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Notações e termos 
A advecção é o processo pelo qual os solutos são transportados pelo movimento em massa da água subterrânea 
que flui. 

Anisotrópico é uma indicação de alguma propriedade física variando com a direcção. 

Cone de depressão é uma depressão no lençol freático ou superfície potenciométrica que tem a forma de um 
cone invertido e se desenvolve em torno de um furo do qual a água está sendo retirada. Define a área de 
influência de um furo. 

Um aquífero confinado é uma formação na qual a água subterrânea é isolada da atmosfera no ponto de descarga 
por formações geológicas impermeáveis; as águas subterrâneas confinadas são geralmente sujeitas a pressões 
superiores à atmosférica. 

O fluxo de darcy é a vazão por unidade de área (m/d) no aquífero e é controlado pela condutividade hidráulica 
e pelo gradiente piezométrico. 

Dispersão é a medida de dispersão e mistura de constituintes químicos nas águas subterrâneas causada por 
difusão e mistura devido a variações microscópicas nas velocidades dentro e entre os poros. 

Rebaixamento é a distância entre o nível de água estática e a superfície do cone de depressão. 

A porosidade efectiva é a percentagem do volume de uma rocha ou solo que é ocupado por interstícios 
conectados. 

O lençol freático é a superfície entre a zona de saturação e a zona de aeração; a superfície de um aquífero não 
confinado. 

Uma falha é uma fractura ou uma zona de fracturas ao longo da qual houve deslocamento. 

A dispersão hidrodinâmica é composta por processos, nomeadamente dispersão mecânica e difusão molecular. 

Condutividade hidráulica (K) é o volume de água que se moverá através de um meio poroso em unidade de 
tempo sob um gradiente hidráulico unitário através de uma área unitária medida perpendicularmente à área 
[L/T]. A condutividade hidráulica é uma função da permeabilidade e da densidade e viscosidade do fluido. 

Gradiente hidráulico é a taxa de mudança na carga total por unidade de distância do fluxo numa determinada 
direcção. 

Heterogêneo indica não uniformidade numa estrutura. 

Topografia cárstica é um tipo de topografia que se forma em calcário, gesso e outras rochas por dissolução, e é 
caracterizada por buracos, cavernas e drenagem subterrânea. 

Dispersão mecânica é o processo pelo qual o grupo inicialmente fechado de poluentes é espalhado tanto 
longitudinalmente quanto transversalmente, devido às distribuições de velocidade. 

A difusão molecular é a dispersão de uma substância química causada pela actividade cinética dos constituintes 
iônicos ou moleculares. 

O furo de observação é um furo perfurado num local seleccionado com a finalidade de observar parâmetros 
como níveis de água. 

A permeabilidade está relacionada à conductividade hidráulica, mas é independente da densidade e viscosidade 
do fluido e possui as dimensões L2. A condutividade hidráulica é, portanto, usada em todos os cálculos. 

A carga piezométrica () é a soma da elevação e da pressão. Um aquífero não confinado tem um lençol freático 
e um aquífero confinado tem uma superfície piezométrica, que representa uma carga de pressão. A carga 
piezométrica também é conhecida como carga hidráulica. 

Porosidade é a percentagem do volume de uma rocha ou solo que é ocupada por interstícios, isolados ou 
conectados. 

Os ensaios de bombagem são realizados para determinar as características do aquífero ou furo. 

Recarga é a adição de água à zona de saturação; também, a quantidade de água adicionada. 
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O arenito é uma rocha sedimentar composta de abundantes fragmentos arredondados ou angulosos de areia 
fixados numa matriz de grão fino (silte ou argila) e mais ou menos firmemente unidos por um material 
cimentante. 

O xisto é uma rocha sedimentar de grão fino formada pela consolidação de argila, lodo ou lama. É caracterizada 
por uma estrutura finamente laminada e é suficientemente endurecida para que não se desmanche ao molhar. 

O armazenamento específico (S0),  de um aquífero confinado e saturado é o volume de água que um volume 
unitário de aquífero libera do armazenamento sob um declínio unitário na carga hidráulica. No caso de um 
aquífero não confinado (freático, lençol freático), o rendimento específico é a água que é liberada ou drenada 
do armazenamento por declínio da unidade no lençol freático. 

Nível de água estático é o nível de água num furo que não está sendo afectado pela retirada de água 
subterrânea. 

A armazenagem é a forma bidimensional do armazenamento específico e é definida como o armazenamento 
específico multiplicado pela espessura do aquífero saturado. 

Total de sólidos dissolvidos (TSD) é um termo que expressa a quantidade de material dissolvido numa amostra 
de água. 

Transmissividade (T) é a forma bidimensional da condutividade hidráulica e é definida como a condutividade 
hidráulica multiplicada pela espessura saturada. 

Um aquífero não confinado, lençol freático ou aquífero freático são termos diferentes usados para o mesmo tipo 
de aquífero, que é delimitado de baixo por uma camada impermeável. O limite superior é o lençol freático, que 
está em contacto com a atmosfera para que o sistema esteja aberto. 

