O tipo de actividade de construção. 

• Localização do local onde a actividade será realizada. 

• Identificação dos impactos que podem resultar da actividade. 

• Identificação de actividades ou aspectos que podem causar impacto. 

• Metodologia e/ou especificações para prevenção de impactos para cada actividade ou aspecto. 

• Metodologia e/ou especificações para contenção de impacto para cada actividade ou aspecto. 

• Procedimentos de incidentes e reacções de emergência/desastre. 

• Tratamento e manutenção contínua do ambiente impactado. 
 
A contratada deve fornecer essas informações pelo menos duas semanas antes de qualquer 
actividade de construção para revisão e aprovação. Quaisquer alterações feitas às Declarações do 
Método/POP após a aprovação devem ser entregues ao SA/OAC para revisão, e o G/SSAC para 
aprovação. 
 
O OAC/SA e o G/SSAC podem fornecer comentários sobre a metodologia e os procedimentos 
propostos pela contratada, mas não se responsabilizarão pelas medidas de mitigação de impacto 
escolhidas pela contratada e protocolos ou procedimentos de resposta a emergências. 

 

O Departamento de SSAC e o SA e/ou ECO monitorarão continuamente a adesão da contratada aos 
procedimentos de prevenção de impacto aprovados. O G/SSAC e/ou o SA/OAC emitirão a contratada 
uma notificação de não-conformidade sempre que forem observadas transgressões. 
 
Isso deve ser documentado para registar a natureza e a magnitude da não-conformidade em um 
registo designado, a acção tomada para descontinuar a não-conformidade, a acção tomada para 
mitigar seus efeitos e os resultados das acções. A não conformidade deve ser documentada e 
reportada ao Gestor Residente (GR) no relatório mensal. 
 
A contratada de construção deve assegurar que seja estabelecido um sistema de arquivamento 
electrónico que identifique toda a documentação relacionada ao PGASC. É fornecida abaixo uma 
lista de relatórios que provavelmente serão gerados durante a construção do projecto, e toda a 
documentação aplicável deve ser incluída no catálogo do sistema de arquivamento ambiental ou no 
índice de recuperação de documentos:  
 

• PrGAS e PGASC 

• Condições de Autorização Ambiental 

• Documentos e diagramas finais de projecto emitidos para e pela Contratada 

• Todas as comunicações detalhando mudanças de concepção/escopo que podem ter implicações 
ambientais 
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• Relatórios diários semanais e mensais de monitoramento do local,  

• Registo de reclamações 

• Manuais de Treinamento / Manual Ambiental 

• Registos de frequência de treinamento 

• Relatórios de incidentes e acidentes 

• Cópias electrónicas de toda a legislação ambiental pertinente e autorizações 

• Licenças e documentos legais, incluindo cartas que autorizam pessoal específico de suas 
funções como parte de equipes de resposta a emergências, por exemplo, equipes de incêndios, 
etc. 

• Procedimentos disciplinares 

• Actas de reuniões mensais durante a construção 

5.3.3 Controle de Documentos 

A contratada será responsável por estabelecer um procedimento para o controle electrónico de 
documentos. O procedimento de controle de documentos deve obedecer aos seguintes requisitos: 
 

• Os documentos devem ser identificáveis por organização, divisão, função, actividade e pessoa 
de contacto. 

• Todo documento deve identificar o pessoal e seus cargos, quem elaborou e compilou o 
documento, quem fez a revisão e recomendou a aprovação e quem finalmente aprovou o 
documento para distribuição. 

• Todos os documentos devem ser datados, fornecidos um número de revisão e número de 
referência, arquivados sistematicamente e retidos por um período de tempo. O número exacto 
de anos será estabelecido pela Companhia. 

• A contratada deve garantir que os documentos sejam periodicamente revistos, quando 
necessário, e que as versões actuais estejam disponíveis em todos os locais onde as operações 
essenciais para o funcionamento do PGAS-C e do PGAS-O são realizadas. Todos os 
documentos devem ser disponibilizados ao auditor externo independente, conforme necessário. 
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6. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA IMPACTOS 
RELACIONADOS AO PROJECTO 

 
6.1 INTRODUÇÃO 
 
A sequência de melhores práticas do mundo geralmente aceite para implementação de processos 
de gestão ambiental associados a grandes projectos é: 
 

1. Avaliações de Pré-viabilidade Ambiental: Estas são realizadas para identificar questões 
ambientais críticas que podem ser consideradas como falhas fatais.  

 
2. Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) e Programa de Gestão Ambiental e Social 

(PrGAS): São tradicionalmente executadas a nível de projecto e são usadas para identificar e 
avaliar possíveis impactos e medidas de mitigação (das quais este documento faz parte). 

 
3. Planos de Gestão Ambiental e Social (PGASs): Estes são tradicionalmente usados para 

identificar, implementar, manter e monitorar medidas de mitigação detalhadas destinadas a 
reduzir/gerir os potenciais impactos durante todas as fases de um projecto. 

 
4. Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS): Visa assegurar que os aspectos ambientais 

e sociais associados à fase operacional de um projecto sejam efectivamente geridos e 
monitorados. 

 
5. Planos de Encerramento e Reabilitação (PERs): Descrevem os procedimentos necessários 

para fechar e reabilitar uma operação, logo que as actividades tenham cessado. 
 
 
Este PrGAS baseia-se nas conclusões da AIAS levada a cabo para o projecto e descreve as medidas 
de mitigação necessárias para reduzir os impactos negativos e melhorar os positivos. Assegura que 
todas as medidas de mitigação e recomendações identificadas durante a AIAS sejam incorporadas 
num único documento, para que possam ser consideradas e implementadas durante as fases 
relevantes do projecto. 
 
A implementação dessas medidas de mitigação é de responsabilidade da Suni Resources e, 
como tal, este relatório foi elaborado para garantir que a empresa e suas contratadas estejam 
cientes de suas responsabilidades ambientais e sociais (A&S) e que as autoridades ambientais, 
MITADER, tenham um registo claro dos requisitos contra os quais elas podem ser 
responsabilizadas. A Suni Resources garantirá que seus trabalhadores e contratadas cumpram 
os requisitos deste documento. 
 
As medidas e recomendações específicas de mitigação estão descritas na Tabela 6.1 abaixo. 
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Tabela 6.1: Medidas de mitigação para os impactos relacionados ao projecto 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
RELEVÂNCIA POR FASE 

Construção Operação Desmobilização  

AMBIENTE BIOFÍSICO 

HIDROGEOLOGIA 

As instalações de serviço/baias para veículos da mina devem ser equipadas com reservatórios de derrames de 
hidrocarbonetos. 

√ √ √ 

Deve ser finalizada uma avaliação detalhada das águas superficiais e o Plano de Gestão das Águas Superficiais e 
Pluviais considerando os seguintes aspectos: 

• As drenagens que serão intersectadas com a cava de Lennox, WRD de Lennox e a TSF devem ser adequadamente 
desviadas e acompanhadas por um relatório detalhado de concepção. 

• A avaliação das águas superficiais e das águas pluviais deve ter em conta a fase operacional, bem como a avaliação 
detalhada das águas pluviais e dos escoamentos superficiais na fase de construção. 

√ √ √ 

Perfuração de furos de monitoramento em torno das áreas a céu aberto para detectar a Zona de Influência (ZDI), à medida 
que a mineração se desenvolve e a profundidade da cava progride. 

√   

As posições de monitoramento que serão perfuradas também servirão para avaliação da qualidade da água e 
monitoramento. 

√ √ √ 

Monitoramento dos níveis de água do açude e influxos com registo de vazões da TSF. A avaliação de águas superficiais 
e o balanço hídrico devem indicar as perdas decorrentes do uso da água e da evaporação, que devem indicar se alguma 
água está se infiltrando no sistema subterrâneo e em direcção as cavas. 

√ √ √ 

Canais de desvio de águas pluviais para restringir o fluxo em direcção as cavas abertas durante os eventos de inundação. √ √ √ 

As trincheiras de infiltração e bermas de captura podem ser implementadas em gradiente baixo a partir das instalações de 
resíduos para capturar a infiltração na superfície, bem como a infiltração próxima à superfície. 

 √ √ 

É necessário um programa de monitoramento pós-mineração para avaliar os níveis de água dos furos próximos às áreas 
de cavas abertas para verificar a ZDI simulada do modelo de águas subterrâneas. 

√ √ √ 

Manutenção constante de todas as instalações necessárias para mitigação. √ √ √ 

GEOQUÍMICA 

Manipulação selectiva de material de minério e sua colocação (para colocação em pilhas de longo prazo), de modo que o 
material gerador de ácido seja encapsulado dentro do 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 incluiriam: 

• Quanta calcite está presente e onde ocorre no recurso mineral? Esta avaliação geoquímica preliminar indicou a 
presença de calcite na amostra de minério do Compósito S1, embora 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. 

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

• Quanto é que a componente del S do enxofre contribui para o potencial ácido do material? As categorias de drenagem 
ácida (Potencialmente Geradora de Ácido (PGA, não-PGA, incerta) neste relatório baseiam-se no pressuposto de que 
o del S tem o mesmo potencial que os minerais de sulfuretos. Esta suposição pode ser conservadora e são 
necessários testes adicionais para avaliar se é uma diferença significativa. 

 √ √ 

Reduzindo o volume de infiltração das pilhas de produto. Isso pode ser alcançado por um ou uma combinação dos 
seguintes: 

• Colocar as pilhas de produto em uma superfície que foi projectada para ter uma baixa permeabilidade, por exemplo, 
uma camada compactada do solo. 

 √ √ 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
RELEVÂNCIA POR FASE 

Construção Operação Desmobilização  

• Incluir uma rede de drenagem sob as pilhas de produto para interceptar a infiltração e desviá-la para uma instalação 
de retenção. 

• Cobrir a pilha de produtos para evitar que a chuva se infiltre no material. 

ÁGUA SUPERFICIAL (AMBIENTE AQUÁTICO) 

Assegure-se de que as áreas da zona de tampão riparianas estão incluídas no Plano de Gestão de Águas Superficiais e 
Pluviais. As zonas tampão da área ripariana servem para proteger estes rios e riachos e mantêm os habitats faunísticos e 
florais associados. 

√ √  

O Plano de Gestão de Águas Superficiais e Pluviais deverá incorporar medidas de qualidade e quantidade de água. √ √ √ 

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

√ √  

Quando apropriado, lascas e detritos devem ser empilhados acima da marca d'água alta para evitar que materiais entrem 
em córregos e dambos (terras húmidas) durante as actividades de manutenção. Estes NUNCA devem ser descartados em 
córregos/cursos de rios 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 córregos. 

√ √ √ 

Minimizar o número e o tamanho das travessias de córregos para o movimento do veículo dentro das zonas riparianas. 
Quando as travessias são necessárias, devem ser adoptadas as melhores práticas internacionais no uso de pontes, vales 
consolidados, condutas e aquedutos. As medidas recomendadas de travessia de córregos devem incluir:  

• Minimizar o movimento de veículos sobre córregos perenes e intermitentes e áreas de dambo (terras húmidas). Onde 
são necessárias travessias, deve-se usar uma abordagem de ângulo recto, além do uso de pontes, valas, galerias de 
tubulação e outras técnicas para minimizar os impactos nos córregos, fluxo e qualidade da água. 

• Estruturas transversais tais como pontes, galerias e valas 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. 

• Deve ser evitado o movimento de veículos sobre os leitos de córregos desprotegidos. Se a travessia for necessária, 
é preferível um fundo de córrego de rocha dura. 

• A drenagem da estrada deve ser desviada para a vegetação e não para o córrego.  
Aproximações a travessias devem ser estabilizadas com agregado para evitar o aumento de sedimentos que entram no 
córrego. 

√ √  

A cobertura vegetal máxima deve ser mantida fora das áreas a serem desmatadas para a colocação da infraestrutura da 
mina, particularmente em áreas riparianas, para actuar como armadilhas de silte. 

√ √  

A infraestrutura do local, como estradas e vedação, deve estar alinhada com as linhas de drenagem naturais para minimizar 
a erosão adicional. 

√ √  

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. 

√ √ √ 

A água da mina e o escoamento superficial das áreas de mineração devem estar contidos nas lagoas de sedimentação 
antes que a água da superfície transparente (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 juntamente com o sobrenadante ou água decantada da TSF. 

 √  

Todo o escoamento de água contaminada da mina deve ser contido e tratado antes da descarga. √ √ √ 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
RELEVÂNCIA POR FASE 

Construção Operação Desmobilização  

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 
delimitadas 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 reservatórios para garantir que 
nenhuma água contaminada/hidrocarbonetos possa escapar. 

√ √ √ 

Caso os hidrocarbonetos se espalhem pelos solos expostos, são necessárias as seguintes mitigações: 

• Bio-remediação - Limpar os derrames de óleo imediatamente quando eles ocorrem e biorremediar os solos 
contaminados com hidrocarbonetos de petróleo e compostos orgânicos perigosos. 

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

• O processo de bio-remediação 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 e todo o escoamento de água contaminada das minas deve ser 
tratado numa planta 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 colhidas no local para testes mensais. 

√ √ √ 

A temperatura do efluente tratado descartado não deve resultar em um aumento superior a 3 °C da temperatura da água 
no ponto de descarga ou na área circundante. 

√ √ √ 

Não deve ocorrer a descarga de efluente com Totais de Sólidos Suspensos (TSS) de mais de 10% do fluxo receptor. √ √ √ 

Não deve ocorrer a descarga do efluente com um pH que fluctue mais de 10% do fluxo receptor. √ √ √ 

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

√ √ √ 

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

Monitoramento da poluição potencial proveniente de depósitos de estéril, pilha de material aguardando processamento 
(pátio de ROM) e TSF. 

 √ √ 

Demonstrar conformidade exigirá que seja desenvolvido e implementado um programa de monitoramento apropriado. √ √ √ 

AMBIENTE TERRESTRE (BOTÂNICA) 

A supressão vegetal deve ser mantida ao mínimo. Para conseguir isso, deve ser colocado um tampão de 10 m ao redor 
da cava e da TSF. A supressão vegetal não deve ocorrer fora desta área de cobertura a menos que seja obtida autorização 
prévia do GR. 

√ √  

Deve ser colhido e armazenado o solo superior (20 cm, quando possível) contendo sementes em uma área de baixa 
sensibilidade durante o processo de mineração e posteriormente usado para a reabilitação dos despejos de resíduos e 
instalações de armazenamento de rejeitos. 

√ √ √ 

As áreas afectadas pelo projecto, como áreas de deposição, que não são mais necessárias, devem ser reabilitadas de 
volta a um sistema funcional. 

√ √ √ 

Deve ocorrer a reabilitação de áreas impactadas durante a fase de desmobilização.   √ 

As principais porções representativas da Floresta de Miombo Secundária devem ser reservadas como áreas de 
conservação dentro do DUAT (fora da pegada de infraestrutura) e demarcadas como tal, para que possam continuar a 
fornecer importantes fontes de bancos de sementes, além de refúgios para aves, répteis anfíbios e mamíferos. 

√ √ √ 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
RELEVÂNCIA POR FASE 

Construção Operação Desmobilização  

Espécies de Preocupação de Conservação podem ser plantadas nestas áreas para reduzir o impacto da mina nas EPC. √ √ √ 

Deve ser desenvolvido e implementado um POP de Gestão de Reabilitação, detalhando as acções necessárias e o 
sequenciamento desses esforços de reabilitação. Deve incluir um protocolo para o monitoramento e gestão de espécies 
exóticas invasoras 

√ √ √ 

Usar as vias de acesso existentes sempre que possível. √ √ √ 

Sempre que possível, realinhar as estradas para evitar a vegetação natural e as EPC. √ √ √ 

Reservar um corredor ecológico dentro da área de estudo para ligar os fragmentos de vegetação aos inselbergs mais ao 
sul. 

√ √ √ 

Alinhar estradas e condutas em um único corredor. √ √ √ 

Manter o número de travessias do rio ao mínimo. √ √ √ 

Monitorar a área de estudo para qualquer nova espécie de planta invasora exótica e erradica-la assim que ela aparece. √ √ √ 

Reabilitar as bermas da estrada e as áreas de armazenamento impactadas durante a fase de construção, mas que já não 
são necessárias durante a fase operacional. 

√ √ √ 

Reabilitar as bermas da estrada e as áreas de depósito impactadas durante a fase de construção, mas que já não são 
necessárias durante a fase operacional. 

 √  

As concentrações de emissão e de poeira ambiental devem ser monitoradas regularmente e as medidas empregadas para 
garantir que as concentrações não excedam os limites impostos pela legislação nacional. 

√ √ √ 

Empregar medidas de supressão de poeira, como o humedecimento da área do projecto e das estradas durante períodos 
secos e com muito vento, ou através do uso de aglutinantes químicos. 

√ √ √ 

AMBIENTE TERRESTRE (FAUNA) 

Sempre que possível, evitar corredores de habitat sensíveis, por ex. linhas de drenagem e terras húmidas √ √ √ 

A concepção da pegada da infraestrutura e das ligações de transporte (por exemplo, a largura das vias de acesso 
/transporte) deve ser o menos invasiva possível e, assim, evitar a perda desnecessária do habitat da fauna. 

√   

A área do dambo (terras húmidas) na estrada de acesso deve ser declarada uma área proibida. √ √ √ 

Sempre que possível, proteger os habitats, tais como afloramentos rochosos e terras húmidas, que fornecem locais de 
abrigo, reprodução e forrageamento e abrigam muitas espécies pequenas de fauna. 

√ √ √ 

Devem ser criados corredores ecológicos que ligam áreas não perturbadas dentro do local do projecto. √ √ √ 

Todas as actividades de supressão vegetal devem implantar equipes de busca e salvamento em frente à maquinaria de 
limpeza para auxiliar na realocação de espécies faunísticas mais lentas, por ex. tartarugas para fora do caminho de a 
desmatar e se realoca-las para o corredor ecológico 

√ √  

Sempre que possível, a supressão da vegetação deve ser realizada nos meses de inverno, quando as aves não estão se 
aninhando e reproduzindo e quando numerosas espécies de morcegos tornam-se jovens em galpões durante os meses 
de verão. 

√ √  

Impedir que os trabalhadores cacem ou matem cobras, répteis, anfíbios, mamíferos e aves por meio de consciencialização 
ambiental e sessões de treinamento. 

√ √ √ 

Educar o pessoal que as cobras são venenosas / não-venenosas e diferenciar entre comportamento defensivo e agressivo. 
Devem ser usados cartazes de cobras venenosas e não-venenosas e devem ser treinados trabalhadores seleccionados 
no manuseio de cobras para remover as cobras do local com segurança. 

√ √ √ 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
RELEVÂNCIA POR FASE 

Construção Operação Desmobilização  

Sempre que possível, limitar os veículos do projecto a dirigir nas estradas do projecto durante as horas de escuridão √ √ √ 

A inundação da TSF deve ocorrer durante um longo período de tempo (mínimo de 3 meses) para permitir que espécies de 
fauna móveis se dispersem da zona de inundação. 

 √  

As restrições de velocidade para todos os veículos do projecto (40 km/h é recomendado) devem estar em vigor para reduzir 
o impacto da mortalidade faunísticas nas estradas do projecto. 

√ √ √ 

Toda escavação deve ter um ponto de acesso e saída para as pessoas e a fauna saírem do poço, caso caiam. √ √ √ 

Desenvolver e implementar um POP de Gestão de Pragas e monitorar sua eficácia e actualizar anualmente para garantir 
que o plano seja eficaz. Isso ajudará a evitar o influxo de presas para cobras e reduzir a probabilidade de entrarem no 
local. 

√ √ √ 

AMBIENTE SOCIAL 

MEIOS DE SUBSISTÊNCIA LOCAL, USO DA TERRA E RECURSOS NATURAIS 

As comunidades que actualmente residem na Comunidade de Nacate, Comunidade de Lapua, Comunidade de Mphuti, 
Comunidade de Matipane, Comunidade de Familia e Comunidade de Nanhupo devem ter a oportunidade de colher os 
seus recursos naturais do local do Projecto de Balama Central antes de restringir o acesso ao local. 

√   

A empresa deve identificar, monitorar e relatar quais agregados e seus bens, que vivem em locais dentro da área do 
projecto proposta, serão afectados pelo reassentamento físico e pelo deslocamento económico, ou ambos. A consideração 
cuidadosa das CAPs ou dos agregados que serão reassentadas é essencial para garantir que esses possíveis impactos 
sejam minimizados o máximo possível. Será necessário ter cuidado especial na selecção de áreas hospedeiras alternativas 
para as casas de substituição de comunidades reassentadas, pois isso precisará estar próximo às áreas alternativas de 
terras agrícolas e de uso de recursos naturais que precisarão ser identificadas para esses agregados reassentados, 
incluindo as CAPs que serão economicamente deslocadas apenas (perda de machambas e recursos naturais). 

√   

Se for necessário um Plano de Acção de Reassentamento (PAR), ele deve ser compilado por um especialista 
adequadamente qualificado e implementado para garantir que as comunidades nas comunidades afectadas sejam 
compensadas por suas terras e outros activos que possam ser afectados pelo projecto. 

√ √  

A empresa também deve identificar, monitorar e relatar o número e localização das machambas dentro da área de estudo 
do projecto. O proponente deve determinar, através do processo do PAR, quais as machambas que terão de ser 
realocadas, ou seja, todas as machambas que se enquadrem na área do projecto. Quanto ao reassentamento físico, os 
locais de acolhimento para terras agrícolas alternativas identificadas requerem uma análise cuidadosa durante o processo 
de desenvolvimento do PAR, de modo a minimizar os potenciais impactos nessas áreas de acolhimento. 

√   

As recomendações do PAR devem incluir o reassentamento de comunidades em áreas com acesso a recursos hídricos 
superficiais. 

√ √  

A Suni Resources deve ajudar com a substituição de quaisquer parcelas de terras aráveis que sejam perdidas devido à 
sua actividade de mineração como parte do PAR. Esta substituição deve considerar a sensibilidade ecológica dos locais 
de substituição e áreas de alta sensibilidade ecológica devem ser evitadas. 

√ √  

Desenvolver estratégias de restauração dos meios de subsistência destinados a ajudar os agregados familiares a 
restabelecer e melhorar os seus meios de subsistência. Como as comunidades afectadas estão principalmente envolvidas 
na agricultura artesanal, faz sentido fornecer apoio agrícola e/ou treinamento como uma estratégia de restauração de 
subsistência. As opções incluem apoiar a capacidade de produção agrícola da área, investindo em acesso a mercados, 
fornecimento de sementes e programas de treinamento agrícola. Um foco importante de tais programas deve ser o 
empoderamento de crianças e jovens vulneráveis, bem como mulheres (especialmente famílias chefiadas por mulheres). 

√ √ √ 

Medidas que permitiriam às comunidades aceder os recursos florestais que são desmatados devem ser implementadas, 
pois isso poderia ajudar a atender às necessidades locais e reduzir a pressão sobre os recursos florestais remanescentes 
a curto prazo. 

√ √  
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
RELEVÂNCIA POR FASE 

Construção Operação Desmobilização  

Sempre que possível, o desenvolvedor deve procurar mão-de-obra não qualificada e semi-especializada, no Distrito de 
Balama. 

√ √ √ 

A empresa deve garantir que o recrutamento seja justo e transparente e que as oportunidades de trabalho locais sejam 
maximizadas, trabalhando com as comunidades locais para garantir isso. 

√ √ √ 

A comunidade e a equipe ambiental da empresa trabalharão com as comunidades vizinhas para garantir que oportunidades 
de emprego ou PMME sejam comunicadas as CAPs. 

√ √ √ 

O proponente deve comprometer-se, tanto quanto razoavelmente possível, a obter bens e serviços localmente. √ √ √ 

O proponente é incentivado a fornecer treinamento no local de trabalho, desenvolvimento de habilidades e oportunidades 
de aprendizado para os membros da comunidade não qualificados, que obterão habilidades no local de trabalho sob a 
supervisão de mais funcionários experientes. 

√ √ √ 

Se forem previstos níveis significativos de candidatos a emprego migrando para a área do projecto, deve ser desenvolvido 
um Plano de Gestão de Afluxo para lidar com a questão da migração interna na sua totalidade. Essas considerações de 
planeamento devem incorporar estratégias de gestão colaborativa para a migração interna, garantindo acesso justo aos 
benefícios da comunidade do projecto, bem como comunicação transparente e eficaz com as partes interessadas locais. 
A colaboração com o governo local/distrital é crucial para gerir as implicações espaciais (planeamento da vila) e 
governação (provisão de serviços sociais e de saúde) dessa potencial migração interna. 

√   

IMPACTOS DO PATRIMÓNIO SOCIAL E CULTURAL 

O proponente deve identificar, monitorar e relatar quais famílias e seus bens, que vivem em locais dentro da área do 
projecto proposta, serão afectados pelo reassentamento físico e pelo deslocamento económico, ou ambos. A consideração 
cuidadosa das CAPs ou das famílias que serão reassentadas é essencial para garantir que esses possíveis impactos 
sejam minimizados o máximo possível. Será necessário ter cuidado especial na selecção de áreas hospedeiras alternativas 
para as casas de substituição de comunidades reassentadas, pois isso precisará estar próximo às áreas alternativas de 
terras agrícolas e de uso de recursos naturais que precisarão ser identificadas para esses agregados reassentados, 
incluindo as CAPs que serão economicamente deslocadas apenas (perda de machambas e recursos naturais). 

√   

O proponente deve identificar, monitorar e relatar o número e localização das machambas dentro da área de estudo do 
projecto. O proponente deve determinar, através do processo do PAR, que as machambas terão de ser realocadas por 
razões de segurança, ou seja, todas as machambas que caiam dentro da área do projecto e algumas ao longo das estradas 
de acesso. Quanto ao reassentamento físico, os locais de acolhimento para terras agrícolas alternativas identificadas 
requerem uma análise cuidadosa durante o processo de desenvolvimento da RAP, de modo a minimizar os potenciais 
impactos nessas áreas de acolhimento. 