A zona vadosa é a zona que contém água sob pressão menor que a da atmosfera, incluindo água do solo, água 
vadosa intermediária e água capilar. Esta zona é limitada acima pela superfície da terra e abaixo pela superfície 
da zona de saturação, isto é, o lençol freático 

O lençol freático é a superfície entre a zona vadosa e a água subterrânea, a superfície de um corpo de água 
subterrânea não confinada no qual a pressão é igual à da atmosfera 
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Lista de abreviaturas 
 

Abreviatura Descrição 

a Ano 

AGA Área de Gestão da Água 

Al Alumínio 

AMD Drenagem Ácida de Minas 

As Arsênio 

BH Furo 

Ca Cálcio 

Cd Cádmio 

CE Conductividade elétrica 

Cl Cloreto 

Co Cobalto 

Cr Crómio 

Cu Cobre 

F Fluoreto 

Fe Ferro 

HCO3 Bicarbonato 

K Potássio 

km quilómetro 

mamsl Metros acima do nível médio do mar 

mbgl Metros abaixo do nível do solo (ou seja, profundidade) 

Mg Magnésio 

mg/ℓ Miligramas por litro 

mm Milímetro 

mm/a Milímetro por ano 

Mn Manganês 

mS/m Milli-Siemens por metro 

Na Sódio 

NH4 Amônia 

Ni Níquel 

NO2 Nitrito 

NO3 Nitrato 

Pb Chumbo 
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PdE Pilha de Estéril 

pH Poder do hidrogênio 

PMA Precipitação média anual 

PO4 Fosfato 

SANS Padrões Nacionais Sul-Africanos 

Se Selênio 

SIG Sistema de Informação Geográfica 

SM Sem Mitigação 

SO4 Sulfato 

TDS Sólidos Total Dissolvidos 

TSF Instalação de Deposição de Rejeitos 

WGS84 Sistema Geodésico Mundial de 1984 

WM Com Mitigação 

ZdI Zone de Influencia 

Zn Zinco 

µg Microgramas 
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Sumário Executivo 

A Exigo Sustainability (Pty) Ltd (Exigo) foi solicitada pela Coastal & Environmental Services (CES) para 

conduzir uma investigação hidrogeológica para o desenvolvimento de um depósito de grafite situado a 

Sul da Vila de Balama, no Norte de Moçambique. O projecto de mineração é proposto pela Suni 

Resources Lda, que é uma subsidiária integral da Battery Minerals. Esta investigação hidrogeológica faz 

parte da AIA, que está sendo realizada para apoiar o pedido de direitos minerários. 

As seguintes conclusões podem ser tiradas deste estudo: 

• Eventos de precipitação elevada podem ser esperados de Dezembro a Março com uma 

precipitação média anual (PMA) de 941 mm/a. Quase 85% (813 mm) da PMA ocorre durante 

esses quatro meses. 

 As condições meteorológicas extremas provocadas por tempestades tropicais são frequentemente 

sentidas ao longo da costa de Moçambique e podem levar a precipitação excessiva e inundações em 

todo o país. Por exemplo, o ciclone tropical Eline resultou em inundações devastadoras em 

Moçambique, Zimbabwe e África do Sul em 2000 (Reason e Keibel, 2004). Eventos como este levariam 

a inundações das cavas abertas e instalações de armazenamento/contenção de água . 

• Os sistemas aquíferos estão associados às unidades geológicas, conforme ilustrado nos mapas 

geológicos. O perfil meteorizado é de pelo menos 10m -20m de espessura e a rocha de base é 

composta por Mica Gneiss, Marmore, Meta-riolito e Granito Gneiss. Com excepção da 

Formação do Mármore, os aquíferos são classificados como aquíferos menores com baixo 

rendimento geral, mas que são importantes para o abastecimento de água às comunidades 

locais. 

• Foram pesquisadas oito comunidades com 59 pontos de observação de águas subterrâneas, 

que incluem 16 furos equipados com bombas manuais e 43 poços abertos à mão. As médias 

do nível da água são de aproximadamente 3,3 m, variando da superfície até um máximo de 18 

mbgl perto da área da mina. 

• Quase todos os locais de água subterrânea são usados para fins domésticos, o que implica que 

a água subterrânea é uma importante fonte de água nessa área e pode ser considerada como 

um aquífero principal em termos de água potável para consumo humano. 

• Foram conduzidos testes com carga hidráulica decrescente em 17 posições e à volta da área 

da cava a céu aberto proposta, que fornecerá parâmetros suficientes para os aquíferos na área 

de mineração. No entanto, os parâmetros regionais do aquífero precisam ser avaliados para a 

remanescente infraestrutura da mina. 

• A condutividade hidráulica variou de 0,008 m/d (consolidada) a 0,22 m/d (não consolidada). O 

potencial para o fluxo elevado de água subterrânea é possível a partir de observações no local, 
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mas são necessárias perfurações e testes para confirmar o potencial do aquífero. 

• As condições artesianas nos furos na área de mineração proposta sugeririam que uma barreira 

geológica e/ou uma zona de falha profunda podem interceptar a área da mina a céu aberto. 

Esta característica geológica poderia gerar maior influxo para as operações mineiras propostas 

a céu aberto. 

• A qualidade da água é relativamente má, com 10 das 20 amostras analisadas a excederem os 

padrões nacionais de água potável (SANS) da Africa do Sul. Três dessas amostras estão na área 

de mineração e as 7 restantes são usadas para uso doméstico e potável nas comunidades. 

• A amostra Fam01 é de uma fonte de água subterrânea da comunidade que pode causar 

problemas crônicos de saúde devido aos níveis naturalmente elevados de Cloreto, Manganês 

e Urânio. Este local de águas subterrâneas está fora da área da licença mineira e, 

possivelmente, impactado pelos trabalhos da pedreira nas proximidades. 

• As três amostras da água colhidas na área de mineração tinham má qualidade ligada à 

formação geológica natural e, especificamente, à secção de minério.  

• O modelo numérico não indicou nenhum impacto imediato sobre os usuários subterrâneos 

vizinhos durante a fase operacional, bem como nas fases pós-operacionais. 