√   

Os agricultores afectados devem ser notificados de tal deslocamento/distúrbio pelo menos 3 meses antes de quaisquer 
actividades que possam afectar as habilidades de plantio e colheita. Nenhuma terra ou machambas do agregado familiar 
deve ser afectada antes da conclusão do PAR. 

√   

Deve ser considerada a prestação de serviços de extensão agrícola para as CAP como parte de qualquer projecto de 
Plano de Desenvolvimento Social (PDS) iniciado pela empresa. Esses serviços de extensão podem ser desenvolvidos e 
implementados em consulta com as comunidades afectadas, partes interessadas locais (incluindo ONGs) e autoridades 
governamentais para ajudar os agricultores a intensificar e melhorar a produtividade de suas actividades agrícolas para se 
adaptarem à escassez de terras, ao crescimento nos mercados e possíveis insegurança alimentar. Alguns programas 
agrícolas que podem ser considerados incluem: 

• Formação agrícola destinada aos agricultores, usando parcelas de demonstração; 

• Programa de horta escolar, incluindo educação sobre nutrição e segurança alimentar; 

• Cultivo de alimentos ou produção de árvores frutíferas, vendas de produtos para as cantinas da mina; 

• Melhorias no abastecimento de água; e 

• Aumento da pecuária 

√ √ √ 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
RELEVÂNCIA POR FASE 

Construção Operação Desmobilização  

Um Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI), incluindo um Mecanismo de Reclamações, está sendo 
desenvolvido para permitir aos membros da comunidade a liberdade de informar o proponente de quaisquer machambas 
na área; indicar onde o acesso a terras agrícolas é restrito; relatar quaisquer outras questões agrícolas como resultado 
das actividades do projecto; informar o proponente de quaisquer recursos naturais utilizados; indicar onde o acesso a 
esses recursos é restrito; relatar quaisquer outras questões de recursos naturais como resultado das actividades do 
projecto; informar o proponente de quaisquer locais sagrados ou campas na área do projecto ainda não identificados; 
indicar se / onde o acesso a esses locais é restrito e relatar qualquer outro distúrbio a esses locais como resultado das 
actividades do projecto. 
 

√ √ √ 

Recomenda-se que o proponente ofereça rota (s) de acesso a pé ao redor da área do projecto para permitir o acesso das 
comunidades locais aos recursos naturais, garantindo que nem o projecto ou riscos de segurança da comunidade sejam 
colocados por este acesso. 

√ √ √ 

Recomenda-se que os recursos naturais nas áreas de mineração propostas (madeira para construção, mobília e 
combustível, areia, alimentos silvestres e plantas e animais medicinais) comumente usados pelas comunidades afectadas 
e vizinhas sejam disponibilizados para a colheita antes e como parte das actividades de limpeza da terra da mina 
Idealmente, no interesse de apoiar a manutenção dos meios de subsistência existentes, seria vantajoso se esse processo 
de limpeza da terra fosse repartido durante todo o período de mineração. Isso apoiaria a manutenção dos meios de 
subsistência locais e reduziria a pressão sobre os recursos naturais remanescentes fora da área de mineração. 

√ √  

Quaisquer áreas de terra transferidas para a empresa de mineração que ainda não sejam utilizadas para as actividades 
de mineração devem ser reconhecidas e designadas como áreas de uso de recursos naturais que podem ser geridas pela 
CAP directa com o apoio da empresa. 

√ √  

Onde forem identificados locais de campas ou locais sagrados na área do projecto, eles devem ser registados. Se a 
transferência destes não for considerada necessária pela empresa e pela pessoa/família afectada, deve ser estabelecida 
uma área intermediária ao redor do local da campa ou sagrada e uma rota de acesso ao local deve ser identificada e 
nenhuma actividade associada ao projecto proposto deve ocorrer neste tampão ou rota de acesso. 

√ √  

Caso qualquer local sagrado ou local de campa seja afectado, as comunidades afectadas serão notificadas com 
antecedência e terão a opção de receber compensação e / ou assistência com despesas de re-enterro e relacionadas, que 
serão determinadas durante o processo de desenvolvimento do PAR. Será compilada uma lista abrangente de 
características do patrimônio cultural durante este processo, em consulta com as CAP, de modo a cumprir as seguintes 
considerações: 

• Identificação de local sagrado ou campa na área; 

• Medidas para proteger e/ou realocar os locais; 

• As normas e valores culturais das comunidades locais são respeitados; e 

• Medidas para proteger o patrimônio cultural da região 

√ √  

A Empresa deve desenvolver um Procedimento de Probabilidade de Achar que especificará as acções necessárias 
para a descoberta de campas/recursos do patrimônio e as acções/processos a serem seguidos. 

√ √ √ 

Por meio do PEPI, os compromissos contínuos e transparentes da comunidade devem ser realizados regularmente para 
abordar qualquer retorno, preocupações, questões e/ou reclamações. As actas de tais reuniões precisam ser mantidas, 
todas as quais devem ser distribuídas e assinadas pelo proponente e autoridades locais relevantes. A empresa pode se 
comprometer com um relacionamento colaborativo contínuo com as autoridades da terra local e do governo para ajudá-
los a planear e gerir os processos locais de urbanização, desenvolvimento económico e mudança social. 

√ √ √ 

Uma clínica ou centro de saúde no local de mineração oferecerá serviços ocupacionais e de emergência no local apenas 
para sua força de trabalho. A clínica deve, no entanto, desenvolver seu próprio programa de monitoramento da saúde para 
acompanhar as principais tendências de saúde na área. Isto deve assumir a forma de um Plano de Saúde e Segurança 

√ √ √ 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
RELEVÂNCIA POR FASE 

Construção Operação Desmobilização  

Comunitária que inclua um plano de prontidão e resposta a emergências para qualquer doença transmissível, ou outra 
doença relacionada com vectores, surtos ou picos de infecção. 

Como parte do processo de recrutamento de mão-de-obra, todos os trabalhadores em potencial devem passar por uma 
avaliação de exames de saúde pré-contratação antes de serem empregados e/ou acomodados no local. Isso deve incluir 
testes específicos, mas não limitados a Tuberculose (TB), Infecções do Trato Respiratório (ITE) ou Bilharziose 
(Esquistossomose). Os resultados precisam ser compartilhados com as autoridades locais de saúde de maneira 
confidencial, e os trabalhadores com doenças graves devem ser tratados em primeiro lugar antes de compartilhar o 
contacto com outros trabalhadores. 

√ √ √ 

O proponente pode fortalecer parcerias com as autoridades de saúde locais e ONGs apoiando materialmente certas 
iniciativas de saúde, ou fornecendo apoio financeiro para campanhas ou programas específicos. O projecto também 
poderia considerar o apoio a clínicas locais por meio do fornecimento de suprimentos ou equipamentos médicos e 
instalações melhoradas. Antes do desenvolvimento e implementação de qualquer programa de assistência médica, 
propõe-se que o proponente desenvolva um memorando de entendimento com os líderes locais, autoridades de saúde e 
o governo para garantir que o projecto não se torne o governo de facto ou prestador de serviços na área, e que seus 
programas de desenvolvimento estejam alinhados com os do governo. 

√ √ √ 

Fornecer preservativos gratuitos na clínica da mina. √ √ √ 

O projecto pode considerar a oferta gratuita de Aconselhamento e Testagem Voluntária (ATV) para sua força de 
trabalho/comunidade e as CAPs mais próximas de onde provém sua mão-de-obra. 

√ √ √ 

Apoiar programas existentes de malária ou workshops na área (ou intervenções baseadas na comunidade), ou desenvolver 
novos programas voltados especificamente para as escolas. Tais programas poderiam ser apoiados por profissionais de 
saúde locais. 

√ √ √ 

As unidades de alojamento de mão-de-obra precisam ser adequadamente planeadas para evitar a superpopulação de 
condições de vida que podem resultar na elevada transmissão de doenças transmissíveis entre funcionários ou contratadas 

√ √ √ 

Poderiam ser apoiados os programas comunitários de Água, Saneamento e Higiene (AHS) existentes. Programas 
adicionais de ASH podem ser iniciados, usando trabalhadores locais da área de saúde da comunidade. Além disso, pode 
ser distribuído regularmente o sabão para lavar as mãos à força de trabalho com o objectivo de incentivar a prática de uma 
boa higiene. 

√ √ √ 

Deve ser desenvolvido um Código de Conduta para todos os trabalhadores da mina, de acordo com os padrões básicos 
de saúde. Isso deve incluir padrões para não urinar ou defecar perto de qualquer fonte de água aberta 

√ √ √ 

A identificação e assistência contínuas às famílias vulneráveis afectadas pelas actividades do projecto devem ser mantidas 
como prioridade na fase de construção. 

√ √ √ 

A empresa é obrigada a desenvolver um Plano de Desenvolvimento Social (PDS) como do acordo com os requisitos da 
Política de Responsabilidade Social Corporativa para a Indústria Extrativa de Recursos Minerais, Resolução (Nº 21/2014) 
e do Manual de a implementação da Responsabilidade Social Corporativa para a Indústria Extrativa de Recursos Minerais 
(No.8/2017). 

√ √  

RESÍDUOS, INFRAESTRUTURA E PROCESSO RELACIONADOS 

RESÍDUOS E MATERIAIS PERIGOSOS 

A localização do depósito de estéril e da TSF deve levar em consideração a localização e a proximidade dos recursos 
hídricos e assentamentos humanos. Além disso, deve garantir que, no caso pouco provável de falha, a poluição do solo e 
da água, bem como o risco físico para as comunidades, seja minimizado. 

√ √  
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A integridade da TSF deve ser inspecionada regularmente por um engenheiro qualificado e experiente. Isso deve incluir o 
monitoramento do aterro da TSF para detecção precoce de movimento. Inspeções formais regulares das instalações pelos 
operadores diariamente e inspeções formais anuais pelo Engenheiro. 

 √ √ 

A operação da instalação deve garantir bordo livre suficiente para garantir que a TSF não transborde.  √  

Ao seleccionar produtos químicos (como floculantes) para uso no processo, deve-se dar preferência a alternativas com 
menor toxicidade. 

 √  

O perfil químico da água armazenada no reservatório da TSF deve ser monitorado para que, em caso de descarga 
acidental, os contaminantes liberados no ambiente sejam conhecidos. 

 √  

A qualidade da água armazenada no processo deve ser monitorada para que, em caso de descarga acidental, os 
contaminantes liberados no meio ambiente sejam conhecidos. 

 √  

Deve ser implementado o monitoramento das águas superficiais e pluviais para a detecção precoce da contaminação da 
água, o que poderia impactar a saúde das comunidades que dependem de fontes naturais de água. 

√ √ √ 

O acesso à TSF e ao despejo de estéril deve ser restrito, na medida do possível, e todas as comunidades locais devem 
ser informadas sobre os riscos potenciais associados a essas instalações por meio de avisos e reuniões da comunidade. 
A TSF deve ser cercado e o portão trancado em todos os momentos 

 √  

Os corpos de água devem ser monitorados rotineiramente para detectar ocorrências de acesso não restrito à TSF.  √  

Devem estar prontamente disponíveis os dispositivos de flutuação ao redor da TSF.  √  

Devem ser colocados avisos de advertência em torno de tais instalações para o potencial de afogamento e discussões 
realizadas com as comunidades locais para informá-las desse perigo. 

√ √ √ 

O treinamento de saúde e segurança para trabalhadores e visitantes deve incorporar esses riscos. √ √ √ 

Todos os produtos químicos utilizados no local devem ser armazenados e eliminados de acordo com a legislação nacional 
relativa à eliminação de resíduos perigosos. 

√ √ √ 

Os produtos químicos devem ser armazenados em áreas designadas e seguras. Os produtos químicos que podem reagir 
de maneira perigosa não devem ser armazenados dentro da mesma área delimitada. A compatibilidade dos produtos 
químicos deve ser confirmada antes do armazenamento. 

√ √ √ 

As Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) devem estar prontamente disponíveis para todos 
os produtos químicos no ponto de armazenamento e uso. 

√ √ √ 

A sinalização mostrando os nomes químicos e as propriedades perigosas dos produtos químicos deve ser visível na área 
designada de armazenamento temporário em inglês e português. 

√ √ √ 

Kits de derrames devem estar prontamente acessíveis em todas as áreas do local onde são armazenados ou usados 
produtos químicos perigosos a granel. 

√ √ √ 

Deve ser desenvolvido um POP de Gestão de Materiais Perigosos para a instalação e deve incluir os protocolos de 
gestão e manuseio desses materiais, bem como procedimentos detalhados de resposta a derrames. 

√ √ √ 

Todos os resíduos devem ser geridos de acordo com os requisitos da legislação Moçambicana. √ √ √ 

Na medida do possível, a filosofia da hierarquia de gestão de resíduos deve ser aplicada à gestão de todos os fluxos de 
resíduos. 

√ √ √ 

Todos os resíduos gerais que não podem ser reutilizados ou reciclados devem ser armazenados temporariamente em uma 
área dedicada e depois transportados regularmente para o aterro designado para descarte. 

√ √ √ 

Caso um aterro geral seja implantado como parte da mina, ele deve ser projectado e operado de acordo com as exigências 
da legislação Moçambicana (Decreto 83/2014 de 31 de Dezembro) de modo a isolar os resíduos e prevenir a contaminação 
ambiental, particularmente a contaminação das águas subterrâneas. Ele também deve ser licenciado pelo desenvolvedor 

√ √ √ 
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no início da fase de construção e, até que essa instalação esteja totalmente operacional, todos os resíduos gerais 
produzidos durante a fase de construção devem ser armazenados no local em uma área de controle de acesso seguro, 
em conformidade legal, de maneira que minimize os impactos ambientais. 

Caso um aterro geral seja implantado como parte da mina, será essencial implementar um sistema de monitoramento de 
águas subterrâneas nas proximidades do aterro construído, de modo a detectar quaisquer alterações na qualidade da 
água subterrânea. 

√ √ √ 

Todos os recipientes para armazenamento temporário de resíduos que estão localizados ao ar livre devem ser cobertos 
para evitar a entrada de água e o acesso de animais. 

√ √ √ 

Todos os funcionários, contratadas e visitantes do local devem ser informados dos procedimentos correctos de gestão de 
resíduos, incluindo a separação de resíduos gerais e perigosos na fonte. 

√ √ √ 

As áreas de armazenamento e eliminação de resíduos devem estar localizadas a pelo menos 100 m dos recursos hídricos 
superficiais ou de linhas de drenagem importantes. 

√ √ √ 

Antes do descarte seguro, todos os resíduos perigosos devem ser armazenados temporariamente em uma instalação 
temporária de armazenamento de resíduos perigosos. Essa instalação deve ser projectada para incluir contenção 
secundária revestida e coberta para proteger o conteúdo das intempéries (luz solar e chuva). Se os resíduos forem 
corrosivos, a base da instalação de armazenamento deve ser revestida com um revestimento resistente a ácidos. 

√ √ √ 

Sempre que possível, os recipientes vazios para produtos químicos perigosos serão devolvidos aos fornecedores. Quando 
os recipientes vazios para produtos químicos perigosos (hidrocarbonetos, pesticidas, produtos químicos de laboratório, 
desengraxantes, etc.) não puderem ser devolvidos aos fornecedores, eles devem ser lavados três vezes, perfurados e 
armazenados em uma área segura até que possam ser descartados com segurança. A água de lavagem não pode ser 
descarregada directamente no meio ambiente. 

√ √ √ 

Recipientes de pesticidas vazios devem ser descartados de acordo com o Regulamento para o Gestão de Resíduos 
Perigosos (Decreto 83/2014 de 31 de Dezembro) e a queima de recipientes de pesticidas vazios deve ser fortemente 
desencorajada. 

√ √ √ 

Nenhum resíduo perigoso deve ser descartado nos drenos, pois isso pode afectar negativamente o desempenho dos 
tanques sépticos. 

√ √ √ 

Existem duas opções possíveis de descarte para resíduos médicos que devem ser geridas de acordo com o procedimento 
de gestão descrito no Anexo 3 da Gestão de Resíduos Médicos do CICV (2011) e as exigências da legislação 
Moçambicana (Decreto de Resíduos Biomédicos No 8/2003). Os resíduos médicos gerados no local devem ser incinerados 
e os resíduos descartados no aterro designado. Alternativamente, o resíduo hospitalar pode ser armazenado 
temporariamente em uma instalação designada e claramente demarcada antes de ser transportado para um hospital 
regional que aceita resíduo hospitalar. 

√ √ √ 

Toda a água de lavagem doméstica e esgoto da mina deve inicialmente ser desviada para as fossas sépticas (durante a 
construção) e depois para a estação de tratamento de esgoto (durante os últimos estágios de construção e durante a 
operação) para tratamento. A descarga de efluentes destas instalações deve atender aos padrões de descarga de 
Moçambique, antes de serem lançados no meio ambiente. A prioridade seria reciclar a água tratada, e a lama de esgoto 
dessas instalações deve ser descartada em leitos de secagem de lama separados e compostada, a menos que sejam 
tomadas medidas alternativas aprovadas para o descarte ou uso corrceto da lama de esgoto. A lama estabilizada pode 
então ser seca e descartada em um aterro designado ou, alternativamente, aplicado como condicionador de solo durante 
a reabilitação da mina, desde que os níveis de constituintes tóxicos sejam suficientemente baixos. Se a aplicação do solo 
for adoptada, a contaminação do solo deve ser evitada e o padrão de solo prescrito pelo BAD deve ser usado como 
referência para determinar a aptidão do solo para várias aplicações. 

√ √ √ 

O pré-tratamento de óleos e gorduras contendo efluentes de compartimentos de combustível e oficinas mecânicas de 
veículos será colectado em vários reservatórios e será descartado como resíduo perigoso na instalação de tratamento de 
resíduos perigosos mais próxima (por exemplo, na mina de Montepuez). 

√ √ √ 
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Os sanitários químicos devem ser regularmente atendidos de uma maneira que não represente uma ameaça ao meio 
ambiente. A descarga directa do conteúdo químico dessas instalações não deve ser descartada directamente no meio 
ambiente e deve ser tratada em uma instalação de tratamento de esgoto. Alternativas como as Latrinas Melhoradas 
Ventiladas (LMVs) e os sanitários de compostagem a seco devem ser consideradas como alternativas preferidas para os 
sanitários químicos autônomos. Se as LMVs forem usadas, elas devem ser revestidas, mantidas e instaladas de forma a 
minimizar o risco de contaminação dos recursos hídricos superficiais e sub-superficiais. 

√ √ √ 

Todas as instalações de tratamento de esgoto devem ser bem mantidas. Para este fim, pelo menos um funcionário no 
local deve ser treinado para manter os sistemas 

√ √ √ 

O desempenho dos sistemas de tratamento de esgotos e instalações de reciclagem de água deve ser monitorado 
regularmente. Nos casos em que se constata que um sistema está tendo um desempenho mau, a causa do desempenho 
insatisfatório deve ser investigada em tempo hábil e medidas de correcção devem ser implementadas para restaurar o 
desempenho. 

√ √ √ 

No caso de as lamas terem de ser removidas do (s) sistema (s), estas devem ser eliminadas de forma a minimizar o risco 
potencial para a saúde humana e o ambiente e devem cumprir a legislação Nacional. 

√ √ √ 

O programa de monitoramento ambiental da instalação deve incorporar pontos de monitoramento capazes de detectar um 
impacto negativo no meio ambiente associado à descarga de esgoto tratado. 

√ √ √ 

Qualquer trabalhador encarregado da gestão de sistemas de esgoto e saneamento deve ser vacinado contra as principais 
doenças associadas a esses fluxos de resíduos. 

√ √ √ 

A gestão de todo o escoamento deve obedecer, no mínimo, aos requisitos da legislação Moçambicana (Decreto nº 18/2004, 
alterado pelo Decreto nº 67/2010). 

√ √ √ 

O Plano de Gestão de Águas Superficiais e Pluviais deve incorporar medidas para desviar as águas pluviais limpas 
das pilhas de produto, áreas de armazenamento e eliminação de resíduos e outras áreas de operação. 

√ √ √ 

As medidas de mitigação devem ser destinadas a reduzir o contacto entre águas pluviais e produtos químicos perigosos. 
Isso precisa ser considerado durante o planeamento do sistema de drenagem de águas pluviais para as instalações da 
mina. 

√ √ √ 

Em termos de minimizar a descarga de poluentes e quantidade de escoamento que requer tratamento, todo o escoamento 
de águas pluviais deve ser devidamente segregado e o escoamento de água limpa desviado para evitar a mistura com 
água contendo alto teor de sólidos, para minimizar o volume de água a ser tratada antes da liberação. 

√ √ √ 

Todo o escoamento das áreas de lavagem de máquinas deve passar por um colector de óleo e deve ser tratado como 
perigoso devido à presença de hidrocarbonetos. Todas as outras águas de escoamento devem passar através de uma 
colector de sedimentos para remover a maioria dos sólidos suspensos antes da descarga para o meio ambiente. Todo o 
material depositado deve ser descartado em um aterro designado. 

√ √ √ 

A qualidade de todos os fluxos de resíduos líquidos descarregados do local, incluindo as águas pluviais, deve ser 
monitorada regularmente para garantir a conformidade com os requisitos da legislação e normas relevantes. 

√ √ √ 

O transporte de resíduos só deve ser realizado por veículos de remoção de resíduos específicos com recipiente fechado 
à prova de derramamento. 

√ √ √ 

Os resíduos devem ser devidamente acondicionados para sua colocação nos camiões-contentor, de modo a evitar 
derramamento ou vazamento ao longo da (s) rota (s) de transporte. 

√ √ √ 

Os transportadores de resíduos devem ser treinados para colectar, transportar e distribuir resíduos de maneira que não 
resulte em qualquer derramamento desnecessário de resíduos. 

√ √ √ 

Antes de deixar o local, todos os tambores de resíduos perigosos devem ser devidamente protegidos e o número de 
tambores confirmado e assinado pelo transportador na forma de um documento de eliminação de resíduos. 

√ √ √ 

A confirmação do recebimento de todos os resíduos deve ser obtida na chegada e todos os registos mantidos durante toda 
a operação da mina. 

√ √ √ 
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O transporte de resíduos perigosos deve ser conduzido de acordo com as medidas necessárias de saúde e segurança. √ √ √ 

Deve ser desenvolvido um Plano Integrado de Gestão de Resíduos para o local e deve incluir os Indicadores Chave de 
Desempenho (KPIs), com os quais a gestão de resíduos pode ser auditada. Cópias deste documento devem ser 
disponibilizadas em instalações designadas, onde os materiais perigosos e hidrocarbonetos são armazenados, 
dispensados e usados. O objectivo deste procedimento é fornecer o armazenamento e manuseio adequado de 
hidrocarbonetos no local, incluindo hidrocarbonetos residuais, e prevenir qualquer forma de contaminação. 

√ √ √ 

RUÍDO 

Todos os equipamentos e veículos movidos a diesel devem ser mantidos em um alto nível de manutenção. Isto deve 
incluir, particularmente, a inspeção regular e, se necessário, a substituição dos silenciadores de entrada e escape. 
Qualquer alteração nas características de emissão de ruído do equipamento deve servir de gatilho para sua retirada para 
manutenção. 

√ √ √ 

Ao gerir o ruído especificamente relacionado ao tráfego de veículos, os esforços devem ser direccionados para: 

• Minimizar o motor, a transmissão e o ruído / vibração do veículo. Isto é conseguido através da implementação de um 
programa de manutenção de equipamentos. 

• Fazer a manutenção das superfícies da estrada regularmente para reparar buracos etc. 

• Fazer a manutenção de todas as estradas bem conservadas e evitar inclinações íngremes ou declives para reduzir o 
ruído de aceleração / travão. 

• Evitar tempos de inactividade desnecessários em todos os momentos. 

• Minimizar a necessidade de os camiões/equipamentos fazerem a inversão de marcha. Isso reduzirá a frequência com 
que sinais sonoros perturbadores de reversão, mas necessários ocorrerão. Podem ser consideradas alternativas ao 
tradicional alarme de iversao "bip", como um alarme "auto-ajustável" ou "inteligente". Esses alarmes incluem um 
mecanismo para detectar o nível de ruído local e ajustar automaticamente a saída do alarme de forma que fique 5 a 
10 dB acima do nível de ruído próximo ao equipamento em movimento. O material promocional para alguns alarmes 
inteligentes afirma que a capacidade de ajustar o nível do alarme é vantajosa para aqueles sites "com baixo nível de 
ruído ambiente" (Burgess & McCarty, 2009). Além disso, ao inverter, os veículos devem viajar em uma direcção longe 
de áreas sensíveis a ruído, se possível. 

√ √ √ 

Sempre que possível, outras actividades ruidosas não rotineiras, como construção, desmobilização, arranque e 
manutenção, devem ser limitadas às horas do dia. 

√ √ √ 

Deve ser mantido um registo de reclamações de ruído como parte do Mecanismo de Reclamações. √ √ √ 

Fornecimento de avisos gerais para a comunidade na forma de quadros de aviso indicando datas e horários da detonação. √ √ √ 

Como o local ou actividade está próximo a áreas sensíveis ao ruído, equipamentos e métodos a serem empregados devem 
ser revistos para garantir que a tecnologia disponível mais silenciosa seja usada. Equipamentos com níveis mais baixos 
de potência sonora devem ser seleccionados em tais instâncias e os fornecedores/contratadas devem ser obrigados a 
garantir a concepção de equipamento optimizados de ruído níveis. Tanto quanto é praticamente possível, a fonte de ruído 
significativo deve ser incluída. A extensão do invólucro dependerá da natureza da máquina e de seus requisitos de 
ventilação. Geradores, bombas e ventiladores são exemplos desse tipo de equipamento. Deve notar-se que a eficácia de 
invólucros e telas parciais pode ser reduzida se usada incorrectamente, e o ruído deve ser direccionado para um invólucro 
parcial e não fora dele, e não deve haver nenhuma superfície reflectora, como veículos estacionados em frente à 
extremidade aberta de um invólucro acústico. 

√ √ √ 

√ √ √ 

A planta e o equipamento devem ser instalados o mais longe possível das áreas sensíveis ao ruído. √ √ √ 

As máquinas usadas intermitentemente devem ser desligadas entre períodos de trabalho ou reduzidas ao mínimo e não 
deixadas em execução desnecessariamente. Isso reduzirá o ruído e economizará energia 

√ √ √ 
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Plantas ou equipamentos dos quais o ruído gerado é conhecido por ser particularmente direccional, devem ser orientados 
de modo que o ruído seja direccionado para longe das áreas sensíveis a ruído. A manutenção regular e eficaz de 
equipamentos e instalações é essencial para o controle do ruído. Aumentos no ruído do equipamento são frequentemente 
indicativos de falha mecânica eminente. Além disso, equipamentos/materiais redutores de som podem perder a eficácia 
antes da falha e podem ser identificados por meio de inspeção visual. 

√ √ √ 

Tampas acústicas de motores e compressores devem ser mantidas fechadas quando em uso ou em marcha lenta. √ √ √ 

O ruído gerado por máquinas vibratórias e equipamentos com peças vibratórias pode ser reduzido através do uso de 
montagens de isolamento de vibração ou balanceamento adequado. Ferramentas de corte e serras devem ser mantidas 
afiadas para reduzir o ruído de atrito. O ruído gerado pela fricção nos rolos transportadores, carrinhos etc. pode ser 
reduzido por lubrificação suficiente. 

√ √ √ 

Naturalmente, se as actividades de ruído puderem ser minimizadas ou evitadas, a quantidade de ruído que atinge as áreas 
sensíveis ao ruído será reduzida. Alternativamente, a distância entre a fonte e o receptor deve ser aumentada, ou telas de 
redução de ruído, barreiras ou bermas devem ser instaladas. 

√ √ √ 

Aumentar a distância entre a fonte e o receptor é muitas vezes o método mais eficaz de controle de ruído, pois, para uma 
fonte pontual típica no nível do solo, uma redução de 6 dB pode ser obtida a cada dobramento de distância. No entanto, 
admite-se que nem sempre seja possível 

√ √ √ 

Se os níveis de ruído excederem os níveis de limiar recomendados na Escola Primária de Mphuthi após o controle do ruído 
na fonte e o controle da propagação do ruído, podem então precisar ser consideradas medidas de controle da edificação 
na escola. 

√ √ √ 

TRÁFEGO 

Investigar, em conjunto com as autoridades locais de tráfego e transporte, pontes, aquedutos e caminhos ao longo da 
estrada de Montepuez para o local, para garantir que eles sejam fortes o suficiente para lidar com o tráfego de camiões do 
peso e frequência previstos. Melhorar a estrada e as pontes de acordo. 

√   

Deve-se considerar a possibilidade de projectar a estrada de acesso ao local para contornar os assentamentos (Mphuti e 
Mphoti), onde as moradias, a escola e as pessoas estão localizadas muito perto da estrada. Além disso, a oportunidade 
de alargar a estrada e garantir a segurança é limitada devido à falta de espaço para expansão. Pode ser necessário o 
realinhamento da estrada entre o local da mina e a EN242 para contornar o assentamento principal de Mputhi. 

√   

A estrada entre a mina e a EN242 deve ser larga o suficiente para permitir a passagem segura de dois veículos pesados. 
Todas as melhorias nas vias públicas deverão ser aprovadas pelas autoridades Moçambicanas relevantes. 

√   

O melhoramento da estrada entre a mina e a EN242 deve incluir medidas para reduzir a geração de poeiras fugitivas, de 
preferência por meio de um curso de selagem/desgaste agregado padrão da indústria, adequado para todas as condições 
meteorológicas, mas por aplicação regular e frequente de poeira. supressor, incluindo a água, se estiver disponível em 
quantidades suficientes. 

√   

Dentro dos limites do local da mina, a sinalização deve ser usada para especificar os limites de velocidade, e a aderência 
a esses limites deve ser monitorada e rigorosamente aplicada. Nas estradas nacionais, o limite de velocidade especificado 
deve ser rigorosamente respeitado pela mão de obra da mina e contratada. 

√ √ √ 

A velocidade reduzida nas comunidades e os limites de velocidade devem ser rigorosamente observados. √ √ √ 

Todos os motoristas devem receber treinamento para cada tipo de veículo, incluindo treinamento em veículos ligeiros, 
treinamento em camiões para veículos pesados e treinamento de carga anormal em camiões (incluindo plataformas baixas 
e reboques) antes de serem autorizados a dirigi-los. Os motoristas devem ter licenças apropriadas para todos os tipos de 
veículos que precisam dirigir. 

√ √ √ 
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
RELEVÂNCIA POR FASE 

Construção Operação Desmobilização  

As entregas de veículos pesados devem, na medida do possível, ser programadas para evitar a formação de comboios. 
Deve ser mantida uma distância suficiente, conforme especificado no POP de Gestão de Estradas e Transporte, entre 
veículos pesados para permitir que veículos ligeiros ultrapassem com segurança. 

√ √ √ 

Na medida do possível, as entregas de cargas anormais devem ser programadas para evitar períodos em que volumes 
significativos de tráfego estejam realizando entregas no local. Devem ser tomadas providências com as autoridades de 
tráfego apropriadas para cargas anormais, e seus requisitos devem ser estritamente seguidos. Serão tomadas medidas 
para manter crianças e adultos longe de cargas anormais enquanto se deslocam perto das comunidades. 

√ √ √ 

O Plano de Prontidão e Resposta a Emergências requerido deve incluir disposições para lidar com acidentes de trânsito, 
particularmente acidentes envolvendo ferimentos pessoais, e todos os motoristas devem estar cientes dos procedimentos 
a serem seguidos. Todos os veículos devem levar kits de primeiros socorros. 

√ √ √ 

Devem ser evitadas entregas de material à noite. √ √ √ 

Determinar os padrões de concepção das vias públicas para determinar cargas seguras para os veículos que as utilizam. √ √ √ 

Assegurar-se de que os veículos não sejam carregados além das cargas concebidas das estradas que eles usarão. √ √ √ 

Minimize o motor do veículo individual, a transmissão e a vibração do corpo. Isto pode ser conseguido pela manutenção 
regular dos veículos 

√ √ √ 

Os camiões de produtos devem ter sistemas de rastreamento por GPS colocados nos veículos para confirmar a localização 
e registar o comportamento do motorista. 

√ √ √ 

Deve ser tomado cuidado ao longo de rotas não pavimentadas. Os motoristas devem ser instruídos a relatar más condições 
de estrada e/ou superfície para que os reparos possam ser efectuados sem demora. 

√ √ √ 

 
Com base nas recomendações específicas acima para impactos relacionados ao projecto, precisarão ser elaborados planos de gestão adicionais para 
o projecto proposto. Esses planos, bem como a fase em que eles precisam ser desenvolvidos, estão descritos na Tabela 6.2, abaixo 

 
Tabela 6.2: Medidas de mitigação para impactos relacionados ao projecto 

TÍTULO DO DOCUMENTO ESCOPO 

ANTES DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Plano de Gestão Ambiental da Fase 
de Construção (PGASC) 

O PGASC deve lidar com todas as questões ambientais e sociais associadas ao estabelecimento do projecto. Os impactos ambientais 
relacionados a todos os aspectos ambientais identificados, incluindo detonação, qualidade do ar, erosão do solo e controles, ruído, vegetação, 
águas superficiais e subterrâneas, fauna, poeira, vegetação, terraplanagem, manuseio de materiais e escoamento de águas superficiais 
precisarão ser cobertos. O PGASC também precisará lidar com os impactos sociais da construção, incluindo os requisitos trabalhistas e como 
a mão de obra local será seleccionada e gerida, e deve: 

• Especificar as obrigações contractuais de A&S para as contratadas; 

• Definir o papel da Suni Resources e da equipe contratada; e 

• Aplicar quaisquer aspectos ambientais e sociais e medidas de gestão, conforme aplicável 
 
Além do acima exposto, o PGASC lidará especificamente com o manuseio e descarte de resíduos durante a construção (especialmente porque 
não há locais de resíduos perigosos formalizados dentro e ao redor da área do projecto), saúde ocupacional e segurança específicas dessas 
instalações durante a construção e qualquer outra aspectos específicos não abrangidos noutros Os planos e procedimentos listados abaixo 
compreenderão a maioria dos requisitos e especificações do PGASC. 
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TÍTULO DO DOCUMENTO ESCOPO 

Plano de Engajamento das Partes 
Interessadas (PEPI) 

Um PEPI define processos de comunicação e envolvimento com comunidades vizinhas. Um PEPI deve descrever os papéis e responsabilidades 
de todas as partes interessadas para gerir as expectativas das comunidades locais. O engajamento das partes interessadas é uma plataforma 
pela qual as principais questões ambientais e sociais podem ser estabelecidas e compreendidas para melhorar a tomada de decisões, 
determinar soluções para questões de interesse. 

Plano de Gestão de Saúde e 
Segurança Comunitária 

A construção e operação das instalações de mineração podem apresentar vários riscos para as comunidades locais. Como tal, a Suni 
Resources irá desenvolver um Plano de Gestão de Saúde e Segurança da Comunidade. Este Plano incluirá uma avaliação detalhada de todos 
os riscos associados com a operação das instalações da mina que possam impactar negativamente as comunidades locais. Também incluirá 
um conjunto claro de procedimentos destinados a minimizar os danos aos membros da comunidade. 

Plano de Gestão de Afluxo (se 
considerado necessário) 

A empresa deve desenvolver um Plano de Gestão de Afluxo se for antecipado um afluxo de candidatos a emprego para as áreas do projecto. 
O objectivo do plano é fornecer um conjunto de acções e responsabilidades para a gestão de impactos vinculados a qualquer afluxo ou imigração 
induzida pelo projecto potencial em sua área de influência estendida ao longo de sua vida útil. Os objectivos do plano atípico são: 

• Evitar a migração não planeada e não gerida para a área de influência do projecto; 

• Determinar as rotas de migração em potencial e os "pontos de acesso" de assentamento de migrantes; 

• Monitorar a taxa e a escala de afluxo e assentamentos na área do projecto, logo que isso ocorra 

• Fornecer a abordagem inicial de estrutura para gerir esses impactos, de modo a garantir que eles sejam minimizados o máximo possível, 
garantindo, ao mesmo tempo, que os possíveis benefícios sejam distribuídos da forma mais equitativa possível; e 

• Atribuir responsabilidades e recursos para as medidas de gestão propostas. 

Plano de Saúde e Segurança 
Ocupacional 

A construção e operação das instalações da mina apresentarão vários perigos significativos para os trabalhadores. Como tal, a Suni Resources 
implementará um plano abrangente de saúde e segurança ocupacional e / ou sistema de qualidade. Este Plano incluirá uma avaliação detalhada 
de todos os riscos ocupacionais associados à operação da mina e do processamento de minerais e um conjunto claro de procedimentos 
destinados a minimizar os danos aos trabalhadores durante o curso de suas actividades no local. 

Plano de Prontidão e Resposta a 
Emergências  

É necessário um Plano de Prontidão e Resposta a Emergências para lidar com derrames gerais de qualquer tipo, bem como procedimentos de 
gestão para emergências durante desastres naturais, incêndios e acidentes. A resposta e gestão de derrames é particularmente importante em 
áreas adjacentes a ambientes riparianos, onde os derrames podem entrar facilmente nestas águas. Provedores de serviços e instalações 
necessárias precisarão ser identificados. É necessária a identificação de condições adversas que podem causar grandes impactos ambientais 
(por exemplo, grandes tempestades, incêndios catastróficos, explosões etc.), e medidas para lidar efectivamente com elas devem ser 
desenvolvidas. Um Plano de Resposta a Emergências é, portanto, o desenvolvimento de procedimentos para derramamentos químicos, gestão 
de desastres e uma estratégia de evacuação de instalações. 

Plano Integrado de Gestão de 
Resíduos 

O Plano Integrado de Gestão de Resíduos incluirá um compromisso para a Suni Resources gerir todos os fluxos de resíduos de uma maneira 
que minimize a probabilidade de danos ao meio ambiente ou à saúde humana. Além disso, todos os fluxos de resíduos serão geridos de acordo 
com a hierarquia de gestão de resíduos, que exige que a produção de resíduos seja evitada e minimizada. Os resíduos serão então reutilizados 
ou reciclados e, quando isso não for possível, serão eliminados de uma forma ambientalmente responsável e em conformidade com as 
obrigações legais e outras relevantes. Este POP cobrirá todos os resíduos sólidos e líquidos, perigosos e não perigosos, e também cobrirá a 
gestão do lixiviado das instalações de resíduos, TSF e WRD. 

Plano de Gestão de Águas 
Superficiais e Pluviais 

Se não for gerido, o escoamento da água pluviais pode resultar na poluição e contaminação dos solos e dos sistemas de água doce na área 
ripariana adjacente. O objectivo do Plano de Gestão de Águas Superficiais e Pluviais é: 

• Proteger a saúde, o bem-estar e a segurança do público e proteger a propriedade contra os riscos de inundação ao encaminhar e descarregar 
com segurança a água da chuva dos empreendimentos. 

• Preservar o ambiente natural. 

• Incorporar medidas para desviar a água limpa da chuva de fontes de poluição potencial, incluindo áreas de armazenamento e eliminação 
de resíduos e outras áreas de operação. 

• Reduzir o contacto entre a água da chuva e produtos químicos perigosos ou resíduos. 
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TÍTULO DO DOCUMENTO ESCOPO 

Procedimento de Gestão de Materiais 
Perigosos 

A construção e operação da mina envolverá o armazenamento e uso de materiais perigosos, como hidrocarbonetos. Se não forem geridos 
correctamente, isso pode resultar em danos ao meio ambiente, em particular ao solo e à água, bem como aos trabalhadores e membros da 
comunidade. Os detalhes do requisito de gestão para produtos químicos perigosos e resíduos contendo materiais perigosos durante as fases 
de construção, operação e desmobilização estão contidos em medidas de mitigação relacionadas a resíduos. Os objectivos deste POP são 
garantir que: 

• O uso e a gestão de produtos químicos perigosos são cuidadosamente controlados e usados apenas por pessoal autorizado. 

• A probabilidade de danos aos seres humanos ou ao meio ambiente é minimizada. 

• Aprovação e aquisição de produtos químicos perigosos; armazenamento de produtos químicos, eliminação de produtos químicos e 
recipientes expirados. 

• Resposta a emergência. 

• Disponibilidade de Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). 

Procedimento de Gestão Rodoviária e 
de Transporte 

As fases de construção e operação do projecto resultarão em um aumento no volume de tráfego que pode representar um risco para a saúde 
e segurança da comunidade e dos funcionários da mina. O objectivo deste POP é, portanto, reduzir o risco de lesões a membros e funcionários 
da comunidade ao: 

• Enfatizar os aspectos de segurança entre os motoristas. 

• Melhorar as habilidades de condução e exigindo o licenciamento dos motoristas. 

• Adoptar limites para a duração da viagem e organizar listas de motorista para evitar cansaço excessivo. 

• Evitar rotas perigosas e horários do dia para reduzir o risco de acidentes. 

• Manutenção regular de veículos e uso de peças aprovadas pelo fabricante para minimizar acidentes potencialmente graves causados por 
falha do equipamento 

• Minimizar a interação dos peões com veículos de construção. 

• Usar sinalização e sinalizar pessoas para avisar sobre condições perigosas. 

ANTES DA FASE OPERACIONAL 

Plano de Gestão Ambiental da Fase 
Operacional (PGASO) 

O PGASO deve lidar com todos os problemas ambientais e sociais associados à operação da instalação. O âmbito deste plano será semelhante 
ao do PGAS-C, embora as questões prioritárias que requerem uma análise cuidadosa sejam ligeiramente diferentes e de longo prazo. Como 
seu foco está na operação da instalação. Com base nos resultados da AIAS, as questões que o PGAS-O precisará focar provavelmente serão 
as seguintes, entre outras: 

• Contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas 

• Qualidade do ar ambiente e ambiente de trabalho 

• Ambiente e ruído no local de trabalho 

• Consumo de energia e água 

• Uso de Terra e Recursos Naturais pela Comunidade 

• Planos de conservação para flora e fauna 

• Conservação de áreas não afectadas 

• Gestão de resíduos 

• Drenagem Ácida da Mina/Rochas (DAM/DAR) - se for significativo 

• Tráfego e Segurança Rodoviária 

• Socioeconómicos (requisitos trabalhistas e como a mão de obra local será administrada) 

• Saúde e segurança ocupacional, incluindo riscos de explosão 

• Saúde e segurança da comunidade, incluindo riscos de transporte 

• Gestão contínua das expectativas da comunidade / conflito na comunidade 
 
Além do acima exposto, o PGASO deve incluir requisitos específicos para, e detalhes sobre a implementação de um Sistema de Gestão 
Ambiental e Social (SGAS) formal e lidar com quaisquer outros aspectos específicos não cobertos em outro lugar. 

ANTES DA FASE DE DESMOBILIZAÇÃO 
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TÍTULO DO DOCUMENTO ESCOPO 

Plano de Gestão Ambiental da Fase 
de Desmobilização (PGAS-D) e Plano 
de Encerramento 

Consulte o Capítulo 10 para obter os requisitos e especificações do Plano Conceitual de Encerramento. Isso será incorporado tanto no PGASD 
quanto no Plano Final de Encerramento a ser desenvolvido nos últimos anos de actividade operacional. Um Plano de Reabilitação, a ser 
incorporado no PGAS-D, fornecerá directrizes e medidas necessárias para restaurar os solos minerados e explorar as opções, possibilidades 
e pontos finais ao longo do caminho para a restauração. O monitoramento da reabilitação bem-sucedida deve incluir o monitoramento da 
cobertura vegetal, erosão e espécies exóticas invasoras. A reabilitação é um processo contínuo e deve começar durante a operação até a fase 
de encerramento. Pode nem sempre ser possível restaurar os solos ao seu estado inicial no fechamento. Os conceitos de reabilitação a serem 
explorados são definidos da seguinte forma: 

• Restauração: O retorno de um ecossistema danificado ao seu estado original. 

• Reabilitação: O retorno de um ecossistema danificado ao seu estado original, levando em consideração que é questionável se a restauração 
completa será alcançada. 

• Revegetação: O processo de estabelecer vegetação no ambiente degradado. 

• Substituição: O processo onde a vegetação é estabelecida no ambiente degradado, mas esta vegetação difere da vegetação pré-
mineração. Tal opção resultaria, na maioria das vezes, de condições pós-mineração serem incompatíveis com o uso original da terra. Um 
exemplo seria plantar culturas economicamente ou socialmente importantes, em vez da vegetação original, devido às propriedades alteradas 
do solo. 
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7. PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
 
7.1 INTRODUÇÃO 

 
Este Programa de Monitoramento descreve os requisitos de monitoramento de A&S para as Fases 
de Construção e Operação do Projecto de Grafite de Balama Central. Este programa foi baseado 
nos resultados da AIAS e será periodicamente revisto e actualizado. Normas nacionais e 
internacionais são fornecidos aqui e deve notar-se que, sempre que as normas estão disponíveis 
para o país de acolhimento, estas serão comparadas com os padrões internacionais e onde há uma 
diferença, serão adoptados os requisitos mais rigorosos para cada parâmetro de monitoramento. 
Este capítulo não trata dos requisitos relacionados ao monitoramento da conformidade com este 
PGAS, pois esses requisitos, incluindo a necessidade de auditorias regulares de conformidade, são 
abordados separadamente no Capítulo 8. 
 

 
 

Os objectivos do Programa de Monitoramento Ambiental são: 
 

• Certificar o cumprimento dos compromissos com os Padrões A&S legislativos e não legislativos 
detalhados no Capítulo 4, especificamente os: 
o Decreto No 18/2004: Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de 

Efluentes; 
o Diploma Ministerial de 18/2004: Regulamento sobre Qualidade da Água para Consumo 

Humano; 
o Diploma Ministerial 180/2004: Regulamento sobre a qualidade da água para consumo 

humano. 

• Prover alerta atempado dos potenciais impactos, determinar a extensão dos impactos previstos 
e identificar eventuais impactos imprevistos associados com as actividades do projecto; 

• Fornecer um conjunto de dados de linha de base de A&S; 

• Fazer comentários sobre a adequação das práticas de gestão ambiental e permitir que sejam 
desenvolvidas práticas melhoradas para continuamente melhorar as operações; 

• Detectar e medir as tendências ou mudanças ambientais e permitir a análise das suas causas; e 

• Munir a gestão do local com informação e dados que podem ser usados como uma base para 
tomada de decisões. 

 
Os dados de linha de base serão utilizados para comparar as condições de pré-projecto com as fases 
futuras do projecto. Onde as condições de linha de base não são conhecidas ou são deficientes, este 
programa descreve requisitos adicionais dos dados de linha de base. 
 

 
 
Este programa consiste em vários planos de monitoramento, cada um dos quais abrange um 
elemento separado. 
 

 
 
Devem ser incluídas quatro categorias de monitoramento e estas são descritas abaixo. 
 

• Monitoramento de Descarga (Emissão): - Este envolve o monitoramento de contaminantes a 
serem descarregados ou emitidos das actividades de construção e operação para o meio 
ambiente. O monitoramento da descarga ou emissões será realizado, quer no ponto de descarga 
ou na área de captação local. O monitoramento da descarga irá fornecer informação directa 
concernente as concentrações e cargas de contaminantes a serem descarregadas provenientes 
da operação, e também servirá como um elo entre os resultados do monitoramento do ambiente 
e da operação em si. 

• Monitoramento do Ambiente: - Este envolve o monitoramento das condições iniciais e dos 
ambientes receptores que poderiam ser afectados pelas actividades de construção do projecto. 
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Enquanto que a monitoria da descarga deve determinar se ocorreram liberações ambientalmente 
significativas, os efeitos sobre os receptores finais no ambiente receptor para além do limite da 
instalação só podem ser determinados através do monitoramento do ambiente. O monitoramento 
ambiental será realizado para águas superficiais (a montante e a jusante dos rios afectados pelo 
projecto), nas águas subterrâneas, poeira ambiente, e qualidade do ar dentro dos limites da área 
do projecto.  

• Monitoramento da Pesquisa: - este será concluído como exigido para determinar a ocorrência, 
natureza e extensão dos possíveis impactos seguidos de um incidente ambiental, tal como 
derrame de óleo, ou para verificar/refutar reclamações de terceiros sobre os impactos ambientais. 
Por exemplo, o monitoramento da pesquisa pode ser realizado a montante de um ponto de 
monitoramento de rotina para identificar a fonte de contaminação. 

• Monitoramento da Saúde Ocupacional e Segurança: - O ambiente de trabalho será 
monitorado para perigos ocupacionais relevantes para o projecto. O monitoramento da Saúde 
Ocupacional e Segurança será concebido e implementado por profissionais credenciados como 
parte de um programa de monitoramento de saúde e segurança ocupacional com 
reconhecimento em aspectos a longo prazo do pós-encerramento. Como parte do programa de 
monitoramento, acidentes de trabalho, doenças e ocorrências perigosas e acidentes serão 
documentados para todas instalações. 

 
 

 
A implementação da componente ambiental do programa é principalmente de responsabilidade do 
G/SSAC. No entanto, os Oficiais de Segurança serão responsáveis pelo monitoramento das 
estatísticas de saúde dos trabalhadores, enquanto o OAC e o OLC serão responsáveis pelo 
monitoramento das estatísticas de emprego da comunidade local e pelas questões e impactos 
reportados. A Suni Resources, através do G/SSAC, garantirá que as responsabilidades de 
monitoramento biofísico sejam claramente definidas no Departamento de SSAC. Quando apropriado, 
a Suni Resources considerará envolver representantes das comunidades afectadas para participar 
das actividades de monitoramento. Onde não existem competências, ou onde estiverem envolvidos 
impactos significativos, a Suni Resources reterá especialistas externos para verificar as suas 
informações de monitoramento. Nos casos em que um terceiro é responsável pela gestão de riscos 
e impactos específicos e medidas de mitigação associadas, a Suni Resources colaborará no 
estabelecimento e monitoramento dessas actividades. 
 

 
 
A Suni Resources implementará um programa de Garantia de Qualidade/Controle de Qualidade 
(GQ/CQ) como parte do programa de monitoramento. O programa incluirá os seguintes requisitos: 
 

• Todos os recipientes de amostra devem ser claramente rotulados; 

• Os resultados de todos os duplicados e espaços em branco devem ser verificados em relação a 
outras amostras para fins de conformidade. Quando não houver conformidade, o laboratório será 
notificado e solicitado a executar novamente o teste; 

• A manutenção regular e calibração de equipamentos de monitoramento no local, de acordo com 
as instruções do fabricante; 

• O uso regular de laboratórios externos adequadamente qualificados e regulamentados para 
verificar os resultados do monitoramento no local; 

• O uso regular de amostras duplicadas, amostras divididas, espaços em branco de campo e 
brancos de laboratório e uma comparação dos equilíbrios de catiões aniónicos básicos; 

• Procedimentos de cadeia de custódia para manipulação e transporte de amostras; 

• Manual de procedimentos laboratoriais para metodologias analíticas;  

• Serão seguidos procedimentos padrão de amostragem para amostras de laboratório e serão 
envidados todos os esforços para que as amostras sejam enviadas para um laboratório 
certificado dentro de 48 horas, conforme procedimento. 
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Os dados do programa de monitoramento serão continuamente revistos e as tendências serão 
identificadas. O Relatório Ambiental mensal tornar-se-á posteriormente uma base de discussão 
sobre a eficácia do programa de monitoramento e a necessidade (se houver) de mudanças nos locais 
de amostragem, frequências de amostragem e métodos analíticos. O relatório ambiental também 
incluirá recomendações do MITADER sobre quaisquer mudanças necessárias no programa. 
 
A modificação do programa também será necessária: 
 

• Quando a configuração ou operação do Projecto muda significativamente; e/ou 

• Onde os impactos ambientais ou sociais variam das previsões iniciais; e/ou 

• Em resposta a novos compromissos da empresa, requisitos legislativos/financeiros ou 
preocupações das partes interessadas. 