• As taxas de desaguamento foram estimadas em 280 m³/d para a cava Lennox e 400 m³/d para 

a cava Byron. 

• A drenagem perene situada a leste da área de mineração e o sistema de açude a oeste da pilha 

de estéril Lennox poderia ser potencialmente influenciada pela ZdI (um km) criada pela cava 

aberta. No entanto, essas observações só serão evidentes após 10 a 11 anos de mineração. 

Note que as simulações de desaguamento foram feitas de forma conservadora e os valores 

não devem ser usados para tirar conclusões relacionadas a um recurso hídrico sustentável para 

o abastecimento de água. 

• As áreas de terras húmidas delimitadas serão interceptadas pela ZdI, mas os impactos são 

baixos devido ao desvio do fluxo e à cava aberta que já terá impactado na área de zonas 

húmidas antes das operações extensivas de desaguamento das cavas. 

• O impacto potencial do transporte de massa da TSF foi simulado em 2599 mg/l, conforme 

indicado na investigação geoquímica, que indicou a migração da pluma para o sul e leste da 

pegada da TSF a uma taxa de 15 m/a. Os usuários de águas subterrâneas situados 

directamente ao sul da TSF podem ser afectados ao longo do tempo sem que a mitigação 

adequada seja feita. 

• As operações pós-mineração indicam impactos limitados de uma zona de influência criada pela 

evaporação (± 500 m) e a massa da pluma somente se estenderia mais a leste ± 900 m se o 
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pior caso fosse considerado. 

• Os cenários de inundação da cava indicaram que a desmobilização do açude a montante e o 

re-direcionamento do fluxo através das áreas da cava aberta poderiam melhorar a qualidade 

da água do lago da cava. A constante inundação da cava aberta durante os eventos de 

precipitação aumentaria o potencial de diluição. 

• Os impactos foram avaliados na avaliação de impacto com as medidas de mitigação propostas. 

As medidas mais importantes incluem o desenvolvimento de um plano detalhado de águas 

pluviais, um plano de desvio de rios e a implementação de um programa de monitoramento 

de águas superficiais e subterrâneas para verificar as zonas de impacto relacionadas à água na 

fase operacional. 

• Os resultados da modelagem pós-mineração indicaram uma ZdI limitada devido à evaporação 

das áreas a céu aberto, que funcionam como um dreno de água subterrânea. A taxa de 

evaporação foi estimada em aproximadamente 230 m³/d de ambas as cavas abertas. 

• As plumas de massa da pilha de estéril seriam atraídas para as áreas a céu aberto e o 

movimento de massa se estenderia ainda mais em direção ao leste e ao sul ao longo dos 50 

anos após as operações de mineração. Isso pode resultar numa possível interseção com os 

usuários das águas subterrâneas directamente ao sul da TSF. 

• O relatório geoquímico (ver) indica que o minério sub-económico e a rocha estéril são 

potencialmente geradores de ácido (PGA), e é esperada infiltração de ácido. No entanto, isso 

poderia ser gerido e mitigado, gradando e compactando as pegadas da pilha de produto. 

As recomendações deste estudo são as seguintes: 

• A água dos 7 pontos de água subterrânea das comunidades que excedem os padrões de água 

potável não deve ser utilizada pela mina para uso potável a menos que seja tratada. Isso aplica-

se especialmente para o ponto Fam01. 

• Os testes de microbiológicos podem ser conduzidos pela mina nas comunidades nos furos 

rasos e poços cavados manualmente como parte de um projecto de desenvolvimento social1.  

• A estrutura geológica que existe e intersecta a área da cava a céu aberto deve ser investigada 

por meio de um levantamento geofísico. Se esta barreira for confirmada, seria benéfico abrir  

furos de teste de água subterrânea para avaliar os possíveis influxos a partir da estrutura 

geológica relacionada a essa barreira, uma vez que ela interceptaria as áreas a céu aberto. 

• Como parte da avaliação de linha de base, recomenda-se que seja realizado um estudo de 

rastreamento radioativo como uma avaliação geoquímica separada durante a fase de 

                                                                 

1 (Langa, J. et al., 2015. Epidemic waves of cholera in the last two decades in Mozambique. The Journal of 
Infection in Developing Countries, 9(6), pp. 635-641) 
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concepção do projecto detalhado, para definir os critérios de selecção de linha de base de 

urânio para a área de mineração. 

• A pegada da TSF pode precisar de movimentar-se para o norte para garantir que não haja 

impactos sobre os usuários das águas subterrâneas em direcção ao limite sul do actual traçado 

da TSF. Alternativamente, se estes furos forem impactados pela TSF, então a Suni Resources 

deve fornecer furos adicionais de abastecimento de água. 

• Os furos devem ser perfurados sobre a pegada da TSF para avaliar as propriedades não 

aquíferas e o potencial de infiltração. Isso poderia ser incluído como parte do estudo 

geotécnico. 

• As posições de monitoramento recém-recomendadas devem ser perfuradas após um 

levantamento geofísico que ajudará a detectar as zonas de fluxo sub-superficiais ao longo das 

quais a infiltração pode ser aumentada. 

• Os testes de aquífero devem ser realizados nos furos recém-perfurados para avaliar os 

parâmetros do aquífero para entrada adicional no modelo numérico de água subterrânea, 

para fins de quantificação. 

• Devem ser realizadas amostragens e análises da qualidade da água nos furos recém-

perfurados para estabelecer a linha de base. 