 
 

 
Os resultados do monitoramento serão compilados pelo G/SSAC para submissão ao Gestor 
Residente mensalmente. Os resultados do monitoramento ambiental devem ser incorporados nos 
relatórios trimestrais, semestrais e anuais, conforme aplicável 
 
7.2 QUADRO REGULAMENTAR E DIRECTRIZES POLÍTICAS 
 
O quadro regulamentar e as directrizes políticas, bem como directrizes e convenções internacionais, 
foram discutidos no Capítulo 4 deste relatório. Assim, a Suni Resources precisa estabelecer 
procedimentos para monitorar e medir a eficácia do programa de gestão, bem como o cumprimento 
com quaisquer obrigações e exigências regulatórias legais e/ou contratuais relacionadas. Quando o 
governo ou outro terceiro tiver a responsabilidade de gerir riscos e impactos específicos e medidas 
de mitigação associadas, a Suni Resources colaborará no estabelecimento e monitoramento dessas 
medidas de mitigação. Quando apropriado, os clientes considerarão a participação de 
representantes das Comunidades Afectadas pelo Projecto para participar das actividades de 
monitoramento. 
 
7.3 MONITORAMENTO DE ASPECTOS FÍSICOS 
 

 
 
O monitoramento das pilhas de solo superficial deve ser realizado periodicamente para assegurar 
que a qualidade e a saúde do solo estejam a ser mantidas ou melhoradas. A contaminação do solo 
deve ser monitorada visualmente em todos os momentos, especialmente em torno de oficinas, 
bombas a diesel, áreas de estacionamento e outros locais que possam ser contaminados por 
hidrocarbonetos e óleos. Todas as incidências de contaminação visível devem ser documentadas, 
bem como todas as acções correctivas tomadas para lidar com a contaminação. 
  
Evidências de erosão do solo devem ser monitoradas mensalmente durante todas as fases do 
projecto. Onde a erosão é detectada, serão feitos esforços para reabilitar as áreas afectadas e 
medidas implementadas para minimizar a probabilidade de recorrência. 
 

 
 
7.3.2.1 Dados de Linha de Base 
 
O objectivo da recolha de dados de base da água superficial e subterrânea é fornecer um conjunto 
de dados de linha de base estatisticamente robusto que descreva adequadamente a qualidade da 
água ambiente de corpos de água superficiais e subterrâneos pré-construção, as principais linhas de 
drenagem na área do projecto e os locais a montante e a jusante que podem ser usados para fins 
comparativos durante as fases futuras do projecto. Os dados de linha de base para as fontes de água 
superficial e subterrânea serão colhidos durante um período de um ano tanto na estação chuvosa 
quanto na seca, de forma a garantir que a linha de base reflita a variabilidade sazonal natural. Esses 
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dados também facilitarão a calibração de modelos hidrológicos destinados a prever e gerir os 
impactos nos recursos hídricos. Será estabelecida uma linha de base da profundidade e qualidade 
da água subterrânea usando uma combinação de poços comunitários e furos de monitoramento 
dedicados em toda a área do projecto. Esta abordagem está de acordo com as melhores práticas 
internacionais. 
 
Os pontos de monitoramento de água superficial e subterrânea propostos são apresentados na 
Tabela 7.1 e suas localizações correspondentes em relação à área de licença são mostradas na 
Figura 7.1. Deve-se notar que a Suni Resources solicitou que todos os pontos de monitoramento 
identificados estivessem dentro da sua área de concessão devido a dificuldades de acesso quando 
os locais de monitoramento estão situados em propriedades fora de seu controle. Como tal, a posição 
dos pontos de monitoramento difere consideravelmente dos recomendados nos vários de 
especialidade. Além de monitorar os furos identificados na Tabela 7.1 e Figura 7.1, seria necessário 
instalar poços de monitoramento de água subterrânea imediatamente acima e abaixo do local do 
aterro, de modo a detectar qualquer poluição originária dessa instalação. 
 

 

Figura 7.1: Localização dos pontos de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas 

 



PrGAS e Programa de Monitoramento – Outubro de 2019 

Coastal & Environmental Services    43                          Projecto de Grafite da Suni Resources S.A. 

Tabela 7.1: Pontos de monitoramento de água superficial e subterrânea propostos 

NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Nome Longitude (S) Latitude (E) 

Bat01 38° 37' 51.624" 13° 20' 30.620" 

Bat02 38° 37' 50.420" 13° 21' 8.978" 

Bat03 38° 37' 13.104" 13° 21' 28.303" 

Bat04 38° 37' 6.483" 13° 20' 15.393" 

Bat05 38° 36' 46.083" 13° 20' 34.459" 

Bat06 38° 37' 31.762" 13° 22' 33.595" 

Bat07 38° 36' 20.439" 13° 23' 13.412" 

Bat08 38° 37' 1.668" 13° 23' 1.408" 

Bat09 38° 35' 43.537" 13° 22' 46.800" 

Bat10 38° 37' 10.395" 13° 21' 45.578" 

PONTOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EXISTENTES 

Mati14 38° 38' 37.356" 13° 22' 34.464" 

Mati18 38° 38' 35.556" 13° 23' 4.272" 

Mputi04 38° 36' 55.08" 13° 21' 17.244" 

Fam01 38° 35' 44.448" 13° 20' 43.296" 

Nac01 38° 34' 51.78" 13° 22' 43.572" 

Nac07 38° 34' 19.92" 13° 22' 52.932" 

Lau01 38° 35' 49.2" 13° 22' 5.124" 

Nau01 38° 32' 23.892" 13° 22' 40.332" 

Nan05 38° 37' 15.348" 13° 20' 6.972" 

Bal02 38° 33' 53.784" 13° 21' 28.872" 

Bal07 38° 34' 31.224" 13° 20' 44.412" 

PONTOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAL 

M4 38° 35' 59.370" 13° 21' 42.731" 

M3 38° 36' 12.737" 13° 22' 3.603" 

M1 38° 37' 13.013" 13° 23' 1.935" 

M2 38° 37' 40.563" 13° 22' 33.665" 

 
O programa de monitoramento também deve incorporar locais de controle a montante da área do 
projecto que sejam pouco prováveis de serem impactados pelas actividades relacionadas ao 
projecto. Este local de amostragem deve estar a montante da área de mineração proposta e 
localizado fora do cone de influência. As mudanças medidas dentro da área de controle ao longo do 
tempo fornecerão algumas informações sobre tendências naturais de longo prazo na qualidade da 
água não relacionadas às actividades do projecto. Os parâmetros a serem monitorados para os 
dados da linha de base estão incluídos nas Tabelas 7.2-7.4. 
 
Uma variedade de poços e locais de águas superficiais foram incluídos no programa de 
monitoramento, uma vez que foi reportado que as comunidades usam a água dessas fontes para 
fins recreativos e domésticos/consumo. A qualidade da água de linha de base nesses locais terá que 
ser estabelecida e os padrões de água potável devem ser mantidos nas áreas onde estes já existam 
(ou seja, onde a água subterrânea usada pelas comunidades tenha se apresentado dentro dos 
padrões antes das actividades de mineração). Assim que tenham sido recolhidos dados ambientais 
suficientes, os objectivos da qualidade da água superficial e subterrânea (água receptora) serão 
estabelecidos. Os pontos de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas podem, então, 
precisar de ser revistos de acordo com os resultados do levantamento de linha de base para 
assegurar que os impactos das actividades do projecto e a eficácia das medidas de gestão estejam 
a ser adequadamente monitorados. Os resultados do monitoramento devem ser comparados com 
os objectivos da qualidade da água receptora derivados dos conjuntos de dados de linha de base 
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para águas superficiais e subterrâneas. Foi desenvolvida uma lista de variáveis a serem monitoradas 
e é apresentada nas Tabelas 7.2-7.4. 
 
Tabela 7.2: Directrizes Propostas para o Monitoramento da Água Subterrânea e Superficial 

VARIÁVEL UNIDADES LIMITES REFERÊNCIAS 

Salinidade, 
conductividade 
ecléctrica / salinidade 

mS/m ou ppt 

Sólidos Totais Dissolvidos /Sais STD (mg/l) = CE 
(mS/m) x 6,5 a 25ºC. 

DWAF 1996 

O intervalo recomendado para os STD de águas 
subterrâneas é de 4,55 a 6207,5 mg/l (0,7 a 955 
mS/m). 

UK DWI 2006 

Para água potável, o SDT deve ser ≤600 mg/l e será 
intragável a ≥1000 mg/l. 

OMS 2011 

pH @ 25ºC 
1 – 14 
unidades de 
pH 

Água superficial (água doce) pH 6 a 9 ANZECC 2000 

Água Subterrânea pH 4,7 a 9,6 UK DWI 2006 

Temperatura ºC 
 

<3º diferencial 
IFC 2007 

Oxigénio Dissolvido 
(OD) 

Mg/L or % O2 
Água superficial (água doce) 5,5 a 6 mg/l CCME 1999 

Água subterrânea 0,1 a 14,7 mg/l UK DWI 2006 

Turbidez NTU 
5 NTU MITADER 2004 

1 NTU OMS 2011 

Cor 

Unidades de 
TCU ou Hazen 
ou mg/l Pt-Co 
escala  

<15 TCU MITADER 2004 

Vida aquática1 
incluindo amostragem 
e análise de 
invertebrados 

Pontuação SASS5 e Índice de Diversidade de Shannon Weiner 
(Invertebrados) 

DWAF 1996 

Captura de peixe por unidade de esforço, números e diversidade de espécies de peixes 

1. Parâmetros relacionados à vida aquática só serão relevantes para os recursos de água superficial 

DWAF, SA: SA Department of Water Affairs and Forestry/Departamento de Assuntos Hídricos e Florestais da África do Sul; UK DWI, United 
Kingdom Drinking Water Inspectorate/Inspecção de água potável do Reino Unido; OMS, Organização Mundial da Saúde; ANZECC, Australian 
and New Zealand Environment and Conservation Council/Conselho de Meio Ambiente e Conservação da Austrália e Nova Zelândia; MITADER, 
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural; CCME, Canadian Council of Ministers of the Environment/Conselho Canadiano de 
Ministros do Meio Ambiente; 

 
Tabela 7.3: Parâmetros Propostos para o Monitoramento de Águas Superficiais 

POLUENTE / MEDIDA  MITADER 

Cor Presente/Ausente 1:20 diluição 

Cheiro Presente/Ausente 1:20 diluição 

Sólidos Suspensos Totais mg/l 60 

pH S.U. 6-9 

Demanda Química de Oxigénio 
(DQO) 

mg/l 150 

Demanda Biológica de Oxigénio 
(DBO) 

mg/l - 

 
Óleo e graxa  

mg/l - 

 
Nitrogénio Total 

mg/l 15 

Fósforo Total mg/l 10y 

Bactérias coliformes totais MPNb/100ml  

 
Aumento de temperatura 

oC 35°z 

b: MPN = Número Mais Provável 
y: 3 mg/l em zonas sensíveis 
z: Aumento no meio receptor 
q: Água usada para irrigação 
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Tabela 7.4: Parâmetros Propostos para os Padrões de Efluentes da Mina 

POLUENTE / MEDIDA UNIDADES MITADER 

Alumínio mg/l 1.5 

Amoníaco mg/l 0.4 

Arsénico mg/l 0.05 

Berílio mg/l 1.5 

Demanda Biológica de Oxigénio 
(DBO) 

mg/l <5 

Boro mg/l 5 

Cádmio mg/l 0.005 

Cromo (Total) mg/l - 

Cromo (VI) mg/l 0.05 

Demanda Química de Oxigénio 
(DQO)  

mg/l - 

Cobre mg/l 0.05 

Cianeto mg/l 0.005 

Cianeto (Livre) mg/l - 

Cianeto (Total) mg/l - 

Cianeto WAD mg/l - 

Oxigénio Dissolvido mg/l ≤ 6 

Material flutuante Presente/Ausente Ausente 

Fluoretos mg/l 1.4 

Ferro (Total) mg/l 0.3 

Chumbo mg/l 0.01 

Manganês mg/l 0.1 

Mercúrio mg/l 0.0001 

Níquel mg/l 0.1 

Nitrato mg/l 10 

Nitrito mg/l 1 

Nitrogénio mg/l - 

Óleo e graxa Presente/Ausente Ausente 

pH S.U. 6.5 - 8.5 

Fenóis mg/l 0.001 

Fósforo mg/l - 

Cloro residual mg/l 0.01 

Selénio mg/l 0.01 

Prata mg/l 0.005 

Substâncias que reagem com o azul 
de metileno 

mg/l 0.5 

Sulfito como dissulfureto de 
hidrogénio 

mg/l 0.002 

Temperatura ° C - 

Estanho mg/l 2 

Sólidos suspensos totais (SST) mg/l - 

Urânio mg/l 0.5 

Zinco mg/l 0.01 

 
7.3.2.2 Monitoramento de Rotina da Qualidade da Água Superficial e Subterrânea 
 
De modo a rastrear os impactos e a eficácia das medidas de mitigação propostas, os parâmetros-
chave terão de ser monitorados durante as fases de construção e operação do projecto nos locais 
de monitoramento identificados na Tabela 7.1 e Figura 7.1. Esse monitoramento deve abranger a 
qualidade das fontes de água superficial e subterrânea. Como a água de ambas fontes é usada pelas 
comunidades locais, além de ser necessária para o funcionamento ecológico, a qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas durante as fases de construção e operação deve incluir todas as variáveis 
listadas nas Tabelas 7.2-7.4. 
Até que uma linha de base estatisticamente válida tenha sido estabelecida, os resultados serão 
comparados com as directrizes de água potável (ver Tabela 7.5) de forma a identificar áreas 
potencialmente preocupantes. Pode ser necessário incluir mais pontos de monitoramento da 
qualidade da água, dependendo do resultado das avaliações de risco específicas da actividade. Da 
mesma forma, o número de pontos de monitoramento pode ser reduzido se isso puder ser justificado 
pelo resultado dos dados de monitoramento e avaliações de risco.  
Tabela 7.5: Directrizes de Qualidade de Água Potável 
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POLUENTE/MEDIDA UNIDADES OMS 

Arsénico mg/l 0.01 

Bário mg/l 0.7 

Boro mg/l 0.5 

Bromo mg/l - 

Cromo mg/l 0.05 

Cálcio mg/l - 

Fluoreto mg/l 1.5 

Manganês mg/l 0.4 

Magnésio mg/l - 

Molibdénio mg/l 0.07 

Selénio mg/l 0.01 

Urânio mg/l 0.015 

Cádmio mg/l 0.003 

Cianeto mg/l 0.07 

Mercúrio mg/l 0.006 

Cloreto mg/l 5 

Clorito  μg/l 700 

Antimónio μg/l 20 

Cobre mg/l 2 

Chumbo μg/l 10 

Níquel μg/l 70 

 
7.3.2.3 Monitoramento do Nível de Água Subterrânea 

 
Os objectivos do monitoramento dos níveis das águas subterrâneas são os seguintes: 
 

1. Estabelecer a linha de base do nível sazonal da água subterrânea; 
2. Rastrear os níveis relativos à linha de base pré-mineração; 
3. Determinar se as fontes de água das comunidades estão adequadamente protegidas dos 

impactos relacionados com a mina; 
4. Indicar quando são necessárias medidas correctivas ou de prevenção para manter os níveis 

de água; e 
5. Monitorar a eficácia das medidas de mitigação. 

 
A água subterrânea é um meio de movimento relativamente lento e mudanças significativas na 
composição da água subterrânea não são normalmente encontradas num curto período de tempo 
(dias). A localização dos pontos de monitoramento do nível de água subterrânea é indicada na Figura 
7.1 e deve ser incluída no regime de monitoramento da quantidade de água. As alterações na 
profundidade da água subterrânea serão monitoradas usando uma fita isoladora eléctrica ou um 
transdutor de pressão. A profundidade até a água subterrânea deve ser monitorada trimestralmente 
durante as fases de pré-construção (um ano) e construção do projecto e deve incluir o monitoramento 
tanto na estação chuvosa quanto na seca, a fim de estabelecer a variabilidade sazonal natural. 
 
O monitoramento mensal continuará durante toda a fase operacional do projecto, a menos que os 
dados de linha de base justifiquem uma redução na frequência. 

 
7.3.2.4 Qualidade da Água Potável 

 
O projecto incluirá a construção de uma estação de tratamento de água potável para a produção de 
água potável. Toda a água gerada por esta instalação que é destinada ao consumo humano deve 
cumprir consistentemente com o padrão de água potável da OMS (Tabela 7.5), como não existe 
actualmente nenhum padrão de Moçambique disponível. 

 



PrGAS e Programa de Monitoramento – Outubro de 2019 

Coastal & Environmental Services    47                          Projecto de Grafite da Suni Resources S.A. 

7.3.2.5 Descarga de Fonte Pontual 
 

Deve ser desenvolvido e implementado um programa de monitoramento de águas residuárias e 
efluentes com recursos e supervisão de gestão adequados para atender o(s) objectivo(s) do 
programa de monitoramento. O programa de monitoramento de águas residuais deve considerar os 
seguintes elementos: 
 

• Parâmetros de monitoramento: Os parâmetros seleccionados para o monitoramento devem ser 
indicativos dos poluentes preocupantes do processo e devem incluir parâmetros que são 
regulados de acordo com os requisitos de conformidade; 

• Tipo de monitoramento e frequência: O monitoramento de águas residuais deve levar em 
consideração as características de descarga do local e processo ao longo do tempo. O 
monitoramento de descargas de processos com manufactura em lotes ou variações sazonais 
do processo deve levar em consideração as variações dependentes do tempo nas descargas e, 
portanto, é mais complexo do que o monitoramento de descargas contínuas. Efluentes de 
processos altamente variáveis podem precisar ser amostrados com maior frequência ou através 
de métodos compostos. Amostras com amostradores Grab ou, se o equipamento automatizado 
permitir, amostras compostas podem oferecer mais informações sobre concentrações médias 
de poluentes durante um período de 24 horas. Os amostradores compostos podem não ser 
apropriados onde os analitos de interesse são de vida curta (por exemplo, rapidamente 
degradados ou voláteis). 

• Locais de monitoramento: Os locais de monitoramento devem ser seleccionados com o objectivo 
de fornecer dados de monitoramento representativos para todas as descargas de efluentes do 
local, incluindo efluentes de processo, águas pluviais e efluentes sanitários. Pontos de 
monitoramento a montante podem ser incluídos para auxiliar no isolamento de fontes de 
poluentes específicos. 

• Qualidade dos dados: Os programas de monitoramento devem aplicar métodos aprovados 
internacionalmente para recolha, preservação e análise de amostras. A amostragem deve ser 
realizada por ou sob a supervisão de indivíduos treinados e protocolos padrão de cadeia de 
custódia devem ser observados em todos os momentos. A análise deve ser conduzida por 
entidades permitidas ou certificadas para esse fim. Planos de Amostragem e Análise de Garantia 
de Qualidade/Controle de Qualidade (QA/QC) devem ser preparados e implementados. A 
documentação de QA/QC deve ser incluída nos relatórios de monitoramento. 

 
Limites de Descarga Aplicáveis 
 
Para garantir que os padrões de efluentes sejam cumpridos, os padrões exigidos para a descarga 
de efluentes, conforme prescrito pela legislação de Moçambique, são fornecidos na Tabela 7.6-7.7. 
Os padrões de efluentes são aplicáveis a todos os fluxos e escoamentos de efluentes do processo, 
incluindo a água da chuva que sai do local. Esses níveis devem ser alcançados, sem diluição, em 
pelo menos 95% do tempo em que a planta ou a unidade estiver a operar, para serem calculados 
como uma proporção das horas anuais de operação. 
 
Tabela 7.6: Directrizes para Descarga de Efluentes do Processo 

POLUENTE/MEDIDA UNITDADES MITADER 

Alumínio mg/l 1.5 

Amónia mg/l 0.4 

Arsénico mg/l 0.05 

Berílio mg/l 1.5 

Demanda Biológica de Oxigénio 
(DBO) 

mg/l <5 

Boro mg/l 5 

Cádmio mg/l 0.005 

Cromo (Total) mg/l - 

Cromo (VI) mg/l 0.05 

Demanda Química de Oxigénio 
(DQO) 

mg/l - 

Cobre mg/l 0.05 

Cianeto mg/l 0.005 
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POLUENTE/MEDIDA UNITDADES MITADER 

Cianeto (Livre) mg/l - 

Cianeto (Total) mg/l - 

Cianeto WAD mg/l - 

Oxigénio Dissolvido mg/l ≤ 6 

Material flutuante Presente/Ausente Ausente 

Fluoretos mg/l 1.4 

Ferro (Total) mg/l 0.3 

Chumbo mg/l 0.01 

Manganês mg/l 0.1 

Mercúrio mg/l 0.0001 

Níquel mg/l 0.1 

Nitrato mg/l 10 

Nitrito mg/l 1 

Nitrogénio mg/l - 

Óleo e graxa Presente/Ausente Ausente 

pH S.U. 6.5 - 8.5 

Fenóis mg/l 0.001 

Fósforo mg/l - 

Cloro residual mg/l 0.01 

Selénio mg/l 0.01 

Prata mg/l 0.005 

Substâncias que reagem com o azul 
de metileno 

mg/l 0.5 

Sulfito como dissulfureto de 
hidrogénio 

mg/l 0.002 

Temperatura ° C - 

Estanho mg/l 2 

Sólidos Suspensos Totais (SST) mg/l - 

Urânio mg/l 0.5 

Zinco mg/l 0.01 

 

Tabela 7.7: Directrizes de Descarga de Efluentes Sanitários Aplicáveis ao Projecto 

POLUENTE/MEDIDA UNIDADES MITADER 

Cor Presente/Ausente 1:20 diluição 

Cheiro Presente/Ausente 1:20 diluição 

Sólidos Suspensos Totais  mg/l 60 

pH S.U. 6-9 

DQO mg/l 150 

DBO mg/l - 

Óleo e graxa mg/l - 

Nitrogénio Total mg/l 15 

Fósforo Total mg/l 10 

Bactérias coliformes totais MPNb/100ml  

Aumento de temperatura oC 35°  

   

 
Locais de Amostragem de Efluentes 
 
Os locais para monitoramento da descarga de fontes pontuais, incluindo o escoamento de águas 
pluviais e efluentes sanitários, ainda não foram identificados, mas serão identificados para inclusão 
pela Suni Resources como parte de seu planeamento e implementação de seus planos e 
procedimentos de monitoramento. Este plano de monitoramento será actualizado de acordo. 
 
7.3.2.6 Frequência de Monitoramento 

 
A frequência de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas requerida está resumida na 
Tabela 7.8. 
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Tabela 7.8: Frequência de Monitoramento da Água 

ASPECTO FREQUÊNCIA 

Água Superficial Monitoramento bimensal (a cada segundo mês) durante as fases de pré-
construção, construção e pós-encerramento do projecto e monitoramento 
trimestral durante a fase operacional 

Água Potável Tratada Uma vez por mês durante a vida do projecto 

Água Subterrânea Monitoramento trimestral durante as fases de pré-construção, construção e 
pós-encerramento do projecto e monitoramento mensal durante a fase 
operacional. 

Efluente de Processo Uma vez por mês durante a vida do projecto 

Efluente Sanitário Trimestralmente toda a vida do projecto 

 
Os indicadores de Desempenho da Qualidade do Ar são geralmente seleccionados para reflectir 
tanto a fonte da emissão directamente quanto o impacto no ambiente receptor. Os níveis iniciais dos 
poluentes gasosos, como SO2, NOX e NO2, são sempre críticos para determinar se o ambiente já 
está sob estresse (por exemplo, existem actualmente numerosas fontes de emissões atmosféricas 
na área do projecto, incluindo emissões de gases de escape, combustão de combustível doméstico, 
queima de biomassa, queima informal de lixo, produção de carvão, emissões fugitivas de veículos e 
estradas, erosão eólica de áreas abertas). 
 
Essas condições de base devem ser levadas em consideração ao determinar os parâmetros de 
qualidade do ar a serem usados para fins de monitoramento. Por essa razão, os valores de referência 
deverão ser estabelecidos antes da realização da construção. Os parâmetros de qualidade do ar 
ambiente a serem medidos e suas directrizes aplicáveis são fornecidos na Tabela 7.9 e 7.10 abaixo 
 
Devem ser evitados ou minimizados impactos significativos para a qualidade do ar, por meio da 
garantia de que: 
 

• As emissões para o ar não resultam em concentrações de poluentes que excedam as directrizes 
ou padrões relevantes de qualidade do ar ambiente. Estas directrizes ou padrões podem ser 
nacionais ou, na sua ausência, que sejam usadas as Directrizes de Qualidade da Água da OMS 
ou outras fontes reconhecidas internacionalmente. 

• As emissões não contribuem significativamente para as directrizes ou padrões relevantes de 
qualidade do ar ambiente. Recomenda-se que 25% dos padrões de qualidade do ar aplicáveis 
sejam autorizados a permitir o desenvolvimento futuro em determinado ar comprimido/airshed. 

O monitoramento ambiental deve ser realizado para os poluentes que foram considerados 
preocupantes. Com base no desenvolvimento proposto, é provável que os poluentes preocupantes 
sejam matéria particulada (poeira), PM10 e PM2.5, no entanto, isso precisa de ser confirmado assim 
que os dados relevantes de linha de base estejam disponíveis. 

 

Nenhum regulamento específico de controlo de poeira está disponível para Moçambique. A Suni 
Resources implementará e manterá um programa de monitoramento de poeira durante o ciclo de 
vida do projecto. Isso ajudaria a recolher dados contínuos de deposição de poeira e ter um repositório 
de registos que cobre as fases de construção, operação e encerramento da operação proposta. 
 
A disponibilidade desses registos auxiliará a administração a gerir os impactos da poeira, resultando 
na redução de doenças respiratórias que são consequência da poluição do ar, redução do risco de 
danos à propriedade, melhor visibilidade, redução de perturbações nos habitats existentes de flora e 
fauna e redução da poluição do ar. 
 
A deposição de poeira que pode ser gerada a partir das áreas de construção activa e da operação 
(por exemplo, estradas de acesso e locais de construção) será monitorada dentro da área do 
projecto, nas comunidades vizinhas e em locais adequados de controlo e comparados com os 
padrões nacionais estabelecidos e onde estes não existam, usar-se-ão os padrões internacionais. 
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Pretende-se que amostras em duplicado e amostras em branco sejam enviadas para análise em 
laboratórios acreditados e a frequência de monitoramento será mensal, utilizando baldes de 
sedimentação de poeira(Tabela 7.9). 
 
Tabela 7.9: Taxas aceitáveis de sedimentação de poeira, medidas no limite e além limite das instalações 
onde a poeira se origina 

ÁREAS 
ID DO 

LOCAL 

 

TAXA MÉDIA DE 30 DIAS DE 

SEDIMENTAÇÃO DE POEIRA 

(MG/M2/DIA) 

FREQUÊNCIA 

FREQUÊNCIA PERMITIDA 

DE EXCEDÊNCIA DA TAXA 

DE SEDIMENTAÇÃO DE 

POEIRA  

Área residencial Residencial D < 600 Trimestral3 
Duas dentro de um ano, mas 

não em meses sequenciais 

Área não 

residencial 
Planta 

Receptores Sensíveis  
D < 600  

Outras áreas  

D < 1200 

Trimestral 
Duas dentro de um ano, mas 

não em meses sequenciais 

 
Tabela 7.10: Directrizes de qualidade do ar ambiente para poluentes e várias organizações 
internacionais aplicáveis, conforme aceite pelo Banco Mundial (IFC, 2007). 

POLUENTE 
PERÍODO 

MÉDIO 
PADRÃO DE 

MOÇAMBIQUE 

 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
DA OMS (ΜG 

/ M³) 

LIMITES 
DIRECTIVOS 
DA EC (ΜG / 

M³) 

US 
NAAQS 
(ΜG/M³) 

Observe que como a 
linha de base em 

termos da qualidade 
do ar ainda não foi 
estabelecida foram 
usados os valores 

mais rigorosos (isto 
é, IT-3 para PM10 e 

PM2.5) para o 
programa de 

monitoramento. 
Uma vez 

estabelecida a linha 
de base, 

recomenda-se que 
esses valores sejam 

revistos, caso 
estejam abaixo dos 
valores da linha de 

base existentes. 

Dióxido de 
Enxofre 
(SO2) 

1-ano 40 µg/m³ N/A N/A N/A 

24-horas 100 µg/m³ N/A N/A N/A 

1-hora 800 µg/m³ N/A N/A N/A 

10 minutos 500 µg/m³ N/A N/A N/A 

Dióxido de 
Nitrogénio 
(NO2) 

1-ano 10 µg/m³ N/A N/A N/A 

1-hora 190 µg/m³ N/A N/A N/A 

Matéria 
Particulada 
(PM10) 

1-no - 30 (IT-3) 40 - 

24-horas - 75 (IT-3) 50 150 

Matéria 
Particulada 
(PM2.5) 

1-ano - 15 (IT-3) 25 35 

24-horas - 37.5 (IT-3) - 15 

 
Garantir que não exista evidência visível de sedimentos transportados pelo vento representa um 
exemplo de um indicador baseado na fonte, enquanto que a manutenção de níveis de sedimentação 
de poeira fora do local abaixo de 600 mg/m2/dia representa um indicador de desempenho baseado 
no impacto ou no receptor. 
 

• Os indicadores de desempenho baseados na fonte para as estradas não pavimentadas seriam 
poeira não visível quando camiões/veículos circulam nas estradas. Recomenda-se que a 
sedimentação de poeira nas imediações do perímetro da estrada seja inferior a 1200 mg/m2/ dia 
e inferior a 600 mg/m2/ dia nos receptores sensíveis.  

• De todas as actividades associadas às actividades propostas, as taxas de sedimentação de 
poeira não devem exceder 600 mg/m2/dia fora da àrea de concessão mineira para as actividades 
no local ou nas áreas de receptores sensíveis para actividades no local e fora do local. 

Recomenda-se que o monitoramento de PM2.5, PM10 ambiente e sedimentação de poeira seja 
realizado numa base contínua como parte do plano de gestão da mina. Isso pode servir para atender 

                                                
3 Se os limites forem excedidos, então, mensalmente até que a fonte seja identificada e os limites estejam de 
volta a um nível aceitável 
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vários objectivos, como: 
 

• Monitoramento de conformidade; 

• Validar resultados do modelo de dispersão; 

• Usar como contributo para avaliação de risco à saúde 

• Auxiliar no rateio de fontes; 

• Análise de tendência temporais; 

• Análise de tendências espaciais; 

• Quantificação de fontes; e, 

• Acompanhamento do progresso feito através de medidas de controle. 
 

 

Recomenda-se que seja nomeado um especialista em qualidade do ar para determinar os locais de 
monitoramento adequados com base nos resultados dos dados da linha de base e na direcção 
predominante do vento. A medição de PM10 pode ser economicamente realizada através do uso de 
um aparelho “mini-vol”. Este consiste em uma bomba de amostragem controlada por fluxo accionada 
por bateria, que retira o ar ambiente através de um filtro por 24 horas. A ponderação pré e pós-
exposição dos filtros fornece valores médios de concentração diária. 
  
A troca de baterias e filtros pode ser realizada pelo pessoal do local com um mínimo de treinamento, 
enquanto que a implantação em intervalos regulares (a cada 3 dias ou mais, incluindo fins de 
semana) fornece uma série temporal livre de erros sistemáticos de amostragem, bem como o valor 
médio a longo prazo. Os filtros podem ser enviados para um laboratório de higiene industrial 
adequado por correio para ponderação e análise de metais. 
 
À medida que as actividades de mineração acontecem, a rede de monitoramento teria que migrar 
com estas, com excepção de toda actividade de monitoramento nas plantas estacionárias e na 
estação meteorológica no local. 
 

 

O monitoramento do ruído é essencial em locais onde o ruído é um problema ou pode se tornar num. 
A amostragem anual do ruído durante 10 a 30 minutos no período diurno e nocturno no Local 1, Local 
2, Local 3, Local 5, Local 6, Local 7 e Comunidade de Lapua deve ser incorporada num programa 
anual de monitoramento de ruído ambiente (Figura 7.2). 
 
Além disso, no caso de serem recebidas reclamações relacionadas ao ruído (24 horas), devem ser 
realizadas medições de ruído ambiente a curto prazo como parte da investigação das reclamações. 
Os resultados das medições devem ser usados para informar quaisquer intervenções de 
acompanhamento. 
 
A investigação das reclamações deve incluir uma investigação nos equipamentos ou máquinas que 
provavelmente resultem ou resultaram em níveis de ruído irritantes para a comunidade. Isto pode ser 
conseguido com medições de ruído na fonte. 
 
O procedimento a seguir deve ser adoptado para todos os levantamentos de ruído: 
 

• Quaisquer levantamentos devem ser concebidos e realizados por um especialista treinado. 

• A amostragem deve ser realizada usando um SLM do Tipo 1 que atende todos os padrões 
apropriados da CEI e esteja sujeito a calibração anual por um laboratório acreditado. 

• A sensibilidade acústica do SLM deve ser testada com um calibrador acústico portátil antes e 
depois de cada sessão de amostragem. 

• Amostras de 20min a 24 horas de duração e suficientes para análise estatística devem ser feitas 
com o uso de SLMs portáteis capazes de registar dados continuamente durante o período de 
tempo. Devem ser colhidas amostras representativas do ambiente acústico diurno e nocturno. 

• Os seguintes índices acústicos devem ser recodificados e reportados: LAeq (T), nível estatístico 
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do ruído LA90, LAFmin e LAFmax, banda de oitava ou espectros de frequência de banda de 3ª oitava. 

• 
 

• 

 

• 

 
 

 

Figura 7.2: Estações de monitoramento de ruído propostas 

 
 

 
Todos os fluxos de resíduos devem ser geridos de acordo com a hierarquia de gestão de resíduos. 
Estes especificam que, sempre que possível, a produção de resíduos deve ser evitada ou minimizada 
na fonte. Onde a prevenção ou minimização ainda não for possível, os resíduos devem ser 
reutilizados, reciclados e, em seguida, descartados de forma responsável, de modo a minimizar os 
impactos ao meio ambiente. No caso de não haver disponíveis padrões nacionais, o proponente deve 
cumprir com padrões internacionalmente reconhecidos. De modo a assegurar as melhores práticas 
no que diz respeito à gestão de resíduos, deve ser desenvolvido um Plano de Gestão de Resíduos 
para a construção e incluirá o monitoramento regular qualitativo e quantitativo de todos os fluxos de 
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resíduos. Como padrão mínimo, todos os resíduos serão geridos de acordo com a legislação de 
Moçambique. Serão monitorados os parâmetros listados na Tabela 7.11 abaixo: 
 
Tabela 7.11: Monitoramento de conformidade para gestão de resíduos 

Áreas-chave de 
desempenho  

Principais Indicadores de 
Desempenho 

Procedimento de 
Verificação 

Frequência 

Conformidade com o 
plano 

• % de empreiteiros com planos de 
gestão de resíduos aprovados; 

• Número de relatórios de 
armazenamento ou descarte 
incorrecto de resíduos; 

• Frequência de incidentes de 
resíduos; 

• Integridade das instalações de 
armazenamento de resíduos; 

• % de conformidade do efluente 
tratado com limites relevantes; 

• % de conformidade de águas 
pluviais com limites relevantes; e 

• Estado da infraestrutura das 
águas pluviais 

Auditorias Mensal 

Quantificação de 
resíduos 

• Quantidade de resíduos não 
perigosos que requerem 
descarte; e 

• Quantidade de resíduos 
perigosos que requerem 
descarte. 

Quantificação por volume ou 
massa 

Mensal 

Barreiras e contenção 

• Integridade das instalações com 
barreiras e contenção secundária nas 
instalações de armazenamento de 
resíduos 

Auditorias Mensal 

Treinamento 
• % de trabalhadores treinados em 

gestão de resíduos. 

Registos de treinamento 
(incluindo indução e 
treinamento mais focado) 

Contínuo 

Reclamações 
• Número de reclamações formais 

relacionados a gestão de resíduos. 

Registos de reclamações ou 
cuidados / multas 

Contínuo 

 
7.4 BIODIVERSIDADE E MONITORAMENTO ECOLÓGICO 
 

 
Alterações na área (em ha) coberta por espécies de plantas exóticas invasoras devem ser 
monitoradas. Isso será alcançado através de levantamentos visuais semestrais das áreas 
perturbadas e fotografias de pontos fixos. 
 
O monitoramento da fauna exótica e invasora ocorrerá por meio do registo de data, localização e 
espécies de roedores observadas e data, localização e número de corvos seminaristas observados. 
 

 
 
Todas as áreas de estaleiro e outras perturbadas para fins de construção e operação e que se prevê 
que não serão mais necessárias, devem ter um mínimo de 50% de cobertura de espécies de 
vegetação herbáceas e/ou de capim, a fim de assegurar que não ocorra erosão. 
 
7.5 MONITORAMENTO SOCIAL 

 
 

 
A Suni Resources, em conjunto com as autoridades competentes, será responsável pela 
implementação de todas estratégias de reassentamento e compensação desenvolvidas e definidas 
no PAR. A Suni Resources, portanto, assumirá a responsabilidade de fornecer o financiamento para 
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o monitoramento das pessoas afectadas e pessoas afectadas pelo projecto. Este monitoramento é 
necessário para assegurar que o reassentamento é implementado adequadamente, está alinhado 
com o PAR, que as reclamações estejam a ser atendidas e que quaisquer alterações necessárias 
no processo geral estejam a ser feitas em tempo útil e de forma sensata. Para estar em conformidade 
com as melhores práticas, o monitoramento deverá ocorrer em dois níveis. 
 
O Monitoramento Interno será realizado por uma pessoa adequadamente qualificada dentro da 
gestão da Suni Resources. A forma que esse monitoramento assume é flexível e pode ser adaptada 
ao pessoal e à capacidade da equipa de gestão. No entanto, é fortemente recomendável que o 
monitoramento tenha pelo menos três fontes de dados. Estas seriam: 
 

• A Reclamação 

• Registar os resultados e actas dos programas de engajamento a nível local conforme o PO - 
Engajamento das Partes Interessadas 

• Base de dados de monitoramento qualitativo 
 
O Monitoramento Externo será realizado por meio de um órgão independente contratado, por forma 
a fornecer uma verificação externa de terceiros dos dados de monitoramento social colhidos pela 
equipa de monitoramento interno. 
 
Os relatórios de monitoramento são uma ferramenta valiosa na identificação de problemas na 
implementação do reassentamento do projecto e devem ser usados como tal. A equipa de 
monitoramento revisitará os planos de monitoramento após cada exercício de monitoramento para 
avaliar os resultados e tomar as medidas necessárias para rectificar as questões que tenham sido 
destacadas nos relatórios de monitoramento. Será desenvolvido, pelo monitor independente, um 
manual para uso dos protocolos. A equipa externa de monitoramento visitará a área do projecto após 
a conclusão da primeira fase do reassentamento e, em seguida, dois anos depois. A frequência 
subsequente pode ser determinada após as duas primeiras visitas. O monitoramento externo 
prestará especial atenção aos seguintes aspectos: 
 

• Garantir que toda casa de substituição para aqueles que tiveram que se deslocar seja do padrão 
de substituição adequado. 

• Assegurar que os agregados que perderam culturas e outras formas de produção de subsistência 
tenham recebido uma compensação justa e que as taxas de compensação sejam regularmente 
revistas. 

• Examinar as estratégias de restituição de meios de subsistência conforme determinado no PO - 
Reassentamento e medição do seu progresso. Indicadores serão desenvolvidos como parte do 
PO - Reassentamento. 

 
Os seguintes indicadores farão parte do quadro de monitoramento socioeconómico interno e externo: 
 

 
 
Indicadores sugeridos para monitoramento: 
 

1. Segurança alimentar (incluindo aspectos do estado nutricional/saúde por idade e sexo) 
2. Geração de renda por meio da agricultura comercial e do cultivo de culturas 
3. Renda familiar (não apenas dinheiro, mas indicadores substitutos, como um conjunto de 

bens que detém (por exemplo, rádios, bicicletas, televisão, etc.). 
4. Habitação, qualidade do telhado, paredes, piso. 
5. Padrões de despesas 
6. Endividamento/poupanças 
7. Acesso/uso de serviços (infraestrutura social e física) 
8. Visão das pessoas afectadas pelo projecto sobre o progresso rumo à restauração/melhoria, 

especialmente daquelas que serão fisicamente realocadas  
9. Trabalho remunerado a tempo inteiro/parcial por agregado familiar (empregos criados pela 

Suni Resources e outras diferentes da Suni Resources) por fase de desenvolvimento 
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(construção/operações) 
10. Iniciantes de "negócios" de pequena escala 
11. Número de lojas/actividades comerciais nas comunidades/ área do projecto 
12. Mudanças nas actividades e renda focadas nos meios de subsistência do género  
13. Estado das PAPs Vulneráveis 
14. Reclamações e resultados das resoluções 
15. Diversidade dos meios de subsistência e contributos relativos (números/rendimentos da 

produção de carvão, pesca, apicultura/produção de mel, etc.) 
16. Melhoria da produção/renda para as mulheres/jovens. 

 
 

 
Indicadores sugeridos para monitoramento: 
 

1. Onde aplicável, níveis de matrículas no ensino primário por género. 
2. Edifícios escolares e equipamentos, incluindo carteiras 
3. Níveis de matrículas no ensino secundário por género. 
4. Rácio aluno/professor. 
5. Nível de matrículas na educação de adultos por género 
6. Distância até a escola primária. 

 
 

 
Indicadores sugeridos para monitoramento: 

 
1. Contratação local conforme a política 

2. Reclamações e resultados das resoluções 

3. Preços de mercado (itens de troca) dos principais itens alimentares 

4. Rastreamento de informações relevantes das partes externas 

5. Custo das provisões/serviços sociais/de bem-estar (escolas e “equipamentos” [lápis, 

cadernos, uniformes); postos de saúde e medicamentos, transporte local) 

6. Inflação (cesta alimentar) 

7. Afluxo/migração interna 

8. Segurança/incidentes na comunidade 

9. Número de empresas locais envolvidas no fornecimento de bens e serviços/valor dos bens 

e serviços fornecidos (compras locais da Suni Resources) 

10. Regresso dos jovens às comunidades 

11. Alterações demográficas da comunidade (por idade/sexo) 

12. Taxas de natalidade 

13. Progresso da nacionalização (expatriados para nacionais) 

14. 14. Conflitos intra-familiares 

15. 15. Conflitos (anciãos / jovens; faccionalismo político) intra-comunitários (comunidades)  

 
 

Imediatamente antes do início de qualquer actividade de preparação dos solos dentro de uma área 
que requer desmatamento para a construção de infraestrutura e/ou dentro da área de mineração, 
todos os recursos culturais nas pegadas serão claramente demarcados. Detalhes das suas 
localizações e a necessidade de evitar danos aos recursos demarcados também serão comunicados 
a todas as partes envolvidas nas actividades de preparação da terra. Onde a mitigação envolver a 
realocação ou compensação pela perda de recursos culturais, essas actividades serão concluídas 
antes do início das actividades de preparação da terra dentro da área afectada. 
 
As actividades de preparação dos solos e de escavação podem resultar na identificação de itens 
previamente desconhecidos de significância cultural ou arqueológica (descobertas não previstas). 
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Nesses casos, as partes envolvidas aderirão ao procedimento de “Probabilidade de Achar” descrito 
na secção abaixo. 

7.5.5.1 Monitoramento de Locais Culturais 

 
Assim que as pegadas dos distúrbios tenham sido estabelecidas, levando em consideração o 
objectivo de evitar danos ou perda de recursos culturais, será necessário desenvolver e implementar 
um programa de monitoramento para confirmar que as medidas de mitigação são eficazes. A Suni 
Resources será responsável pelo desenvolvimento e implementação desse programa que incluirá: 
 

• Principais áreas e indicadores de desempenho 

• Metas de desempenho 

• Metodologias de monitoramento 

• Frequências de Monitoramento   
 
O monitoramento de recursos culturais deve envolver consulta a membros da comunidade local e 
rever quaisquer reclamações relacionadas aos recursos culturais. Nos casos em que o 
monitoramento identifica deficiências na eficácia das medidas de mitigação, estas terão de ser 
revistas e, quando apropriado, revistas com o objectivo de corrigir as deficiências. 
 
Embora o monitoramento do estado dos recursos culturais possa ser realizado internamente pela 
Suni Resources, a empresa deve considerar auditorias periódicas de terceiros. 

 
7.5.5.2 Procedimento de Probabilidade de Achar 
 
No caso de descoberta de qualquer item com potencial significância para o património cultural, os 
seguintes passos devem ser seguidos na sequência: 
 

1. Se a actividade que resultou na descoberta do(s) item(ns) do património tem o potencial de 
danificar o item do património cultural, essa actividade deve ser interrompida imediatamente. 
Isso incluirá, mas não se limita a supressão da vegetação ou solo, preparação da terra ou 
qualquer outra forma de escavação. 

2. Se os veículos móveis estiverem a operar nas imediações do achado, os condutores desses 
veículos serão informados da descoberta. Todos os veículos serão movidos para uma 
distância segura de pelo menos 20 metros do achado. 

3. O supervisor será informado do achado num intervalo de 15 minutos.   
4. Em 30 minutos, a localização do(s) item(ns) do património será claramente demarcada e 

estabelecida uma zona de “não avançar” de 20 metros. Esta zona deve ser claramente 
marcada e a restrição permanecerá no local, pelo menos até que a significância do achado 
tenha sido confirmada por um especialista externo apropriado, conforme indicado pelo 
Ministério da Cultura. 

5. O Supervisor informará imediatamente (dentro de 30 minutos) sobre o achado aos seguintes 
indivíduos: 

• O gestor da área em que o achado foi feita; 

• O gestor da comunidade 
6. No intervalo de 48 horas, o Gestor da Comunidade examinará o achado e comunicará os 

detalhes à autoridade governamental relevante. 
7. A Suni Resources facilitará a investigação e a comunicação com a comunidade sobre o 

achado, conforme as instruções das autoridades competentes. 
8. 3. A zona de “não avançar” permanecerá no local até que a investigação seja concluída ou 

até que a autoridade relevante confirme por escrito que a zona em causa não é mais 
necessária. 

9. Até a conclusão da investigação sobre a significância da probabilidade de achar, a Suni 
Resources tomará precauções razoáveis para evitar que nenhuma pessoa remova ou 
danifique o achado. 
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É responsabilidade do Gestor de Saúde, Segurança, Ambiente e Comunidade supervisionar a gestão 
dos riscos de saúde e segurança ocupacional associados às actividades de mineração. O 
monitoramento incluirá o seguinte: 
 

• Exames médicos pré-admissão para todos os trabalhadores para garantir a aptidão para o 
trabalho; 

• Exames medicos anuais; 

• Inspecções diárias para monitorar o cumprimento dos procedimentos de Saúde e Segurança 
Ocupacional, incluindo o uso correcto de equipamentos de proteção individual; 

• Registo e investigação de todos os acidentes e quase acidentes no local; e 

• Amostragem aleatórias de membros da força de trabalho para uso de álcool e drogas no local. 
 
Serão mantidos registos de todas as auditorias, inspecções e investigações de incidentes, e as 
estatísticas de incidentes e acidentes serão reportadas mensalmente ao Gestor da Mina. 

 
 

 
A condição de todas as estradas utilizadas pelo tráfego relacionado ao projecto, seja para uso 
exclusivo pelo tráfego relacionado ao projecto ou compartilhada com o público, deve ser monitorada 
regularmente e com frequência suficiente para garantir que danos sejam reparados em tempo útil 
para proteger os usuários da estrada e evitar perturbações dos fluxos de tráfego. 
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8.  IMPLEMENTAÇÃO E REVISÃO DA GESTÃO 
 
8.1 INTRODUÇÃO 
 
A Suni Resources estabelecerá procedimentos para monitorar e medir a eficácia do Programa de 
Monitoramento Ambiental e Social e PrGAS, bem como a conformidade com quaisquer obrigações 
legais e/ou contratuais e requisitos regulamentares e padrões aplicáveis relacionados ao 
desempenho ambiental e social. Quando as Autoridades ou terceiros tiverem a responsabilidade de 
gerir riscos e impactos específicos através da implementação de várias medidas de mitigação, a Suni 
Resources colaborará com elas no estabelecimento e monitoramento da implementação e eficácia 
dessas medidas de mitigação. Quando apropriado, a Suni Resources considerará envolver 
representantes das Comunidades Afectadas para participar nas actividades de monitoramento. 
 
Em última análise, o Gestor da Mina será responsável por garantir a conformidade total das 
contratadas e trabalhadores com os requisitos deste PrGAS. 
 
8.2 PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E CONSCIENCIALIZAÇÃO 
 

 
 
As informações serão transferidas de maneira apropriada e os cursos de treinamento terão em 
consideração os níveis de idioma e escolaridade. Em particular, a formação de pessoal 
potencialmente analfabeto exigirá o desenvolvimento de material e abordagem de treinamento 
adequados. A Suni Resources assegurará que seus trabalhadores e outras partes empregadas ou 
suas contratadas, que realizam quaisquer aspectos do trabalho, em qualquer fase do projecto, sejam 
adequadamente treinados com relação à implementação deste PrGAS e PMAs descritos acima. 
Contratadas e terceiros estarão cientes dos seus requisitos e obrigações em saúde, segurança, 
ambiente e sociais, e estes serão legal e contratualmente vinculados a estes. 
 
Precisará de ser desenvolvida uma análise de necessidades de treinamento que cubra questões de 
Saúde, Segurança, Ambiente e Comunidade (SSAC) e deve identificar as áreas de treinamento 
apropriadas e os grupos-alvo antes do início da actividade de construção. A equipa de treinamento 
será devidamente qualificada nas suas respectivas disciplinas e possuirá as competências 
necessárias para formar, informar e sensibilizar todo o pessoal envolvido no projecto. Todas as 
pessoas envolvidas na construção e operação do projecto serão obrigadas a participar de um 
programa de indução de SSAC. Os programas de treinamento serão direccionados a três níveis 
distintos de emprego, ou seja, sénior, gestores/supervisores técnicos e trabalhadores. Esses 
programas de treinamento de consciencialização conterão as seguintes informações: 
 

• Os nomes, posições e responsabilidades dos trabalhadores a serem treinados 

• A estrutura dos planos apropriados de treinamento  

• O conteúdo resumido de cada curso de formação 

• Um cronograma para a apresentação dos cursos de formação 
 
A gama de tópicos que precisam de ser cobertos no treinamento de consciencialização incluirá, entre 
outros: 
 

• Politica Ambiental 

• Política de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) 

• Política de Saúde e Segurança da Comunidade 

• Objectivos e metas de A&S 

• Estrutura Organizacional e Responsabilidades 

• Aspectos de rotina das actividades operacionais do dia-a-dia, que podem ter impactos 
ambientais, sociais, de segurança ou de saúde 

• Perigos ambientais e de segurança que podem surgir de situações não rotineiras e acções 
correctivas 

• A importância de reportar incidentes ambientais e de segurança e a conclusão de relatórios 
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apropriados 

• Prontidão e Resposta a Emergências 

• Canais de comunicação para discutir e reportar questões ambientais e sociais 

• Sistemas de documentação para que os registos apropriados de matérias ambientais e sociais 
sejam guardados 

• Responsabilidades segundo a legislação ambiental e social aplicável e as melhores práticas 
internacionais 

• Responsabilidades relacionadas às condições de trabalho que serão aplicadas ao projecto e suas 
contratadas. 

• Comportamento culturalmente adequado 

• Higiene 

• Envolvimento da comunidade, segurança e reclamações. 
 