• O programa de monitoramento, conforme estabelecido no relatório, é recomendado, 

incluindo as posições dos furos e os parâmetros de qualidade da água a serem analisados. 

Embora as posições de monitoramento recomendadas tenham sido colocadas da melhor  

maneira do ponto de vista técnico, ainda existem alguns locais de monitoramento que estão 

localizados fora da área da concessão mineira e a construção e implementação dessas posições 

estão sujeitas à acessibilidade dos proprietários de terra vizinhos. Os dados de monitoramento 

da água devem ser arquivados numa base de dados digital para referência futura. 

• O modelo de água subterrânea e o balanço hídrico devem ser actualizados com todos os dados 

e informações recém-adquiridos numa base anual para avaliar quaisquer alterações em 

relação às observações originais. 

• No encerramento da mina, deve ser conduzido um estudo detalhado para avaliar os benefícios 

da inundação constante e re-direcionamento do córrego para melhorar a qualidade da água 

do lago e impactos na aquacultura e uso da água das áreas a céu aberto. O monitoramento 
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pós-mineração deve ser feito nas posições de águas superficiais a jusante para monitorar a 

qualidade da água e o potencial de diluição. 

• A DAM pode ser gerida com tratamento com cal na TSF, trincheiras de captação de 

escoamento superficial e poços de captação de escoamento de gradiente abaixo dessas 

instalações. A pilha de estéril deve ser fechada após as operações de mineração. 
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Figura 1: Mapa mostrando a ZdI aproximada e a extensão da pluma de massa simulada 
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1 INTRODUÇÃO 

A Exigo Sustainability (Pty) Ltd (Exigo) foi solicitada pela Coastal & Environmental Services (CES) para 

realizar uma investigação hidrogeológica do recurso de Balama, situado aproximadamente 50 km a 

sudoeste de Montepuez na Província de Cabo Delgado, em Moçambique. A investigação está focada no 

recurso de grafite ao sul da Vila de Balama. O projecto de mineração é proposto pela Suni Resources Lda, 

que é uma subsidiária integral da Battery Minerals. Esta investigação hidrogeológica faz parte da AIA, que 

está sendo realizado para apoiar o pedido de direitos minerários. 

2 OBJECTIVOS 

A Exigo realizou estudos de especialidade em hidrogeologia e geoquímica para avaliar e quantificar o 

impacto das operações de mineração e actividades relacionadas no regime local e regional de águas 

subterrâneas - investigando tanto a qualidade da água quanto a quantidade de água - como parte do estudo 

com vista a Avaliação de Impacto Ambiental, Social e na Saúde (AIASS). É fornecido um relatório geoquímico 

separado. 

Os objectivos do estudo foram: 

• Investigar e estabelecer as condições hidrogeológicas e hidroquímicas de base do local proposto; 

• Avaliar os potenciais volumes de entrada da mina ao longo do tempo como resultado da mineração 

a céu aberto. Os influxos para as áreas das cavas fornecerão uma indicação das quantidades de água 

subterrânea. 

• Avaliar os possíveis impactos da qualidade das águas subterrâneas e superficiais como resultado do 

desenvolvimento da infraestrutura e das operações mineiras, incluindo a distância da migração em 

massa e a direcção antecipada do fluxo de massa. 

• Propor um programa integrado de monitoramento a ser implementado com posições de 

monitoramento como parte das medidas de mitigação para abordar possíveis impactos causados 

pelas actividades de mineração. 

2.1 Escopo do trabalho 

A investigação incluiu uma pesquisa inicial de campo e hidrocenso regional para estabelecer a linha de base 

e informação de base de água subterrânea, bem como iniciar o programa de monitoramento com 

instalações de piezômetros e registadores de nível de água em piezômetros seleccionados. As fases de 

acompanhamento incluíram a avaliação da hidroquímica e da qualidade da água, modelagem e 

interpretação de geoquímica, modelagem numérica de água subterrânea e determinações do balanço 

hídrico da mina, bem como o desenvolvimento de medidas de gestão de água e de mitigação de impacto 

na fase de elaboração de relatórios. A investigação proposta baseou-se numa abordagem faseada, com o 

âmbito de trabalho planeado a seguir descrito: 
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1. Fase A: Hidrocenso, testes de aquíferos e instalações de piezômetros para caracterizar e 

colher dados específicos do local. 

2. Amostragem, análise e avaliação geoquímica. 

3. Desenvolvimento de modelo numérico de escoamento de águas subterrâneas para avaliar 

os possíveis impactos do desaguamento e migração em massa de plumas contaminantes. 

4. Conduzir um balanço hídrico da mina para auxiliar na tomada de decisões relacionadas à 

gestão da água para as actividades de mineração. 

5. Compilar um relatório detalhado sobre todas as descobertas na investigação de águas 

subterrâneas. As investigações geoquímicas e de balanço hídrico serão incluídas como 

relatórios separados, com apenas os principais resultados destes estudos incorporados neste 

relatório. 

2.2 Declaração de independência 

A Exigo é uma empresa de consultoria independente e não tem qualquer interesse financeiro no projecto 

proposto para além da remuneração pelo trabalho realizado em termos desta investigação hidrológica. 

 

3 AVALIAÇÃO DO LOCAL DO PROJECTO 

3.1 Localização e bacia de captação de água superficial (modelo da área) 

O local proposto para mineração está localizado a aproximadamente 50 km a sudoeste da Cidade de 

Montepuez e a 5 km a sul de Balama, situada na Província de Cabo Delgado, Moçambique (em cima e em 

baixo à esquerda Figura 3 1). A área do projecto está localizada dentro de uma sub-bacia de 138 km². A 

área de captação delineada inclui várias drenagens não-perenes que fluem do noroeste para o sudeste 

através da área da concessão mineira e em um sistema de drenagem perene que flui do sudoeste para o 

nordeste após a secção sudeste da área da concessão mineira. As secções de minério e a instalação de 

rejeitos interceptariam dois sistemas de drenagem não perenes (Figura 3 1, Figura 4 4). 