Será dado treinamento adicional sobre património cultural e comportamento culturalmente 
apropriado, e sobre perigos à saúde, segurança, meio ambiente e sociais que possam surgir de 
situações não rotineiras e acções correctivas. O treinamento destacará a importância de reportar 
incidentes e da conclusão de relatórios apropriados, canais de comunicação para reportar questões 
e incidentes de SSAC, sistemas de documentação e responsabilidades no âmbito da legislação 
nacional. O manual ambiental do local deve ser desenvolvido e distribuído a todo o pessoal 
alfabetizado no treinamento de indução. 
 
Assim que a mina esteja operacional, espera-se que os programas de treinamento e 
consciencialização sejam modificados para serem aplicáveis a todos aspectos operacionais, 
impactos e riscos associados a essas diversas actividades. Isso é igualmente aplicável aos requisitos 
de treinamento de SSO. 
  
8.3 PRONTIDÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA 
 
Quando o projecto envolve elementos físicos, aspectos e instalações especificamente identificados 
que possam ter impactos ambientais e sociais significativos, a Suni Resources deve estabelecer e 
manter um Plano de Prontidão e Resposta a Emergências (PPRE) que deve ser incluído no Plano 
de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional em colaboração com terceiros devidamente 
qualificados. O PPRE será desenvolvido para responder a situações acidentais e de emergência 
associadas ao projecto, de maneira que ajudará a prevenir e mitigar qualquer dano às pessoas e/ou 
meio ambiente. Em particular, o PPRE abordará:  
 

• Áreas onde podem ocorrer acidentes e situações de emergência (áreas de alto risco) 

• Comunidades e indivíduos que podem ser afectados (receptores de alto risco) 

• Procedimentos de resposta 

• Fornecimento de equipamentos e recursos 

• Designação de responsabilidades 

• Comunicação, incluindo com as comunidades potencialmente afectadas 

• Treinamento periódico para garantir uma resposta eficaz 
 
Recomenda-se que: 
 

• Sejam estabelecidas unidades de primeiros socorros na vila de acomodação e no local da planta 
de processo, respectivamente. 

• Deve ser colocado um contentor de resposta a emergência na planta de processo, onde todos 
os equipamentos de resposta a emergências serão lá armazenados e trancados. A portaria de 
segurança próxima terá chaves para destrancar o contentor de resposta a emergência, se 
necessário. 

• O Gestor de SSAC será o coordenador designado de resposta a emergências e, se estiver fora 
do local, essa responsabilidade será passada para o Gestor Residente. 

• Cada contratada (provedor de serviços de alimentação da vila de alojamento, empreiteiro de 
mineração, etc.) será responsável por fornecer suas próprias instalações de primeiros socorros 



PrGAS e Programa de Monitoramento – Outubro de 2019 

Coastal & Environmental Services    60                          Projecto de Grafite da Suni Resources S.A. 

e agentes de primeiros socorros treinados para que alguém que seja certificado em primeiros 
socorros esteja disponível em todos os turnos, locais e a tempo inteiro. 

• A empresa fornecerá uma clínica de primeiros socorros equipada no local com um nível básico 
de equipamento e um enfermeiro paramédico treinado. A clínica irá operar durante as horas 
normais de trabalho diurno com o enfermeiro paramédico de plantão após o expediente. Um 
veículo de tracção nas quatro rodas Landcruiser Troop Carrier estará estacionado na clínica de 
primeiros socorros e será equipado com resposta a emergência, equipamentos de primeiros 
socorros, incluindo uma maca, luzes intermitentes e sirene. 

 
Todos os trabalhadores, incluindo as contratadas, aderirão ao PPRE, incluindo os requisitos de 
relatórios de incidentes e acidentes, bem como todos os requisitos legais relevantes a esse respeito. 
O PPRE detalhará o processo exacto, os requisitos de recursos e as responsabilidades para garantir 
que esses procedimentos de emergência sejam documentados, monitorados e aplicados. 
Intervenções contínuas de treinamento e consciencialização farão parte do PPRE a ser desenvolvido 
para as fases de construção e operação. Os incidentes que serão considerados durante o 
desenvolvimento do PPRE incluem, mas não se limitam a: 
 

• Detalhes sobre a organização da emergência (mão-de-obra) e responsabilidades, 
responsabilização e obrigação 

• Uma lista do pessoal-chave a ser contactado 

• Detalhes dos serviços de emergência aplicáveis a várias áreas ao longo da rota de acesso que 
as componentes ou produto precisarão de ser transportados, e para o próprio local (por exemplo, 
o corpo de bombeiros, serviços de limpeza de derrames, etc.) 

• Planos de comunicação internos e externos, incluindo procedimentos de relatórios prescritos 
quando exigido pela legislação. 

• Uma avaliação de risco e Estudo de Perigo e Operabilidade para identificar todos os potenciais 
aspectos/riscos do projecto no que se refere a potenciais e viáveis cenários de incidentes e 
emergências. 

• Acções a serem tomadas no caso de diferentes tipos de emergências 

• Registo de incidentes, relatórios de progresso e medidas de correcção necessárias para serem 
implementadas. 

• Informação sobre materiais perigosos, incluindo o potencial impacto associado a cada um deles, 
e medidas a serem tomadas em caso de liberação acidental. 

• Planos de treinamento, exercícios de teste (incluindo exercícios de simulação de incêndio) e 
cronogramas para eficácia. 

 
As componentes de treinamento e consciencialização a serem consideradas incluirão: 
 

• Descargas acidentais para água e solo 

• Exposição acidental dos trabalhadores a substâncias perigosas 

• Evacuação médica 

• Incidentes de paragem de trabalho que requerem intervenção médica em todos os aspectos da 
operação 

• Incêndios acidentais e simulação de incêndio 

• Acidentes com veículos, incluindo colisões de veículos com peões. 
 

As considerações acima também são directamente aplicáveis aos riscos potenciais para a saúde e 
a segurança das comunidades de acolhimento. 
 
8.4 VERIFICAÇÃO E MONITORAMENTO 
 
A eficácia das medidas de mitigação, procedimentos e estruturas que visam minimizar os riscos e 
impactos ambientais e sociais e melhorar os benefícios do projecto será avaliada regularmente 
através do programa de monitoramento ambiental e social. 
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A verificação e monitoramento inclui quatro actividades principais: 

• Definir objectivos e metas; 

• Monitorar as variáveis seleccionadas de qualidade ambiental e social conforme definido nos 
objectivos e metas; 

• Inspecções e melhoria contínuas do estado geral das operações; e 

• Auditorias internas para avaliar a robustez do PrGAS e POSs ou focar-se em uma questão de 
desempenho específica 

 
Quando o desempenho não atender aos padrões especificados no programa de monitoramento ou 
no PGAS, terão de ser implementadas medidas correctivas e a eficácia das mesmas avaliada por 
meio de monitoramento subsequente. Os detalhes deste programa de monitoramento foram 
fornecidos no Capítulo 7. 
 
8.5 OBJECTIVOS E METAS DE DESEMPENHO 
  
Os objectivos e metas de desempenho ambiental e social (indicadores mensuráveis) sobre os quais 
o desempenho do projecto pode ser medido e monitorado serão desenvolvidos como parte do PGAS 
e do POP e, quando aplicável, serão reflectidos no programa de monitoramento ambiental e social 
da instalação. Esses objectivos e metas devem ser claramente definidos e incorporados, quando 
apropriado, como obrigações contratuais que devem ser cumpridas por terceiros. Este último é de 
particular relevância durante as fases de concepção e construção do projecto. Ao fazê-lo, a Suni 
Resources será mais capaz de gerir os seus riscos e obrigações de saúde, segurança e meio 
ambiente. Os objectivos e metas serão revistos regularmente. Nos casos em que os objectivos e 
metas não forem cumpridos, serão elaboradas e aprovadas declarações de método novas e revistas 
indicando propostas de medidas correctivas. 
 
8.6 INSPECÇÕES E MELHORIA CONTÍNUAS 
  
As inspecções e melhorias contínuas formarão a componente principal do PrGAS como estes 
documentos serão regularmente revistos e actualizados. Serão realizadas pesquisas sobre certos 
aspectos para refinar a gestão ambiental e garantir que os níveis de protecção ambiental descritos 
no presente PrGAS sejam alcançados. 
 
Devido à natureza transitória das fases de construção e operação, a maior fonte de informação será 
obtida por meio de inspecção visual contínua. Ao mesmo tempo, alguns impactos potenciais são 
difíceis de monitorar quantitativamente, tais como a erosão do solo e gestão de resíduos. Será 
desenvolvido um regime de inspecção contínuo, porém pragmático que permite as potenciais não-
conformidades de A&S a serem proactivamente identificadas de modo a que a mitigação possa ser 
rápida e eficazmente implementada. 
 
8.7 AUDITORIAS INTERNAS 
  
As auditorias internas do desempenho ambiental do projecto serão realizadas trimestralmente pela 
Suni Resources. O objectivo das auditorias será: 
 

• Avaliar o cumprimento das condições da Licença Ambiental, e 

• Determinar se os objectivos e metas descritos no PrGAS estão a ser cumpridos. 
 
Os resultados das revisões ambientais internas e informais serão registados e os itens que requerem 
acção serão identificados. A implementação dessas acções será avaliada na auditoria seguinte. 
  
Quando os dados de monitoria e relatórios de inspecção destacarem problemas, pode ser usada 
uma auditoria interna para determinar a origem do problema e definir acções para evitar a sua 
recorrência. As três áreas principais para auditoria são: operação eficiente das instalações, 
procedimentos do projecto e sua implementação e desempenho A&S da Contratada.  
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8.8 RELATÓRIOS DE INCIDENTES, NÃO-CONFORMIDADES E ACÇÃO CORRECTIVA 
  

 
  
A Suni Resources e suas contratadas desenvolverão e implementarão procedimentos para a 
recodificação de detalhes de incidentes e acidentes A&S, bem como quase acidentes. Detalhes de 
incidentes e acidentes significativos serão reportados à administração sénior e, na extensão exigida 
pela legislação, às autoridades nacionais competentes. Os relatórios de incidentes ou acidentes 
significativos devem incluir o seguinte: 
 

• Descrição do incidente; 

• A localização da emergência ou incidente; 

• O nome e número de telefone da pessoa de contacto designada; 

• A hora da emergência ou incidente; 

• A causa suspeita da emergência ou incidente; 

• O dano ambiental e/ou incómodo ambiental causado, ou suspeito de ser causado, pela 
emergência ou incidente; e 

• A acção tomada para prevenir a ocorrência futura do incidente e mitigar qualquer dano e/ou 
incómodo ambiental causado pela emergência ou incidente. 

  
Os requisitos de relatórios e documentação de incidentes serão baseados nos princípios de melhores 
práticas e levarão em consideração o seguinte: 
  

• Os documentos associados ao PrGAS serão regularmente revistos e actualizados por todas as 
partes envolvidas na gestão ambiental; 

• Auditorias ambientais internas serão realizadas mensalmente durante a vida do projecto pela 
Suni Resources. A finalidade das auditorias será avaliar o cumprimento das condições do PrGAS; 

• Os resultados das auditorias internas e análises ambientais informais serão registados e os itens 
que requerem acção serão identificados a partir das recomendações feitas e dos Planos de 
Acção desenvolvidos; 

• A Suni Resources é contratualmente obrigada a cumprir quaisquer recomendações razoáveis e 
a implementação do PrGAS. 

 
Será desenvolvido e implementado um procedimento para reportar as reclamações relacionadas a 
A&S das comunidades afectadas e trabalhadores (ou seja, um Mecanismo de Reclamações). 
  

 
  
Considera-se que o PrGAS não foi cumprido quando: 
  

• Existem evidências de contravenção das recomendações contidas no documento, suas 
especificações ambientais ou as Declarações ou Procedimentos do Método desenvolvidos; 

• Se as actividades da empresa ocorrerem fora dos limites legais da área de concessão; 

• Danos ambientais ocorrerem devido a negligência; 

• O pessoal não cumprir com as instruções correctivas ou outras que tenham sido emitidas como 
medidas correctivas; e 

• O pessoal não responder adequadamente às reclamações do público ou das autoridades 
Moçambicanas. 

  
 

  
Existem vários mecanismos para implementar acções correctivas e incluem instruções verbais, 
instruções escritas e notificações de contrato. 
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Instruções verbais são susceptíveis de ser a forma mais frequentemente usada de acções 
correctivas e são dadas em resposta a transgressões menores que são evidentes durante as 
inspecções de rotina do local. As instruções verbais são também utilizadas para criar mais 
consciência entre os trabalhadores e contratdas, como muitas vezes as transgressões são uma 
função da falta de consciencialização. 
 
Instruções escritas serão dadas na auditoria seguinte. As instruções escritas indicarão a fonte ou 
fontes dos desvios do desempenho desejado e as soluções propostas para esses desvios. A 
implementação dessas soluções pode também ser avaliada em uma auditoria de acompanhamento 
e é necessária a emissão de instruções escritas adicionais. Todas as instruções escritas serão 
lançadas a nível central para garantir que haja um registo auditável das mesmas e como estas foram 
respondidas.  
  
Uma notificação de contrato é a forma mais extrema de notificação por escrito, pois reflecte a 
transgressão como uma potencial brecha do contrato. Se não houver uma resposta adequada a uma 
notificação de contrato, então, o próximo passo pode ser, ter a contratada ou o trabalhador removido 
do local e o contrato rescindido. Os contratos serão redigidos tendo isso em consideração. 
 
8.9 AVALIAÇÃO DA GESTÃO 
 
O processo de avaliação da gestão está em consonância com o princípio da melhoria contínua. Como 
tal, a Suni Resources irá desenvolver um procedimento de avaliação da gestão para garantir que a 
empresa define e mantém um processo documentado e uma agenda para os Gestores Sénior 
avaliarem periodicamente a pertinência, adequação e eficácia contínua do PrGAS. A avaliação da 
gestão, que será realizada anualmente, irá incluir a avaliação dos relatórios de auditoria interna e 
externa, bem como os custos estimados para a implementação do PrGAS. O objectivo da avaliação 
é analisar criticamente a eficácia do PrGAS e a sua execução e decidir sobre as potenciais 
alterações, como e quando necessárias. 
 
8.10 RECURSOS FINANCEIROS 
  
A Suni Resources será responsável por assegurar que sejam disponibilizados recursos financeiros 
suficientes para a implementação efectiva dos requisitos do presente PrGAS durante toda a vida do 
projecto. Quando aplicável a Suni Resources precisará de assegurar que todas as contratadas 
estejam cientes das suas obrigações em termos deste PrGAS e tenham feito provisões financeiras 
adequadas para garantir o cumprimento integral do plano.   
 
8.11 AUDITORIA E VERIFICAÇÃO AMBIENTAL EXTERNA  
 
As auditorias de desempenho ambiental e social do projecto serão realizadas regularmente por uma 
entidade independente para verificar a conformidade com os requisitos do PrGAS. Durante a fase de 
construção, essas auditorias independentes serão realizadas trimestralmente e, em seguida, 
anualmente durante a fase de operação. A este respeito, a Suni Resources assegurará que a equipa 
de auditoria independente receba toda a documentação relevante (incluindo uma cópia do PrGAS) e 
que, na medida do possível, abordem as acções recomendadas emergentes das auditorias 
independentes dentro de um período de tempo razoável. 
   
O auditor independente de A&S será responsável pelo seguinte: 
 

• Uma análise preliminar de toda a documentação relevante fornecida pela Suni Resources. Isso 
permitirá ao auditor avaliar a aplicabilidade dos instrumentos actualmente em vigor e identificar 
e rever quaisquer outros instrumentos não explicitamente mencionados anteriormente. 

• Compilação das constatações de auditoria na forma de um relatório de auditoria que descreve 
todas os incidentes de conformidade, conformidade parcial ou não-conformidade em relação ao 
de referência com uma avaliação da significância do grau de não-conformidade e os riscos 
potenciais para o projecto. 
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• À medida que forem identificadas não-conformidades, o auditor externo preparará 
progressivamente um Plano de Acção Preliminar, que descreverá as acções e actividades 
necessárias para remediar ou tratar de quaisquer deficiências identificadas. 
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9. ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 
 
9.1 INTRODUÇÃO 
 
O processo de engajamento das partes interessadas e das comunidades é componente crucial do 
processo da AIAS e para as fases futuras do projecto. É vital que todas as pessoas afectadas pelo 
projecto (PAPs) não tenham apenas conhecimento do projecto e das suas possíveis implicações 
negativas, mas também compreendam o projecto e os seus potenciais benefícios para as suas 
comunidades e ambiente circundante. A falha em fazer isto pode causar disputas e 
desentendimentos entre as comunidades, o implementador e as autoridades governamentais e o 
rompimento das estruturas estabelecidas, como a administração da comunidade. 
 
9.2 LEGISLAÇÃO NACIONAL SOBRE O ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 
 
Tanto a Constituição e Lei Ambiental estabelecem os direitos dos cidadãos a possuírem informação, 
e de participar na tomada de decisão sobre actividades que possam afectar o meio ambiente. Em 
resumo, a directiva exige que um processo de Engajamento das Partes Interessadas seja realizado 
sempre que a actividade proposta implique a realocação permanente ou temporária de pessoas ou 
comunidades, e a realocação de mercadorias ou bens ou restrições ao uso destes ou acesso aos 
recursos naturais. 
 
Espera-se que o Engajamento das Partes Interessadas identifique as PAPs, dissemine a informação 
para elas, faça a gestão do diálogo com o proponente da actividade, assimile e tome em 
consideração os comentários públicos recebidos e retorne com os resultados do diálogo e as 
contribuições, de forma a demonstrar como estes foram considerados no desenho da actividade.  
 
O Engajamento das Partes Interessadas é uma parte integrante do processo de AIAS e não irá 
culminar com a emissão da licença ambiental, mas irá continuar durante as fases de construção e 
operação da actividade planeada. 
 
9.3 PLANEAMENTO DO ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 
 
Um Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI) é a base para construir relacionamentos 
fortes, construtivos e responsivos que são essenciais para a gestão bem-sucedida dos impactos A&S 
de um projecto. Este é um processo contínuo que pode envolver, em vários graus, os seguintes 
elementos: Planeamento do engajamento das partes interessadas; divulgação e disseminação de 
informação; consulta e participação; um Mecanismo de Reclamações; e relatórios contínuos às 
comunidades afectadas. 
 
Os principais objectivos de um PEPI são os seguintes: 
 

• Divulgar as actividades planeadas do projecto 

• Identificar as preocupações e reclamações das partes interessadas 

• Aproveitar a experiência e o conhecimento local das pessoas interessadas e afectadas 

• Responder a reclamações e questionamentos das partes interessadas 

• Promover esforços colaborativos 
 
O engajamento das partes interessadas é iniciado durante o processo de AIAS e continua durante o 
ciclo de vida do projceto. No mínimo, o PEPI deve ser: 
 

• Sustentado pelo conceito de consentimento livre prévio e informado 

• Estruturado de acordo com as directrizes de melhores práticas, como o documento de 
diretrizes da Corporação Financeira Internacional (IFC), “Engajamento das Partes 
Interessadas: Um Manual de Boas Práticas para Empresas que Fazem Negócios em 
Mercados Emergentes” (IFC, 2007) 
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De acordo com a fonte acima, oito pilares centrais de um PEPI incluem o seguinte: 
 

1. Identificação e análise das partes interessadas 
2. Divulgação de informação 
3. Consulta das partes interessadas 
4. Negociação e parceria 
5. Gestão de reclamações 
6. Envolvimento das partes interessadas e monitoramento do projecto 
7. Relatórios para as partes interessadas 
8. Funções de gestão 

 
A divulgação de informações relevantes do projecto ajuda as comunidades afectadas e outras partes 
interessadas a compreender os riscos, impactos e oportunidades do projecto. A Suni Resources 
fornecerá às comunidades afectadas acesso a informações relevantes, e a consulta dará às 
comunidades afectadas a oportunidade de expressar suas opiniões sobre os riscos, impactos e 
medidas de mitigação do projecto em um ambiente não intimidante. 
 
Nos casos em que o engajamento das partes interessadas é da responsabilidade das autoridades 
nacionais, a Suni Resources colaborará com a agência governamental responsável, na extensão 
permitida pela agência, para alcançar resultados consistentes com os objectivos exigidos. Isto é 
particularmente relevante para o processo de pedido do direito de uso da terra que ainda estava por 
concluir no momento da elaboração deste relatório. Além disso, quando a capacidade do governo for 
limitada, a Suni Resources desempenhará um papel activo durante as etapas de planeamento, 
implementação e monitoramento do engajamento das partes interessadas. Os benefícios adicionais 
do envolvimento atempado das partes interessadas incluem o seguinte: 
 

• Auxilia o implementador a abordar questões relevantes, incluindo aquelas levantadas pelos 
diferentes grupos de partes interessadas. 

• Potencializa o conhecimento tradicional que as abordagens convencionais muitas vezes 
negligenciam. 

• Melhora o fluxo de informação entre os desenvolvedores e os diferentes grupos de partes 
interessadas, melhorando o entendimento e a "titularidade" de um projecto. 

• Permite que os proponentes do projecto respondam melhor às necessidades das diferentes 
partes interessadas. 

• Ajuda a identificar características ambientais importantes ou oportunidades de mitigação que 
possam ter sido negligenciadas durante o processo de AIAS 

• Ajuda a assegurar que a magnitude e significância dos impactos sejam adequadamente 
avaliadas; e melhora a aceitabilidade e a qualidade da mitigação e processos de monitoramento; 

• Pode evitar o agravamento de potenciais conflitos entre a empresa e as partes interessadas 
 
Essa abordagem também é fundamental para garantir que, se os programas e iniciativas do Plano 
de Desenvolvimento Social (PDS) forem desenvolvidos pela Suni Resources como parte de seus 
compromissos de responsabilidade social corporativa, estes serão informados pelas necessidades e 
desejos dessas comunidades. 
 

9.4 PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS PROPOSTO 
 
O engajamento da comunidade será realizado de acordo com os requisitos da legislação e 
regulamentação nacionais. Isto será conseguido através do desenvolvimento de um PEPI antes de 
qualquer outra actividade relacionada ao projecto que afecte de alguma forma as partes interessadas 
e comunidades vizinhas. O PEPI incluirá um procedimento de Comunicações Externas e Mecanismo 
de Reclamações. Esses requisitos são interpretados da seguinte maneira: 
 

• Quando as comunidades locais puderem ser afectadas por riscos ou impactos adversos de um 
projecto, o patronato do projecto realizará consultas com elas. 

• O envolvimento da comunidade estará livre de manipulação externa, interferência ou coerção e 
intimidação; e conduzido com base em informações oportunas, relevantes, compreensíveis, 
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inclusivas, culturalmente apropriadas e acessíveis. 

• O engajamento das partes interessadas deve ser iniciado logo no processo de avaliação 
ambiental, social e de saúde (fase de escopo) e continuar numa base contínua ao longo de toda 
a vida do projecto. 

• As comunidades afectadas devem ter oportunidades de expressar seus pontos de vista sobre 
os riscos, impactos e medidas de mitigação do projecto e permitir que o proponente do projecto 
considere e responda sobre os mesmos. 

 
Como parte desse processo, a Suni Resources desenvolverá uma lista de partes interessadas que 
serão capturadas no PEPI. A lista será considerada dinâmica e necessitará de actualizações 
regulares, à medida que a relação entre as partes interessadas e a Suni Resources se desenvolver 
e mudar. 
 
9.5 COMUNICAÇÕES EXTERNAS E MECANISMO DE RECLAMAÇOES  
 
A Suni Resources implementará e manterá um procedimento para comunicações externas que inclui 
no mínimo, métodos para: 
 

• Receber e registar comunicações externas do público 

• Seleccionar e avaliar as questões levantadas e determinar como tratá-las 

• Fornecer, rastrear e documentar respostas, se houver 

• Ajustar o programa de gestão, conforme apropriado. Além disso, a Suni Resources 
disponibilizará publicamente os relatórios periódicos sobre sua sustentabilidade ambiental e 
social. 

 
A Suni Resources estabelecerá um Mecanismo de Reclamações para receber e facilitar a resolução 
das preocupações e queixas das comunidades afectadas sobre seu desempenho A&S. O 
Mecanismo de Reclamações permitirá prontamente a resolução de preocupações, usando um 
processo consultivo compreensível e transparente que seja culturalmente apropriado e prontamente 
acessível, sem nenhum custo e sem retribuição para a parte que originou a questão ou preocupação. 
 
A Suni Resources realizará relatórios periódicos para as comunidades afectadas sobre o progresso 
da implementação do projecto, questões que envolvam riscos ou impactos contínuos para as 
comunidades afectadas e questões que o processo de consulta ou Mecanismo de Reclamações 
tenham identificado como uma preocupação para essas comunidades. A frequência desses 
relatórios será proporcional às preocupações das comunidades afectadas, mas não menos de uma 
vez por ano. 
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10. ENCERRAMENTO DA MINA E DESMOBILIZAÇÃO 
 
10.1 POR QUE É NECESSÁRIO UM PLANO PRELIMINAR DE ENCERRAMENTO DA MINA 
 
De acordo com a legislação Moçambicana (Lei-quadro do Ambiente (Lei Nº. 20/97, 1 de Outubro de 
1997), é necessário um Plano de Encerramento da Mina para o Projecto de Grafite da Suni 
Resources. As actividades associadas ao encerramento e reabilitação da mina são projectadas para 
prevenir ou minimizar impactos ambientais adversos de longo prazo, reduzir riscos para as 
comunidades adjacentes e, se possível, criar um ecossistema natural auto-sustentável. 
Alternativamente, a reabilitação e o encerramento podem ser direccionados para um uso alternativo 
da terra, com base em um conjunto de objectivos acordados ligados a um programa de encerramento 
e reabilitação da mina. Este plano deve apoiar a operação na obtenção de um estado pós-
encerramento que deixe para trás um legado positivo na comunidade. Todos os aspectos de saúde, 
segurança, sociais, ambientais, legais, de governação e de recursos humanos precisam de ser 
considerados e tratados. A natureza de longo prazo das operações propostas (34 anos), coloca 
limitações na quantidade de detalhes que podem ser incluídos no presente plano preliminar de 
encerramento, e deve, portanto, ser considerado como "conceitual". Essa versão actual do plano de 
encerramento precisaria, portanto, ser revista regularmente para manter-se alinhada com as 
mudanças legislativas, ambientais, tecnológicas e socioeconómicas durante o período operacional, 
e para alinhar com quaisquer alterações no processo de mineração. 
 
A reabilitação da mina deve ser vista como um programa contínuo destinado a restaurar a qualidade 
física, química e biológica ou o potencial de perturbação do ar, solos e regimes de água pela mina 
para um estado aceitável para os reguladores e para os usuários da terra pós-mineração. A 
reabilitação pode ocorrer durante toda a vida da mina, enquanto que o encerramento da mina, por 
definição, refere-se às actividades que ocorrem após a cessação da produção. O mundo 
desenvolvido (por exemplo, Austrália e Reino Unido) estão entre os países líderes no 
desenvolvimento de programas e objectivos de encerramento e reabilitação de minas. Isso está bem 
articulado no Kit de Ferramentas de Planeamento para Encerramento Integrado de Minas do 
International Council on Minerals and Metals (ICMM - Conselho Internacional de Minerais e Metais) 
e está entre os documentos de directrizes internacionais mais utilizados para o encerramento de 
minas. As recomendações incluídas neste relatório são extraídas das Directrizes do ICMM que são 
explicadas abaixo com mais detalhes (Figura 10.1). 
 
Será desenvolvido para o projecto um Plano de Encerramento da Mina pela Suni Resources, iniciado 
nesta fase inicial como um Plano Conceitual de Encerramento. Estes diferem na medida em que um 
Plano Conceitual de Encerramento deve comunicar os resultados esperados e os objectivos das 
actividades de encerramento, enquanto que um plano mais detalhado inclui prazos e marcos, 
metodologias detalhadas para alcançar metas, orçamentos mais detalhados, especificações de 
reabilitação e melhoramento do local, e monitoramento e processos de validação de processos. Este 
detalhe só pode vir depois, quando mais detalhes sobre os desenhos de engenharia de todas as 
componentes do projecto estiverem disponíveis. 
 
Este Plano Conceitual de Encerramento é desenvolvido agora para uso durante as fases de pré-
viabilidade, viabilidade e concepção do projecto e para subsidiar o processo de AIA. A sua vida activa 
pode ser de alguns anos, mas se bem definido e baseado em um engajamento eficaz da comunidade 
e das partes interessadas, pode não mudar muito durante os primeiros cinco anos de construção e 
mineração. No entanto, o plano de encerramento deve ser revisto a cada cinco anos durante a vida 
da mina, de modo a acomodar quaisquer mudanças na área da mina, abordagens da mineração e 
outros refinamentos técnicos que provavelmente ocorrerão durante o início e fases de aceleração do 
projecto. Essas mudanças também desencadeariam a revisão do orçamento do Plano de 
Encerramento, para garantir que estejam disponíveis fundos suficientes para cobrir eventuais custos 
adicionais. 
 
Este resto da secção fornece os princípios e metodologias mais abrangentes que serão adoptados 
pela empresa para orientar mais o planeamento do encerramento e fornece os resultados e 
objectivos esperados do Plano Conceitual de Encerramento. 
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10.2 RESULTADOS E OBJECTIVOS-ALVO DO ENCERRAMENTO  
 
Os resultados-alvo do encerramento do Plano de Encerramento de Mina devem ser (ICMM, 2008): 
 

• Restaurar o máximo possível a área da mina para uma condição consistente com o objectivo pré-
determinado de uso do solo após encerramento. 

• Assegurar que a área da mina é deixada em uma condição que apresente um nível de risco 
aceitável para a saúde e segurança pública. 

• Reduzir, na medida do possível, a necessidade de intervenção pós-encerramento, seja na forma 
de monitoramento ou de trabalhos correctivos contínuos. 

• Minimizar ou prevenir a degradação ambiental pós-encerramento (para os solos, água e ar), 
garantindo que a área da mina seja deixada em uma condição química e fisicamente estável. 

• Na medida do possível, minimizar os impactos económicos negativos imediatos para as 
comunidades locais associadas ao encerramento da mina e maximizar a probabilidade de 
benefícios duradouros para as comunidades locais. Isso incluirá deixar a infraestrutura no local 
que tenha um valor para as comunidades após a mineração. 

 

 

Figura 10.1: A abordagem integrada de planemento de encerramento de mina, conforme recomendado 
pelo ICMM (2008) 

 
Os objectivos do Plano de Encerramento de Mina são mais detalhados abaixo: 
 

• Estabilidade Física - As estruturas da mina que permanecem pós-encerramento devem ser 
fisicamente estáveis, de modo que não representem perigo para a saúde e segurança pública 
como resultado de falhas ou degradação gradual. Essas estruturas devem apenas corroer e/ou 
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liberar sólidos para o ambiente de uma forma que não ocorra a degradação da área circundante. 

• Estabilidade Química - A infiltração, lixiviado ou escoamento do local da mina ou instalações de 
armazenamento de resíduos não devem pôr em perigo a saúde e segurança pública ou resultar 
na poluição do solo, águas superficiais ou subterrâneas ou na não-conformidade dos limites 
legais de qualidade da água. 

• Uso da Terra - Pós-encerramento, o local da mina deve ser compatível com o solo circundante, 
até ao ponto em que seja prático e económico fazê-lo. 

• Social - Pós-encerramento a mina deve garantir que as necessidades das comunidades 
impactadas e dependentes da mina sejam adequadamente tratadas. Os riscos sociais devem ser 
identificados e devem ser definidos e estabelecidos os objectivos para, entre outros, o seguinte: 
alívio a pobreza, educação, cuidados de saúde, emprego e empregabilidade e melhoria da 
infraestrutura social. Isso incluirá deixar no local a infraestrutura que tenha um valor pós-
mineração para as comunidades. 

 
10.3 RESULTADOS, OBJECTIVOS E METAS ESPECÍFICAS DO ENCERRAMENTO DO 

LOCAL  
 
Nesta fase, o uso da terra pós-encerramento proposto será provavelmente uma combinação de 
agricultura (machambas) e vegetação natural dentro dos corredores ecológicos definidos, embora 
nenhuma decisão final tenha sido tomada. Foram definidos os seguintes objectivos principais:  
 

• As áreas perturbadas devem ser devolvidas para o mais próximo possível do seu estado original, 
através da implementação de uma estratégia de re-vegetação e substituição; 

• As cavas da mina serão mantidas como vácuos, que serão enchidos de água. Estas serão 
concebidas para uma estabilidade a longo prazo, através da inclinação das paredes perimetrais 
da cava a céu aberto em ângulos de 1:3 (18º), e o acesso será controlado; 

• Os despejos de rocha estéril devem ter um talude de 1:5 e devem ser cobertos com um mínimo 
de 300 mm de solo superficial e/ou outro meio adequado de cultivo (por exemplo, saprólito 
coberto com matéria orgânica ou aparas de madeira) e vegetado com espécies nativas. 

• A TSF deve ser tapada no encerramento com 300mm de saprólito e coberta com matéria orgânica 
ou aparas de madeira, e deve ser em forma de abóbada para evitar a acumulação de água, e 
vegetada. 

• Nenhuma camada superficial deve ser colhida de áreas não perturbadas para uso na estratégia 
de reabilitação e re-vegetação. 

• Os impactos socioeconómicos (incluindo a perda de emprego) serão minimizados através de um 
planeamento cuidadoso e preparação para o encerramento a iniciar três a cinco anos antes do 
encerramento; 

• Redução de custos e perdas de empregos devem ser minimizadas através do desenvolvimento 
de projectos de desenvolvimento comunitário auto-sustentáveis durante a vida da mina, como 
parte do Programa de Desenvolvimento Comunitário contínuo, mas ainda por ser desenvolvido. 

 
Os princípios e conceitos acima serão refinados como parte do planeamento detalhado de 
encerramento e orçamento contínuo durante a vida da mina. 
 
10.4 PADRÕES MOÇAMBICANOS APLICÁVEIS 
 
Este relatório preliminar de encerramento foi compilado em cumprimento da legislação Moçambicana 
relevante. O item principal da legislação ambiental é a Lei-Quadro do Ambiente (Lei nº 20/97, 1 de 
Outubro de 1997) que rege o uso e a gestão correcta do ambiente e seus componentes e assegura 
o desenvolvimento sustentável. É a base para os instrumentos legais de preservação do ambiente. 
De acordo com a Lei do Ambiente, a operação de mineração é responsável pelos custos de 
reabilitação do ambiente degradado ou da sua restauração. 
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De acordo com a Lei do Ambiente, a operação de mineração é responsável pelos custos de 
reabilitação do meio ambiente degradado ou sua restauração. Em termos da Lei acima mencionada, 
a AIAS conduzida para a mina proposta deve incluir um Plano de Encerramento. O Plano de 
Encerramento deve fornecer uma indicação dos custos de reabilitação relacionados ao encerramento 
da mina, pois as actividades de mineração são necessárias para fornecer uma caução para cobrir os 
custos de reabilitação durante o encerramento da mina. O valor da caução é estabelecido pelo 
Governo e é revisto a cada dois anos. A caução pode assumir a forma de uma apólice de seguro, 
garantia bancária ou um depósito em dinheiro em uma conta bancária que o Governo mantém 
especificamente para o efeito. 
 
10.5 COMPONENTES ESPECÍFICAS DE DESMOBILIZAÇÃO, REABILITAÇÃO E 

ENCERRAMENTO  
 

 
 
O objectivo da reabilitação da cava é assegurar que o local é deixado em um estado que represente 
risco mínimo para a saúde e segurança dos seres humanos, fauna (animais selvagens e pecuária) e 
saúde do meio ambiente. As cavas de Lennox e Byron irão perturbar aproximadamente 52ha de 
terra. Como não é possível (sob uma perspectiva de custo e operacional) preencher as cavas com 
capeamento, estas serão deixadas para encher de água e tornarem-se lagos dentro da cava. Os 
taludes finais da cava serão concebidos para ter uma estabilidade a longo prazo. Isso é normalmente 
obtido inclinando-se as paredes perimetrais da cava a céu aberto a um ângulo de 1: 3 (18º) até o 
piso da cava ou para o nível estável da água subterrânea que poderia se estabelecer dentro de um 
período razoável. Esta parede inclinada da cava torna a cava segura para humanos e animais 
domésticos. 
 
Onde existem preocupações é com relação ao risco que a água da cava apresenta para os humanos 
e animais, será necessário implementar medidas para reduzir o acesso a cava. Como as cercas 
seriam roubadas, isso pode ser conseguido através da construção de uma berma considerável em 
torno de todo o perímetro da cava a céu aberto para manter os animais domésticos fora e restringir 
o acesso humano. Outra opção é plantar uma barreira de vegetação impenetrável ao redor da cava, 
usando uma espécie espinhosa, de rápido crescimento, mas não invasora, como o sisal. Antes de 
fazer a escolha sobre a espécie adequada, deve ser realizada uma avaliação de risco para 
determinar o potencial de a espécie tornar-se invasora. 
 
Serão erguidos sinais ao redor da cava aberta e em todas as estradas de aproximação alertando ao 
público dos potenciais perigos de queda ou afogamento. Estes sinais estarão em Português, línguas 
locais e símbolos para as pessoas não alfabetizadas. As rampas de acesso a cava a céu aberto 
serão fechadas para evitar o acesso de veículos. Além disso, como parte do processo de 
encerramento, as comunidades locais serão informadas directamente dos potenciais perigos e 
medidas de precaução a serem observadas em torno da cava. 
 
O plano de encerramento da mina e, em particular, o orçamento, precisarão de ser actualizados para 
incluir essas medidas, caso sejam consideradas necessárias. Além disso, a forma das cavas a céu 
aberto poderia ser optimizada para estabelecer uma camada de vida aquática rica após o 
encerramento, maximizando as zonas rasas ao longo das bordas da cava para ter água rasa, o que 
iria facilitar a formação de um habitat aquático e melhorar a segurança. 
 

 
 
Serão estabelecidos dois Despejos de Rocha Estéril (WRD), um para a cava de Byron e outro para 
a cava de Lennox. O WRD consistirá de todo o capeamento e material residual gerado durante a 
mineração. Para reduzir significativamente os custos de reabilitação, o ângulo final do talude pode 
ser projectado para 18 graus (1: 3) nos taludes mais baixos e até 37 graus (1: 1.32) nos taludes 
superiores. Após o encerramento, os lados e partes superiores do WRD devem ser cobertos com um 
mínimo de 300 mm de solo superficial e vegetados com espécies nativas durante a estação chuvosa. 
No geral, a média de taludes externos re-perfilados que tenham sido re-vegetados irão reduzir as 
velocidades de fluxo de água das tempestades nos taludes. Além disso, isso deve reduzir a 
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percolação da precipitação para o WRD. Caso o WRD não seja desmobilizado com um sistema de 
cobertura adequado, o monitoramento de propriedades geotécnicas dentro do WRD deve ser 
realizado em uma base contínua para garantir a estabilidade do WRD. 
 

 

Figura 10.2: Corte transversal do desenho do despejo de resíduos do Projecto de Grafite de Balama 
Central mostrando os ângulos dos taludes reabilitados progressivamente com as operações de 
mineração. 

 
Deve ser realizada análise química para amostras de rocha estéril antes da construção e em 
intervalos regulares durante a vida operacional da mina. Este trabalho de testes é necessário para 
confirmar se as a rocha estéril proposta poderia, potencialmente, ser geradora de ácido. Esse plano 
conceitual de encerramento precisará de ser actualizado para incluir os resultados dessa análise. 
Recomenda-se que a modelagem dos taludes do WRD seja realizada durante a fase operacional da 
mina e que, se a rocha estéril geradora de ácidos tiver sido identificada, esta seja separada da rocha 
estéril não geradora de ácido. 
 
A rocha estéril geradora de ácido terá de ser encapsulada dentro da rocha estéril não geradora de 
ácido, de modo a evitar/minimizar o risco de formação de drenagem ácida de minas. O escoamento 
da superfície dos despejos de rocha estéril deve ser direccionado através do sistema de drenagem 
do local para a cava a céu aberto. Isso minimizará o risco de contaminação dos cursos de água 
locais. 
 
No encerramento, os despejos de rocha estéril devem ser cobertos com saprólito e, em seguida, com 
solo superficial, se disponível. Caso não, serão então necessários o composto ou aparas de madeira, 
pois o saprólito não é um meio de crescimento adequado para as plantas. O solo superior não deve 
ser recolhido de áreas não perturbadas para uso na revegetação de despejo de rocha estéril. 
 

 
 
A TSF estará localizada a nordeste do local da planta proposta. Espera-se que a TSF cubra uma 
área de pegada ecológica total de aproximadamente 188,47 ha ao longo dos 34 anos da Vida da 
Mina (VdM). Análises químicas devem ser realizadas para amostras de rejeitos representativas antes 
da construção e em intervalos regulares durante a vida operacional da mina. Este trabalho de teste 
é necessário para confirmar se os rejeitos propostos poderiam ser potencialmente geradores de 
ácido. Esse plano conceitual de encerramento precisará de ser actualizado para incluir os resultados 
dessa análise. Para minimizar os potenciais impactos ambientais negativos (químicos e físicos) da 
TSF no encerramento e pós-encerramento, é proposto o seguinte para a TSF: 
 

• Durante a fase de construção, o solo superficial deve ser removido (pelo menos 100 a 300 mm 
de subsolo/saprólito - mínimo 300 mm) antes da construção da TSF. Esses materiais serão 
usados para cobrir a WRD e a TSF pós-encerramento; 

• Construir um vertedouro permanente para garantir a estabilidade física das instalações durante 
os eventos de chuvas. Isso será feito durante a fase de construção da TSF; 

• Cobrir a TSF com uma camada de saprólito (pelo menos 300mm de espessura, mas contornada 



PrGAS e Programa de Monitoramento – Outubro de 2019 

Coastal & Environmental Services    73                          Projecto de Grafite da Suni Resources S.A. 

para assegurar a drenagem livre do escoamento superficial após o encerramento), seguida de 
uma camada de solo superficial de 100 a 300 mm, e depois colocar a vegetação; 

• A TSF deve ser gradada para formar uma abóbada, para permitir que as chuvas acidentais 
escoem da superfície da TSF e para reduzir a entrada de água na massa dos rejeitos; 

• A TSF deve ter um talude externo de 1:3 (vertical:horizontal) para garantir que permaneça uma 
geoforma estável a longo prazo, e para torná-la adequada para a revegetação; 

• Monitorar a qualidade das águas subterrânea e superficial em torno e a jusante da área de TSF. 
 

 
 
As estradas de transporte e de acesso propostas ao redor do local devem ser removidas, excepto 
aquelas necessárias para aceder as instalações de inspecção após o encerramento. As estradas 
que podem e serão usadas por outros usuários após o encerramento devem, no entanto, ser 
deixadas, desde que seja acordado por todas as partes interessadas. Essas estradas devem então 
ser entregues à autoridade relevante (como o Departamento de Estradas) para garantir a 
manutenção adequada a longo prazo. Toda a estrada que não seja mais necessária será reabilitada. 
No geral, o seguinte será realizado: 
 

• Pontes, aquedutos e condutas devem ser removidos onde não são mais necessários. 

• O fluxo de água natural deve ser restaurado e qualquer secção perturbada do curso de água será 
estabilizada e re-vegetada.  

• A superfície da estrada, bermas e os taludes devem ser gradados para uma inclinação adequada 
para evitar a erosão. Os cortes serão avaliados e, onde necessário, serão implementadas 
medidas para melhorar a segurança e estabilidade da erosão. 

 
 

Certas infraestruturas podem permanecer após o encerramento. Os objectivos são: 
 

• Entregar a estrada de transporte para o departamento do governo apropriado (ou seja, a 
Administração Nacional de Estradas) para a utilização pelas comunidades locais assim que a 
mineração estiver concluída; 

• Entregar as duas barragens para o departamento do governo apropriado de forma a fornecer o 
abastecimento de água permanente às comunidades locais na área; 

• Entregar os serviços clínicos às comunidades locais da área, que será de benefício para as 
comunidades locais, uma vez que os estabelecimentos de cuidados sanitários são commodities 
escassas na região; 

• Considerar entregar as instalações de administração para transformar em uma escola secundária 
para a área; 

• Considerar entregar a oficina e a área de manutenção e utilizá-las para apoiar o programa de 
treinamento pós-encerramento para uso da comunidade local. Isso exigirá o desenvolvimento de 
um programa de treinamento técnico como parte do programa de Desenvolvimento Comunitário 
e Social da mina antes do encerramento. 
 

Assim que o encerramento estiver concluído, a decisão de demolir quaisquer outras instalações 
restantes ou entregá-las às autoridades locais para conversão em infraestrutura social deverá ser 
tomada através de um processo consultivo. A integridade estrutural de quaisquer estruturas que são 
para manter no local para uso das comunidades locais deve ser avaliada por um especialista 
independente antes da entrega. Qualquer estrutura que seja considerada estruturalmente defeituosa 
deve ser demolida ou reparada antes da entrega. Todas as outras infraestruturas serão desactivadas 
da seguinte forma: 
 

• Qualquer construção de superfície e infraestrutura que não sejam mais necessárias serão 
demolidas, a menos que sejam recebidas directrizes específicas em contrário das autoridades. 
Essas directrizes podem resultar de pedidos das comunidades. Isso deverá ser confirmado 
através de um processo de engajamento das partes interessadas realizado como parte do 
exercício de refinamento dos objectivos e responsabilidade do plano de encerramento assumidos 
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pela parte que toma o controlo. 

• Um plano detalhado que indica a localização de toda a infraestrutura remanescente fará parte do 
plano de encerramento. 

• Todos os edifícios de tijolo e betão associados à planta de processamento serão demolidos e os 
escombros enterrados no local a uma profundidade mínima de 1.0 m, ou colocados na TSF e 
depois cobertos com saprólito e solo superficial. 

• As fundações serão removidas ou cobertas com uma camada de solo, ou material de formação 
de solo, a profundidade será ainda determinada após serem realizados ensaios. 

• Materiais não reutilizáveis, incluindo escombros e resíduos, serão eliminados em locais 
adequados de acordo com o plano de gestão e descarte de resíduos que será desenvolvido. 

• Após a remoção da infraestrutura, será realizada uma avaliação de contaminação do solo por um 
especialista independente, e serão implementadas actividades de remediação e revegetação 
quando necessário. 

• A infraestrutura de suporte enterrada no subsolo, como tanques e seus tubos, e outras condutas 
e túneis de serviço, dependendo do futuro uso proposto do local, será mantida como está ou será 
desenterrada e removida do local. Se for para ser deixada in situ, a integridade de todas as 
condutas tanques subterrâneos será avaliada por um especialista independente. Se a integridade 
da infraestrutura da sub-superfície estiver comprometida, esta deve ser removida. 

• Qualquer infraestrutura sub-superficial (incluindo, mas não limitada a condutas e tanques) que é 
susceptível de conter produtos químicos perigosos (incluindo combustível) deve ser removida. 

• Serão eliminadas todas as aberturas e formas de acesso restantes. 

• Equipamento eléctrico e infraestrutura, tais como torres de transmissão, cabos eléctricos e 
transformadores que não são mais necessários serão demolidos e removidos do local. Os solos 
nas proximidades dos transformadores serão avaliados quanto à contaminação e, se necessário, 
serão implementadas medidas adequadas de descontaminação, de acordo com os requisitos 
regulamentares de Moçambique. 

• Toda a planta e equipamento de mineração em desuso, como guinchos, bombas e esteira 
transportadora, equipamentos de concentradores, como espessantes e maquinaria pesada, 
serão removidos do local. Não se prevê que nenhuma dessas máquinas ou equipamento sejam 
contaminados. No entanto, a mina irá confirmar isso antes de qualquer máquina ou equipamento 
ser removido do local. Se alguma das máquinas ou equipamento estiver contaminado, este será 
apropriadamente descontaminado antes de ser removido. 

• Durante a mitigação e trabalhos de reabilitação, será dada especial atenção aos locais onde o 
equipamento estava parqueado. A mina avaliará esses locais e, se os solos estiverem 
contaminados, as medidas correctivas apropriadas serão tomadas de acordo com os requisitos 
regulamentares de Moçambique. 

• Haverá um aterro no local para resíduos gerais. O desenho deste aterro ainda não foi finalizado. 
No encerramento, aplicar-se-á o seguinte: 
o Na conclusão do aterro, as coberturas estarão concluídas e realizada a re-vegetação da 

cobertura. 
o O Plano de Encerramento da Mina incluirá detalhes para o encerramento do aterro e 

assegurará que o encerramento desta instalação em específico atenda aos requisitos da 
legislação de Moçambique e das melhores práticas internacionais. Pode ser necessário o 
monitoramento pós-encerramento dessas instalações. 

• A função do solo e vegetação da pegada ecológica da mina será restituída. 
 

 
 
A reabilitação geral da superfície deve assegurar que a topografia da superfície emula a área 
circundante, está livre de drenagem, tem uma aparência “arrumada” e é re-vegetada. Deve ser dada 
especial atenção à forma e remoção de montes de excesso de material, sucata e resíduos. Toda a 
área deve ser removida, coberta com 300 mm de solo superficial e vegetada. Os detalhes da re-
vegetação devem ser documentados em um plano de reabilitação abrangente. 
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10.6 COMPONENTES SOCIAIS DO ENCERRAMENTO 
 

Pós-encerramento, a mina deve assegurar que as comunidades afectadas pelo projecto e aquelas 
que se tornaram dependentes da mina são adequadamente atendidas. Deve ser considerado o 
seguinte: 

• Assegurar que a saúde pública e segurança futura das comunidades locais não estão 
comprometidas; 

• Fechar o local para que o uso pós encerramento do local seja benéfico e sustentável a longo 
prazo para as comunidades afectadas; 

• Minimizar os impactos adversos socioeconómicos e maximizar os benefícios socioeconómicos. 
 
Embora tenha sido realizada uma AIS para a AIA, esta foca-se na fase de construção e operação, 
com poucos detalhes sobre a fase de desmobilização. Como parte do processo de encerramento da 
mina, a Suni Resources deve realizar uma Avaliação de Impacto Social (AIS) para o Encerramento. 
Este estudo pode ser usado como base para se engajar com as comunidades para entender os 
impactos percebidos, identificar a melhor maneira de gerir os impactos adversos e explorar as 
oportunidades que o encerramento da mina pode trazer. A AIS de Encerramento tomará em 
consideração as seguintes questões estratégicas: 
 

• Perda de emprego - antes da redução de pessoal, devem ser consideradas alternativas a esta 
redução. Somente se nenhuma alternativa viável estiver disponível deve ser implementada a 
redução de custos de acordo com um plano de gestão de redução que tenha sido desenvolvido 
para minimizar os impactos adversos da redução dos trabalhadores. O plano de gestão de 
redução de pessoal não deve ser discriminatório e reflectir consulta suficiente com os 
trabalhadores, suas organizações relevantes e, se aplicável, o Governo. Além disso, o plano de 
gestão de redução de pessoal deve cumprir, se existir, com algum acordo de negociação 
existente. 

• Impactos psicológicos (nos trabalhadores e na comunidade em geral); 

• Impactos nos fornecedores (oficinas de planeamento de negócios pré-encerramento com as 
MPMEs para ajudá-las a sair da dependência da mina); 

• Impactos na saúde; 

• Perda de renda para o Município e Governo (impactos fiscais); 

• Descontinuidade do Plano Social de Trabalho (PST) e das actividades de Responsabilidade 
Social Corporativa (RSC); 

• A natureza da contribuição económica/social actual comparada com à contribuição/perda 
futura pós encerramento.  