3.2 Disposição da mina proposta 

A disposição da mina consistirá em infraestrutura conforme indicado na Tabela 3.1, Figura 3-1 e resumido 

abaixo: 

• A primeira fase da TSF incluirá uma área menor e estará em operação por um período proposto 

de 10 a 11 anos. 

• A segunda fase da TSF é maior em extensão e estará em operação nos 24 anos restantes da 

proposta de 34 anos de vida útil da mina. A segunda fase da TSF incorporará a pegada da 

primeira fase. 
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• As secções das pilhas de estéril incluirão uma pilha de estéril para a reserva de Lennox e outra 

separada para a reserva de Byron. A pilha de estéril de  Lennox estará situada a norte da cava 

de Lennox e a pilha de estéril do depósito de Byron ao sul da área da cava de Byron. 

• A planta de processo situa-se a aproximadamente 500 m a nordeste das áreas a céu aberto. 

• As secções de minério incluem dois recursos conhecidos como as Secções Lennox (maior a 

nordeste) e Byron (menor a sul), que se estendem de nordeste a sudoeste ao longo da direcção 

geológica geral de inclinação. As duas secções de minério inteceptam um sistema de drenagem 

não perene que flui em direcção ao sudeste. 

• Estão planeadas três áreas de armazenamento de produto a nordeste das áreas das cavas 

entre as áreas de cava e a planta de processo. 

• Nenhum aterro da cavas está planeado para as áreas de mineração a céu aberto. 

 

Tabela 3.1 Disposição da mina e das infraestruturas associadas 

Infraestrutura do Local do Projecto Area (km²) 

Instalação de rejeitos Fase 1 0.97 

Instalação de rejeitos Fase 2 1.89 

Pilha de Esteril Lennox 0.43 

Pilha de Esteril Byron  0.44 

Cava Lennox 0.3 

Cava Byron 0.22 

3 x pilhas de producto 0.73 

Açude 1 0.23 

 
Açude 2 0.15 

Planta de processo 0.25 

Áreas de acampamento 0.1 

 

3.3 Clima e precipitação 

Os dados pluviométricos utilizados para avaliar a precipitação média anual e a componente de recarga do 

sistema aquífero foram obtidos a partir de investigações prévias de grafite conduzidas na área (ver lista de 

referência). Os dados de precipitação foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia para a 

estação de Montepuez. Incluiu registos mensais de precipitação registados durante um período de 57 anos 

(de 1960 a 2016). Devido aos conjuntos de dados incompletos, apenas 35 anos de dados foram utilizados 

para as interpretações, conforme apresentado na Figura 3-2. 

Eventos de alta precipitação podem ser esperados de Dezembro a Março com uma precipitação média 

anual (PMA) de 941 mm/a. As drenagens não perenes podem ser consideradas perenes durante esses 4 

meses. Quase 85% (813 mm) de PMA ocorre durante esses quatro meses. O 5º percentil inferior é de 518 
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mm/a e o percentil 95 superior é de 1400 mm/a. O baixo 5º percentil e alto 95º equivalem a um em vinte 

anos de condições de inundação e seca, respectivamente. Podem ocorrer condições extremas de 

inundação relacionadas a tempestades tropicais e condições de furacões 

(http://www.academia.edu/6278730/A_66-year_tropical_cyclone_record_for_south-

east_Africa_temporal_trends_in_a_global context). 

Os dados registados indicam pelo menos quatro períodos de seca e quatro eventos de inundação, com o 

último evento de inundação registado em 2015 (> 2000 mm naquele ano). O furacão Dineo passou por 

Moçambique em Fevereiro de 2017 e as estimativas de precipitação foram de aproximadamente 80 mm/h. 

O ciclone tropical Eline causou inundações em Moçambique, Zimbabwe e África do Sul em 2000 (Reason e 

Kleine, 2004). Em Janeiro de 2018, um ciclone tropical afectou as partes do norte do país, incluindo o 

Distrito de Ancuabe, quando se esperava que uma precipitação entre 50 a 100 mm caísse num período de 

12 horas. 

De acordo com o método do cloreto, a recarga calculada a partir da concentração de cloreto de água 

subterrânea é de aproximadamente 4% para as secções consolidadas de aquíferos rasos e de 0,45% para 

os sistemas aquíferos de rocha dura mais profunda. Os sistemas de aquíferos não consolidados podem ser 

representados pelos maiores valores de recarga entre 10% e 20% (Bredenkamp, 1995). 

Tabela 3.2 Estimativas de recarga determinadas pelo método do cloreto 

Recarga determinada a partir das concentrações de Cloreto 

ID - consulte a Figura 4.1 para determinar os locais dos furos Cl (mg/ℓ) Recarga (%) 

Mati 14 117 1.8 

Mati 18 88 2.4 

Mputi 04 54 3.9 

Fam01 427 0.5 

Nac 01 57 3.7 

Nac 07 51 4.1 

Lau 01 9 23.2 

Nau 01 346 0.6 

Nan 05 89 2.3 

Bal 02 47 4.4 

Bal 07 23 9.1 

Bwbo 01 118 1.8 

Lxo 18D 57 3.7 

Lxo 21D 31 6.7 

Lxo 22D 460 0.45 

Lxo 33D 382 0.5 

Média 147 4 

Mínimo 9 0.45 

Máximo 460 23 

Recarga Média pelo Método de Cl  4% (geologia superficial consolidada) 

Recarga Mínima pelo Metodo Cl 0,45% (geologia profunda consolidada) 

Recarga Máxima pelo Método de Cl 6 - 20% (não consolidada e aluvião) 
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Figura 3-1 Mapa de localização regional e disposição das infraestruturas da mina na área de projecto  
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Figura 3-2 Números de precipitação registados (registros completos por 35 anos) - (Exigo, 2017)
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3.4 Geologia 

As unidades geológicas da área de estudo foram delineadas a partir da interpretação da geologia 

regional e mapas no relatório Runge Pincock Minarco de 2016 “Estimativa de Recursos Minerais do 

Projecto de Grafite de Balama Central” (escala 1: 50000). A geologia regional pertence ao complexo 

Xixano que inclui principalmente rochas ígneas félsicas e granulitos. Os tipos de rocha incluídos no 

modelo de água subterrânea da bacia de captação são predominantemente Mica Gnaisse, Mármore, 

Meta-riolito e Granito Gneiss (Figura 3 3). 

A geologia local foca-se nas secções de minério Lennox e Byron (As secções de minério ocorrem 

predominantemente em Gneiss, que é subdividido em diferentes propriedades gneissicas e grau de 

minério). Foi interpretada uma intrusão vertical de pegmatitos estendendo-se de norte-sul no limite 

leste das secções de minério. 

3.5 Hidrogeologia 

 As diferentes unidades geológicas controlam as propriedades do aquífero, a que foram incluídas uma 

camada meteorizada para representar a sobrecarga que se estende da superfície até aproximadamente 

10 a 20 m. A unidade geológica primária que incorpora a área de mineração seria Quartzo e Mica-

gneiss, que poderia ser considerada como um sistema aquífero secundário fracturado de rocha dura 

associado a alto fluxo sub-superficial na secção fracturada se ocorrer um extenso cisalhamento e 

fracturação com eventos de deformação. A formação do mármore indicou que a deformação e a 

alteração ocorreram num estágio posterior, e o cisalhamento e fracturamento seriam possíveis em 

zonas de contacto entre diferentes unidades geológicas. Essas zonas de contacto e o potencial fluxo 

sub-superficial podem ser confirmados com testes de aquíferos (Figura 3-3). A intrusão de pegmatitos 

indicaria o estágio posterior de preenchimento de grandes fracturas. 

As observações no local durante a avaliação indicaram escoamento superficial em alguns dos furos no 

lado oeste da intrusão de pegmatitos. Isso pode implicar que a intrusão poderia actuar como uma 

barreira que restringe o fluxo de água subterrânea para o leste, com pressão acumulada em 

profundidade contra a intrusão de pegmatitos, fazendo com que a água flua para fora da superfície. 

Esta barreira geológica inferida deve ser verificada com um levantamento geofísico. A natureza ígnea 

do gnaisse Meta-riolito e Granito também pode estar associada a sistemas aquíferos fracturados. No 

entanto, menor fracturamento e cisalhamento poderia ser esperado devido à limitada deformação. 

A geologia local, como indicado a partir da Figura 3-3, tem algumas secções de falha grandes 

estendendo-se de noroeste a sudeste através da área de prospecção. Foram mapeadas secções 

secundárias de contacto entre os diferentes tipos de formações Gneiss. Essas estruturas poderiam ser 

confirmadas com um levantamento geofísico, e testes do aquíferos poderiam ser realizados para avaliar 

as propriedades das águas subterrâneas. Devido à escala e extensão limitadas dessas estruturas 

mapeadas, decidiu-se excluí-las nesta fase, pois elas podem ser incluídas num estágio posterior durante 

um planeamento mineiro mais detalhado, com mais confirmação regional. 
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Figura 3-3 Mapa geológico da área regional
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4 INVESTIGAÇÃO E RESULTADOS DA PESQUISA DO LOCAL 

4.1 Resultados do hidrocenso da pesquisa de campo de 2018 

O hidrocenso regional concentrou-se na colheita de informações sobre a quantidade e a qualidade 

da água subterrânea na área do projecto. Os aspectos importantes incluíram a identificação de 

outros usuários de águas subterrâneas e possíveis receptores sensíveis e a colheita de informações 

sobre níveis, fontes e uso da água subterrânea, incluindo o propósito deste uso. Isso, juntamente 

com a amostragem de água, ajudou a desenvolver o cenário de linha de base do regime de águas 

subterrâneas na área do projecto. Futuros programas de monitoramento para as operações de 

mineração serão medidos em relação aos resultados de linha de base para detectar qualquer 

impacto que possa ocorrer. 

O hidrocenso estendeu-se além do limite da área do projecto (Figura 4 1) e incluiu investigações 

e/ou amostragem em 8 comunidades (Apêndice A Dados e informações de hidrocenso), os furos da 

área de mineração que foram utilizados para pesquisa e locais de águas superficiais gradiente acima 

e abaixo da área de mineração. As 8 comunidades pesquisadas forneceram 59 pontos de 

observação de águas subterrâneas e incluíram 16 furos equipados com bombas manuais e 43 poços 

escavados à mão. Quase todos os locais de água subterrânea são usados para fins domésticos, 

indicando que a água subterrânea é uma importante fonte de água nessa área. Os furos para 

pesquisa que foram perfurados na área de mineração incluíram 39 posições de furos, dos quais 15 

haviam desmoronado ou estavam destruídos. Os restantes 24 furos foram avaliados para possíveis 

instalações de piezômetros e se poderiam neles serem realizados testes com carga hidráulica 

decrescente. Os testes com carga hidráulica decrescente serviriam para indicar parâmetros de 

permeabilidade a serem incorporados no modelo de água subterrânea.  