• Perigos gerais do local que representam um risco para a segurança das comunidades locais. 
As estratégias de gestão de risco para perigos gerais do local podem incluir: 

o Restringir o acesso ao local, através de uma combinação de controle institucional e 
administrativo, com foco em estruturas ou áreas de elevado risco. Dependendo de situações 
específicas do local, incluindo vedação, sinalização e comunicação de riscos para a 
comunidade local. 

o Remover condições perigosas em locais de construção que não podem ser controlados de 
forma eficaz com restrições de acesso ao local. Estas podem incluir cobrir aberturas de 
pequenos espaços confinados, garantindo meios de fuga para aberturas maiores como 
trincheiras ou escavações ou trancar o armazém de materiais perigosos. 

A informação que será recolhida a partir deste estudo abrirá espaço para o engajamento entre a 
empresa e outras partes interessadas e afectadas, tais como conselhos locais, Governo e outras 
organizações sobre políticas de mitigação de impacto e aspectos legais do encerramento da mina. 
Além disso, o engajamento com as partes interessadas internas e externas será realizado durante 
todo o ciclo de vida do projecto, e para alcançar benefícios duradouros a nível local e regional, a Suni 
Resources reconhece que as visões das partes interessadas externas devem ser compreendidas. 
 
Para garantir que esses benefícios são entregues, a Suni Resources identificará partes interessadas 
chave externas e se envolverá com elas para promover um entendimento bidireccional dos 
resultados mutuamente benéficos. Esses resultados serão explicados e apresentados no Plano de 
Encerramento Integral e divulgados às partes interessadas de uma maneira consistente com os 
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requisitos dos padrões aplicáveis acima referidos (Capítulo 9). 
 
O engajamento com as comunidades afectadas ao longo da vida do projecto é essencial e, para isso, 
a empresa será guiada pela abordagem recomendada pelo ICMM. Reconhece-se que, para alcançar 
um encerramento eficaz que seja benéfico para a empresa operacional e para a comunidade de 
acolhimento, as visões, preocupações, aspirações, esforços e conhecimento de várias partes 
interessadas internas e externas devem ser trazidos à tona. Isso deve ser determinado usando um 
processo de multi-partes interessadas que inclui agências reguladoras, comunidades locais, usuários 
tradicionais de terras, arrendatários adjacentes, sociedade civil e outras partes afectadas. Para a 
mina da Suni Resources, isso envolverá: 
 

• Incorporar o planeamento de encerramento nos estágios iniciais do desenvolvimento e 
operações do projecto; 

• Agrupar os objectivos e os pontos de vista de várias partes interessadas (dono do projecto, 
comunidade local, Governo e organizações não governamentais (ONGs)) no início da fase 
de definição do âmbito (AIA) do desenvolvimento do projecto para informar os objectivos do 
encerramento e pós-encerramento; 

• Agir para atingir os objectivos trabalhando com as partes interessadas relevantes; 

• Usar os conceitos de risco e oportunidade para minimizar a responsabilidade e maximizar os 
benefícios para todas as partes relevantes; 

• Usar especialidades multidisciplinares e processos de multi-partes interessadas para garantir 
que a mitigação de risco em uma área não aumente os riscos em outras; e 

• Assegurar que a fase de encerramento social esteja enquadrada com as fases de 
encerramento infraestrutural e ambiental. 

 
10.7 INSPECÇÃO DO LOCAL DA MINA PÓS-ENCERRAMENTO, MONITORAMENTO 

AMBIENTAL E RELATÓRIOS  
 
O período pós-encerramento geralmente compreende três fases: 
 

• Fase activa, anos 1-2 

• Fase passiva, anos 3-5 

• Fase de inspecção, anos 5-8 
 
Durante o período activo de dois anos, a empresa irá continuar a fornecer serviços sociais específicos 
às comunidades vizinhas, de acordo com os acordos de responsabilidade social corporativa que 
teriam sido implementados durante a operação de mineração. Durante a vida da mina, a empresa 
envolverá continuamente as autoridades locais e as estruturas tradicionais de liderança como parte 
do processo de entrega (ou seja, entrega de infraestrutura e serviços). Todas as acções serão 
guiadas pelo diálogo contínuo entre a mina e as partes interessadas relevantes. O período passivo 
de três anos irá muito provavelmente implicar a entrega da infraestrutura e serviços para as 
autoridades local e/ou provincial relevante (ou seja, entrega de estradas ao Departamento de 
Estradas). A Suni Resources propõe, ao mesmo tempo, prestar aconselhamento em questões 
técnicas ou sociais que possam surgir durante este período de 3 anos, com o desligamento final a 
ocorrer no 5º ano do encerramento.  
 
A Suni Resources implementará um programa de inspecção e monitoramento ambiental pós-
encerramento para avaliar o sucesso de recuperação da mina e verificar se os vários componentes 
da mina encerrada não estão a impactar negativamente os cursos de água adjacentes e águas 
subterrâneas e não representam risco potencial para a saúde e/ou perigo para o público. A finalidade 
do monitoramento é assegurar que os objectivos do programa de reabilitação sejam atendidos e que 
o processo de reabilitação progressivo seja seguido conforme planeado durante a vida da mina. 
A regularidade do monitoramento dependerá do aspecto a ser monitorado, por exemplo, o 
monitoramento de poeira e águas subterrâneas estará em andamento e será iniciado antes da 
construção para obter valores da linha de base, enquanto o monitoramento da biodiversidade 
(maioritariamente reabilitação) ocorrerá progressivamente durante as fases operacional e de 
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encerramento. Um consultor independente realizará a inspecção do local e o monitoramento 
ambiental. 
 
A Suni Resources propõe que a inspecção e monitoramento ambiental pós-encerramento sejam 
realizados semestralmente durante os dois primeiros anos para estabelecer variações sazonais. 
Serão feitas visitas semestrais ao local, antes das chuvas e no final das chuvas (fase activa). Espera-
se que a inspecção e monitoramento finais sejam realizados no 5º ano após o encerramento da mina, 
mas isso dependerá do sucesso do processo de encerramento e reabilitação (fase passiva). Os 
resultados desta inspecção irão determinar se será necessária ou não qualquer inspecção adicional 
ao local pós-encerramento (fase de inspecção), ou se serão necessárias outras intervenções para 
melhorar, por exemplo, a re-vegetação de áreas. 
 
O rastreamento detalhado do progresso da reabilitação progressiva irá também permitir a revisão 
anual do plano de encerramento para reflectir esse progresso, reduzindo ou aumentando assim a 
quantidade necessária de custos finais de encerramento. Os aspectos físicos da reabilitação devem 
ser cuidadosamente monitorados durante a fase operacional, bem como durante o encerramento, de 
modo a que os desvios de expectativa possam ser atendidos nas versões subsequentes do plano de 
encerramento da mina e no orçamento. 
 
As inspeções ambientais pós-encerramento se concentrarão em: 
 

• Estabilidade da parede da TSF e do WRD; 

• Estabilidade da parede e níveis de água da cava; 

• Erosão nas paredes laterais e superfícies superiores do despejo de rocha estéril; 

• Qualidade e quantidade da água superficial e subterrânea; 

• Sucesso do estabelecimento de uma cobertura de vegetação nativa nas áreas onde esta foi 
colocada; 

• Proporção de solos minerados que tenham sido totalmente reabilitadas; 

• Quaisquer actividades do público em geral ou pessoas desconhecidas que possam afectar 
adversamente a estabilidade das estruturas da mina em desuso, que representam um perigo 
para a comunidade ou, possivelmente, que resultem em degradação ambiental; 

• A condição das estradas de acesso ao local, pontes e sarjetas. 

• Alinhamento da topografia final real à geoforma planeada acordada; 

• Profundidade do solo superficial removido e colocado; 

• Estado químico, físico e biológico do solo substituído; 

• Saúde e segurança da comunidade; 

• Estado socioeconómico das comunidades afectadas. 
 
Serão realizadas consultas com os líderes das comunidades locais para ouvir e registar quaisquer 
questões de interesse relacionadas com o local da mina encerrada. 
 
Um consultor externo deve produzir um relatório anual de monitoramento ambiental pós-
encerramento no final dos anos 1 e 2 e um relatório ambiental final pós-encerramento no fim do ano 
5. Estes relatórios ambientais de pós-encerramento serão submetidos às entidades governamentais 
de Moçambique e disponibilizados para todas as partes interessadas. Os relatórios irão apresentar 
os resultados das inspecções/reabilitação e os resultados dos programas de monitoramento 
ambiental.  
 
Onde as actividades de reabilitação/recuperação não tenham obtido o resultado desejado, o 
consultor fará recomendações de trabalhos adicionais de recuperação necessários para obter uma 
recuperação completa. Todas as áreas de preocupação serão destacadas. Os relatórios incluirão um 
registo fotográfico de recuperação da mina pós-encerramento. 
 
10.8 CÁLCULO DO PASSIVO FINANCEIRO DO ENCERRAMENTO FUTURO 

 
O cálculo do passivo financeiro de encerramento associado ao projecto foi realizado seguindo a 
metodologia de melhor prática internacional (Austrália, EUA, Canadá e África do Sul), conforme 
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detalhado no Documento de Directrizes para a Avaliação do Quantum de Encerramento – 
Relacionada a Provisão Financeira Fornecida pela Mina, conforme publicado pelo South African 
Department of Mineral Resources, datado de Janeiro de 2005. O procedimento de melhores práticas, 
aplicado ao projecto, para o cálculo do passivo financeiro de encerramento é resumido da seguinte 
forma: 
 

• Passo 1: Determinar os minerais primários e subprodutos minerais vendáveis. 

• Passo 2: Determinar a classe de risco da mina. 

• Passo 3: Determinar a sensibilidade da área em que a mina está localizada. 

• Passo 4.1: Determinar o nível de informação disponível para o cálculo do passivo financeiro.  

• Passo 4.2: Determinar os componentes de encerramento associados à mina.  

• Passo 4.3: Determinar as taxas unitárias para os componentes associados ao encerramento.  

• Passo 4.4: Determinar e aplicar vários factores de ponderação (específicos ao local). 

• Passo 4.5: Identificar as áreas perturbadas. 

• Passo 4.6: Identificar todos os estudos de especialidade necessários. 

• Passo 4.7: Calcular o passivo de encerramento usando o modelo de directriz fornecido. 
 

 
 
A directriz exige que seja identificado o tipo de mineral extraído ou processado e os minerais e 
subprodutos vendáveis (não oligoelementos): 
 

• Tipo de mina / processo - Mina a Céu Aberto 

• Mineral vendável – Grafite 

• Subprodutos - Possivelmente Enxofre 
 

 
 
De acordo com a directriz, o Projecto de Recursos da Suni é classificado como uma instalação de 
Classe B - Risco Médio, pois os empilhamentos de minério sub-económico podem eventualmente 
desenvolver infiltração ácida. Caso análises geoquímicas adicionais mostrem que isso é pouco 
provável, o projecto poderia ser rebaixado para uma instalação de Classe C - Baixo Risco. A classe 
de classificação de risco é usada posteriormente para determinar os factores de multiplicação 
aplicados à taxa mestre (consulte o Passo 4.3). 
 

 
 
O projecto da Suni Resources é classificado como tendo uma Sensibilidade Ambiental Elevada com 
base nos critérios de classificação listados na Tabela 10.1 abaixo. A classificação de sensibilidade 
ambiental é usada mais tarde para determinar os factores de multiplicação aplicados à taxa mestre 
(ver Passo 4.3). 
 



PrGAS e Programa de Monitoramento – Outubro de 2019 

Coastal & Environmental Services    79                          Projecto de Grafite da Suni Resources S.A. 

Tabela 10.1: Classificação da Sensibilidade 

SENSIBILIDADE 
CRITÉRIOS DE SENSIBILIDADE 

BIOFÍSICO SOCIAL ECONÓMICO 

BAIXA 

• Amplamente perturbada 
do estado natural, 

• Fauna e flora natural 
remanescentes limitadas 

• Espécies de plantas 
exóticas evidentes, 

• Desenvolvimento não 
planeado, 

• Recursos hídricos 
perturbados e 
comprometidos 

• As comunidades locais 
não estão à distância de 
observação da operação 
de mineração, 

• Área ligeiramente 
habitada (rural). 

• A área não é sensível ao 
desenvolvimento,  

• A área não é a principal 
fonte de renda das 
comunidades locais 

MÉDIA 

• Mistura de fauna e flora 
natural e exótica, 

• O desenvolvimento é uma 
mistura de áreas 
perturbadas e não 
perturbadas, dentro de um 
quadro global planeado,  

• Os recursos hídricos 
estão bem controlados. 

• As comunidades locais 
estão na proximidade da 
operação da mina (dentro 
de uma distância de 
observação),  

• Área peri-urbana com 
densidade alinhada com 
uma estrutura de 
desenvolvimento,  

• Área desenvolvida com 
uma infraestrutura 
estabelecida 

• A área tem um 
desenvolvimento económico 
equilibrado onde o nível de 
renda das comunidades 
locais é derivado da área,  

• A actividade económica 
pode ser influenciada pelo 
desenvolvimento 
indiscriminado. 

ELEVADA 

• Em grande parte, no estado 
natural,  

• Fauna e flora vibrantes, com 
diversidade e abundância 
de espécies 
correspondentes à natureza 
da área,  

• Desenvolvimento bem 
planeado, 

• A área faz parte de um 
regime ecológico geral com 
valor de conservação,  

• Os recursos hídricos 
emulam o seu estado 
original. 

• As comunidades locais 
estão muito próximas da 
operação da mina (no limite 
da mina),  

• Área densamente habitada 
(assentamentos urbanos ou 
densos)  

• Comunidades 
desenvolvidas e bem 
estabelecidas. 

• As comunidades locais 
obtêm a maior parte da 
renda diretamente a partir 
da área,  

• A área é sensível ao 
desenvolvimento que 
poderia comprometer a 
actividade económica 
existente 

 

 
 
O nível de informação disponível permite que as autoridades aceitem (e/ou façam revisão de forma 
independente) do passivo financeiro de encerramento submetido, de contrário seguem a abordagem 
“baseada em regras”. Como nenhum Plano de Encerramento detalhado para o Projecto foi 
desenvolvido e/ou aprovado pelas Autoridades de Moçambique, e subsequentemente, não pode ser 
preparada nenhuma descriminação detalhada de custos nem suficientemente motivada para a 
abordagem "baseada em regras" ser seguida passo-a-passo para calcular o passivo do 
encerramento. 
 

 
 
As componentes de encerramento relevantes para as condições específicas do local devem ser 
determinadas a partir da lista fornecida abaixo: 
 
1. Desmantelamento da planta de processamento e estruturas relacionadas (incluindo correias 

transportadoras e linhas de energia)? Sim 

2. Demolição de edifícios e estruturas de aço? Sim 

3. Demolição de edifícios e estruturas de betão armado? Sim 

4. Reabilitação de estradas de acesso? Não (presume-se que estes continuarão a ser utilizadas 

pelas comunidades locais) 
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5. Demolição e reabilitação de linhas ferroviárias electrificadas? Não 

6. Demolição e reabilitação de linhas ferroviárias não electrificadas? Não 

7. Demolição de habitações e/ou instalações administrativas)? Não (presume-se que estes 

continuarão a ser utilizadas pelas comunidades locais) 

8. Reabilitação a céu aberto, incluindo vácuos e rampas finais? Sim 

9. Selagem de poços, galerias e inclinações (excluindo o enchimento ou declive dos vácuos)? Não 

10. Reabilitação do capeamento e despojos? Sim  

11. Reabilitação de depósitos de resíduos de processamento e lagoas de evaporação (resíduos 

básicos, resíduos de produção de sal)? Não 

12. Reabilitação de depósitos de resíduos de processamento e lagoas de evaporação (resíduos 

ácidos e ricos em metal)? Sim 

13. Reabilitação de áreas rebaixadas? Sim 

14. Reabilitação geral da superfície? Sim  

15. Desvios do rio. Não  

16. Vedação? Sim 

17. Gestão de água? Sim 

18. 2 a 3 anos de manutenção e assistência posterior? Sim  

 

Um breve resumo do que cada um dos componentes de encerramento acima envolve está incluído 

na secção abaixo: 

 

Item 1 - Demolição da planta de processamento e estruturas relacionadas: 

• Todas as infraestruturas e edifícios de betão devem ser destruídas até ao nível natural do solo 
e enterrados adjacentes ao local da planta. 

• Fundações, estruturas e correias transportadoras devem ser desmanteladas até ao nível natural 
do solo. 

• As áreas devem ser modeladas, aplicadas solo superficial com 300mm de solo superficial e 
vegetadas ou reabilitadas.  

• A taxa mestre para esta actividade foi considerada extremamente baixa em US$ 1/m3 e, 
portanto, a taxa foi ligeiramente ajustada e alinhada a projectos similares realizados. 

 
Itens 2 e 3 - Demolição de edifícios e estruturas de aço e demolição de edifícios de betão armado: 

• Todas as estruturas devem ser demolidas até 1 m abaixo do nível do solo. 

• Os escombros devem ser enterrados adjacentes aos locais, desde que este adira à Estratégia 
Nacional de Gestão de Resíduos. 

• As áreas devem ser modeladas, aplicadas solo superficial com 300mm de solo superficial e 
vegetadas. 

• O monitoramento e a manutenção foram orçados nas áreas relevantes 
 

Item 4 - Reabilitação da mina a céu aberto, incluindo cavas finais e rampas: 

• As paredes perimetrais da cava a céu aberto ainda devem ser consideradas seguras para 
humanos e animais domésticos. Isto é normalmente alcançado por meio do seguinte: 
o Taludar as paredes perimetrais da cava a céu aberto a 1:3 (18°) até ao piso do poço ou até 

ao nível de água subterrânea estável que poderia estabilizar num período razoável dentro 
da cava a céu aberto. 

o Fazer bermas ambientais e valas ao longo do perímetro da cava a céu aberto quando 
suavizar o angulo da parede perimetral não for viável, como nos casos em que a mineração 
a céu aberto foi realizada nos lados íngremes de montanhas. 

 

Item 5 - Reabilitação de material de capeamento e despojos: 

 

• Moldar para criar uma forma de relevo estável, pois geralmente tem um baixo potencial de 
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poluição.   

• As áreas devem ser modeladas, aplicadas solo superficial com 300mm de solo superficial e 
reabilitadas. 

 

Item 6 - Reabilitação de depósitos de resíduos de processamento (ácido, resíduos ricos em metal) 

(especificamente a TSF e WSF): 

• Os métodos de encerramento geralmente aceites para plantas com resíduos ácidos e ricos em 
metal visam principalmente o seguinte: 
o Limitar a infiltração de contaminantes provenientes do depósito de resíduos. 
o Prevenção de infiltrações contaminadas entrarem nas fontes locais de águas superficiais e 

subterrâneas. 

• A taxa mestre inclui, assim, permissões para modificação de inclinação do talude, armadura e 
coberturas evaporativas, revestimentos, gestão de água (por exemplo, drenagens de águas 
pluviais e trincheiras) e gestão de impacto de águas superficiais e subterrâneas 

• Esta taxa mestre pode potencialmente ser ajustada se análises adicionais mostrarem 
nenhum/baixo potencial de DAM. 

 

Item 7 - Reabilitação Geral da Superfície: 

 

• Topografia de superfície que emula as áreas circunvizinhas e alinhada as características gerais 
da paisagem. Taludes íngremes superiores a 6 porcento também devem ser evitadas, se 
possível.  

• Paisagismo que facilitaria o escoamento superficial e resultaria em áreas sem drenagem. Se 
possível, as linhas de drenagem devem ser reintegradas.  

• Uma área sem restos desnecessários de estruturas e infraestrutura de superfície para dar à área 
reabilitada uma aparência "organizada". Deve ser dada especial atenção à forma e/ou remoção 
de montes de excesso de material sendo o legado da mineração prolongada e da actividade 
relacionada.  

• Uma área adequada para revegetação. 
 
Item 8 - Vedação: 

• Auto-explicativo. 
 
Item 9 – Gestão de Água: 

• A prática corrente é fornecer barragens de evaporação na cava para cava a céu aberto. 
Idealmente, essas barragens devem ser monitoradas e coincidirem com os vácuos finais da 
cava.  

• As barragens devem ser dimensionadas para que a entrada de águas subterrâneas na cava 
mais a recarga de despojos reabilitados possa ser evaporada da barragem. O perímetro da 
barragem como no caso de cavas a céu aberto deve ser moldado para torná-lo seguro.  

 
Item 10 - Dois a três anos de manutenção e assistência posterior: 

• Fertilização anual das áreas reabilitadas,  

• Monitoramento da qualidade da água superficial e subterrânea, 

• Controlo de plantas exóticas, e 

• Manutenção geral, incluindo a reabilitação de rachaduras e subsidências. 
 

 
 
As taxas unitárias (Mestre), para cada componente de encerramento, são retiradas do Documento 
de Orientação para a Avaliação da Provisão Financeira Relacionada a Quantum de Encerramento 
fornecido por uma Mina, conforme publicado pelo South African Department of Mineral Resources, 
datado de Janeiro de 2005. Além disso, Um Factor de Multiplicação é aplicado de acordo com o 
Classificação de Riscos e a Sensibilidade Ambiental (calculado no Passo 2 e 3 anteriormente). 
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Tabela 10.2: Taxas mestres para reabilitação 

DESCRIÇÃO UNIDADE 
TAXA MESTRE 

(US$) 
FACTOR 

Item 1 - Desmontagem da planta de processamento e estruturas 
relacionadas 

m3 
 (Estimativa da 
CES na Tabela 

10.5 abaixo) 
1.20 

Item 2 - Demolição de edifícios e estruturas de aço m2 $14.41 1.20 

Item 3 - Demolição de estruturas de betão armado m2 $21.23 1.20 

Item 4 - Reabilitação da mina a céu aberto, incluindo vácuos e rampas 
finais 

ha $15,098.77 1.20 

Item 5 - Reabilitação do capeamento e despojos ha $10,068.89 1.20 

Item 6 - Reabilitação de depósitos de resíduos de processamento 
(resíduos ácidos e ricos em metal) 

ha $36,412.89 1.20 

Item 7 - Reabilitação geral da superfície ha $7,976.26 1.20 

Item 8 - Vedação m $9.10 1.20 

Item 9 - Gestão de Água ha $3,031.88 - 

Item 10 - Dois a três anos de manutenção e assistência posterior Anos 
Estimativa da CES 

na Tabela 10.5 
abaixo) 

1.20 

 
 

 
Os factores de ponderação baseados na localização específica da mina/processos são apresentados 
na tabela abaixo. 
 
Tabela 10.3: Factores de Ponderação 

Factor de ponderação 1 - 
Natureza do terreno 

Plano 

Ponderação 1.0 

Ondulado 

Ponderação 1.10 

Acidentado 

Ponderação 1,20 

Factor de ponderação 2 - 
proximidade até o centro 
urbano e serviços 

Urbano 

Ponderação 1.0 

Peri-urbano 

Ponderação 1.10 

Rural  
Ponderação 1,20 

 
 

 
As futuras áreas perturbadas no Projceto da Suni Resources estão listadas abaixo: 
 

• Cavas Byron e Lennox, 

• Planta de processamento, 

• Despejos de Rocha Estéril, 

• Instalação de Armazenamento de Rejeitos, 

• Empilhamentos de solo superficial, 

• Estrada de transporte e de acesso, 

• Acampamento de construção, 

• Edifícios administrativos e 

• Aterro sanitário. 
 

 

A classificação do risco identifica que tipo de estudos de especialidade devem ser realizados para 
assegurar o encerramento bem-sucedido da mina e do processo de operação. A Tabela 10.4 detalha 
essas categorias:  
 
Tabela 10.4: Necessidades Estudos de Especialidade Requeridos 

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS ESTUDOS DE ESPECIALIDADE 

Classe A – Risco elevado • Estudos sobre o potencial de poluição da água 

• Avaliação geral de risco quantificado 

Classe B - Risco elevado • Avaliação da classificação do nível do risco 

Classe C - Baixo risco • Avaliação da classificação do nível do risco 
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É aceite que o projecto proposto seja classificado de risco de Classe B, exigindo o estudo adicional 
apresentado acima.  
 

 
 
O passivo financeiro de encerramento associado ao Projecto da Suni Resources é de US$ 
12,908,152.63 para as futuras áreas perturbadas (no final da Vida da Mina) e é apresentada na 
Tabela 10.5. 
 
 
Tabela 10.5: Custos projectados do passivo de encerramento do projecto 

 

O custo e as especificações acima serão revistos durante a fase de operação da mina para 
abrangência, com o Plano definitivo de Encerramento e Reabilitação que será desenvolvido antes 
da cessação das actividades mineiras e operacionais, detalhando os custos definitivos, acções e 
requisitos para encerramento.  

DESCRIÇÃO UNIDADE TAXA (US$) QUANTIDADE MF W1 CUSTO (US$) 

Item 1 - Desmontagem da planta de 
processamento e estruturas 
relacionadas 

m3 - - - - 
Estimado 
$500,000 

 
Item 2 - Demolição de edifícios e 
estruturas de aço 

m2 $14.10 40000 1 1.2 $676,800.00 

Item 3 - Demolição de estruturas de 
betão armado 

m2 $20.77 40000 1 1.2 $996,960.00 

Item 4 - Reabilitação da mina a céu 
aberto incluindo vácuos e rampas 
finais 

ha $14,350.22 52 1 1.2 $895,454.00 

Item 5 - Reabilitação de capeamento e 
despojos 

ha $9,853.72 169.6 1 1.2 $1,671,190.90 

Item 6 - Reabilitação de pilhas de 
resíduos de processamento 

ha $38,890.00 188.47 0.9 1.2 $7,329,598.30 

Item 7 - Reabilitação Geral da 
Superfície 

ha $7,805.81 41.9 1 1.2 $327,063.43 

Item 8 - Vedação m $10 1000 1 1.2 $12,000.00 

Item 9 - Gestão da Água ha $2,967.99 52 0.67 1.2 $124,086.00 

Item 10 - Dois a três anos de 
manutenção e cuidados posteriores 

Anos $125,000,00 3 1 1.2 $375,000.00 

TOTAL 12,908,152.63 