Amostragens foram também feitas em locais de águas superficiais, conforme indicado na Figura 4.1 

e na Tabela 4.1. Esses locais foram especificamente seleccionados para representar as posições de 

gradiente ascendente e descendente em relação a área de mineração e incluíram áreas de 

drenagem de águas superficiais. Todas as drenagens de águas superficiais tiveram fluxo na estação 

chuvosa, mas algumas das drenagens foram relatadas como não-perenes. Uma dessas drenagens 

não-perenes é o Rio Lapua, que flui através da área de mineração e a céu aberto, e portanto 

precisará ser desviado. Isso implica que é necessária uma investigação abrangente do fluxo de água 

superficial e pluviométrica antes do início das operações e, idealmente, como parte da fase de 

projecto detalhado, pois o estudo pode dar informações sobre o plano de gestão de águas pluviais 

que será necessário. 
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Tabela 4.1 Locais de águas superficiais 

Nome da Drenagem Longitude Latitude Amostrado Comentário 

West US 38.593510 -13.359740 GH1499 Rio Lapua  

West DS 38.617120 -13.384820 GH1500 Rio Lapua  

Confluência 38.617690 -13.385380 GH1505 Confluência entre rios  Lapua com o rio a Sul 

Sul US 38.587040 -13.408190 GH1502 a montante da drenagem sul  

Sul DS 38.631840 -13.370200 GH1503 a montante da drenagem sul 

Sul DDS 38.674770 -13.344990 GH1504 Agua Superficial a jusante  

Sul US 38.631120 -13.337500 GH1501 Agua Superficial a montante 
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Figura 4-1. Locais de pesquisa de campo em hidrocenso e ponto de observação de 2018
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4.2 Instalações de piezômetros e registadores de nível de água 

As instalações de piezómetros consistem em piezômetros com torneiras normais com tubo 

piezométrico de PVC de 50 mm instalado em profundidades que variam de 20 a 100 mbgl. O acesso 

ao local e a logística foram difíceis devido às condições de humidade, e apenas 5 dos 8 piezômetros 

propostos puderam ser instalados (Figura 4-2). As instalações do piezômetro, no entanto, estão 

agrupadas ao redor da área de cava a céu aberto e os 3 piezômetros restantes podem ser instalados 

em posições de furos de perfuração próximos à instalação de rejeitos proposta e área da planta se 

futuras perfurações de pesquisa forem planeadas para estes locais e as disposições forem finais. O 

material de piezômetro está armazenado em contentores no acampamento actual. 

Testes de carga hidráulica decrescente foram conduzidos em 17 posições dentro e à volta da área 

proposta para a cava a céu aberto, para fornecer parâmetros de aquífero suficientes na área de 

mineração (indicada como FHT na Figura 4-2). No entanto, os parâmetros regionais do aquífero 

ainda precisam ser avaliados para a infraestrutura da mina remanescente, especificamente as 

instalações de rejeitos e as instalações de resíduos de rocha, bem como a área da planta. Os 

parâmetros do aquífero podem ser derivados de testes de aquíferos realizados em futuros furos de 

monitoramento que devem ser perfurados a montante e a jusante das instalações da TSF, pilha de 

estéril e planta. Os dados e parâmetros adicionais terão que ser actualizados e incorporados na 

modelagem numérica, com qualquer desenvolvimento de mineração futuro e final durante os 

estudos de viabilidade. Neste estágio, estamos confiantes o suficiente no modelo numérico para 

prever impactos e fornecer recomendações para mitigá-los, mas é necessário mais trabalho no 

aquífero para quantificar as mudanças e melhorar nossa confiança no modelo numérico de águas 

subterrâneas. 

Em 2017, foram instalados dois medidores do nível de águas subterrâneas no LX018D e no LX008D 

(veja a Figura 4.2). Estes eram registadores alugados e precisavam ser substituídos por novos 

medidores. LX008D colapsou durante a retirada do medidor e não pode mais ser usado para 

monitoramento. O medidor deste furo foi instalado noutro furo juntamente com quatro novos 

medidores e locais adicionais. Ao todo, foram instalados cinco piezômetros com medidor e 1 furo 

aberto (LX018D) com medidor instalado. 
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Figura 4-2 Posição de instalações de piezômetros, locais de teste carga hidráulica decrescente e de instalação dos medidores de nível de água
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4.3 Observações do nível hidráulico e do nível da água subterrânea 

Os níveis de água subterrânea medidos indicaram uma boa correlação com a elevação da superfície 

(R2 = 0,96) (Figura 4 3), o que implica que actualmente não há grande impacto no sistema de água 

subterrânea, seja por actividades de mineração vizinhas ou uso de água local. O regime regional de 

fluxo de água subterrânea parece ser do noroeste para o sudeste, fluindo em direcção à grande 

drenagem a sudeste da área de mineração proposta (Figura 4 4). Os níveis de água subterrânea são 

relativamente superficiais, com uma média de 3,3 m, variando da superfície até um máximo de 

apenas 18 mbgl perto da área da mina. A estação chuvosa pode ter causado os elevados níveis de 

água subterrânea observados no local, o que indica uma maior interação entre os sistemas de 

aquíferos rasos e os sistemas de águas superficiais. O escoamento da superfície foi observado em 

três dos furos na pegada a céu aberto (Figura 4 4), que é considerado como água fissurada profunda 

devido ao precipitado de oxidação da superfície observado ao redor dos revestimentos do furo e 

afastando-se desses furos. Esta observação inferiria que uma característica geológica actuaria como 

uma barreira ao fluxo de água subterrânea e causaria o aumento do nível da água devido à pressão 

do fluxo ascendente regionalmente (Figura 7 2). 

 

 

Figura 4-3 Carga hidráulica vs topografia
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Figura 4-4 Carga hidráulica observada e níveis de água subterrânea
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4.4 Teste de aquífero: teste com carga hidráulica decrescente  e resultados 

O teste do aquífero foi conduzido em furos abertos disponíveis utilizando um método de teste slag 

2 para avaliar o potencial de recuperação do nível de água subterrânea após ser deslocado por um 

volume de água (Figura 4 2). Como mencionado, as posições de teste com carga hidráulica 

decrescente estavam apenas disponíveis localmente, uma vez que todas as posições de furos 

regionais estavam inacessíveis. Isto implicaria que os dados dos parâmetros do aquífero utilizados 

para fins de modelagem representassem apenas a área imediata em torno das actividades de 

mineração e litologia associada. Locais de furos adicionais situados em posições específicas do local, 

como locais de gradiente ascendente e descendente da pilha de estéril e TSF, além de colher mais 

informações sobre a configuração regional, ajudarão a qualificar a entrada do modelo e resultarão 

em previsões mais precisas. Os resultados do teste com carga hidráulica decrescente  são indicados 

na Tabela 4.2, e mais detalhes são fornecidos no Apêndice B -Tabela de resumo de testes do 

aquífero. Por favor, consulte as notações e termos no início do relatório referentes à condutividade 

hidráulica (K) e transmissividade (T). Medições iniciais referem-se à queda inicial no nível da água 

durante a recuperação após a injeção de água no furo e “tardia” refere-se ao estágio posterior de 

recuperação e estabilização do nível da água. O aumento da permeabilidade medida representaria 

tipicamente o perfil meteorizado ou qualquer ligação com possíveis estruturas geológicas mais 

profundas, enquanto que a menor permeabilidade pode ser associada à litologia do embasamento. 

Os valores de condutividade hidráulica são geralmente baixos e variam de 0,008 m/d (consolidado) 

a 0,22 m/d (não consolidado). 

Tabela 4.2 Resumo de resultados de teste com carga hidráulica decrescente    

ID do Furo UTM_ Leste UTM_Norte 
Nível de 
Água (m) 

K (m/Dia) 
para T inicial 

K (m/Dia) 
para T 
Tardio 

T Inicial 
(m2/Dia) 

T Tardio 
(m2/Dia) 

LX009D 457847.2 8521407.0 1.7 0.125 0.0314 6.240 1.568 

LX011D 457970.4 8521555.0 4.04 0.049 0.0228 2.470 1.139 

LX016D 458067.4 8521026.2 2.6 0.169 0.0054 8.440 0.268 

LX018D 458190.6 8521188.0 8.5 0.044 0.0171 2.221 0.856 

LX021D 457359.7 8521615.6 1.65 0.053 0.0064 2.634 0.322 

LX026D 458260.2 8521115.0 8.25 0.081 0.0013 4.064 0.067 

LX027D 458227.2 8521150.4 7.6 0.042 0.0016 2.102 0.080 

LX028D 457781.3 8520771.2 5.28 0.158 0.0033 7.900 0.165 

LX029D 457816.6 8520734.6 1.25 0.019 0.0002 0.957 0.010 

LX031D 457881.3 8520939.2 1.7 0.086 0.0658 4.322 3.289 

LX033D 457150.1 8520699.3 17.5 0.219 0.0065 10.960 0.326 

LX035D 457115.3 8520733.6 17.9 0.019 0.0010 0.947 0.048 

LX036D 457438.2 8520935.8 6.08 0.048 - 2.376 - 

                                                                 
2 É importante notar que, embora os teste com carga hidráulica decrescente  forneçam boas informações iniciais sobre a condutividade 
hidráulica do aquífero, eles devem ser seguidos por testes de bombagem para verificar os parâmetros do aquífero. 
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LX037D 457409.5 8520972.4 6.4 0.008 0.0021 0.408 0.105 

Min   
1.25 0.008 0.0002 0.408 0.010 

Har. Mean  3.33 3.33 0.037 0.0015 1.828 

Max   
17.90 0.22 0.07 10.96 3.29 

Desvio padrão    
5.40 0.064 0.0186 3.206 0.931 

P5   
1.51 0.015 0.0007 0.758 0.033 

P95   
17.6 0.2 0.0 9.3 2.3 

 

4.5 Resultados da hidroquímica e desenvolvimento de linha de base da qualidade da água 

A análise da qualidade da água incluiu a análise micro e macroquímica de 23 amostras seleccionadas 

para representar a linha de base regional da qualidade da água. Os resultados de qualidade da água 

foram classificados de acordo com três critérios, os padrões de água potável da África do Sul (SANS 

2015), os padrões de água potável da Organização Mundial da Saúde (OMS 2011) e os padrões de 

água potável de Moçambique. Os resultados da classificação podem ser observados no Apêndice C 

Resultados e Classificação Hidroquímica. 

De acordo com os limites da SANS, pelo menos dez amostras excedem os padrões de água potável, 

incluindo três locais de água subterrânea dentro da área de mineração (Lxo21D, Lxo22D e Lxo33D). 

A má qualidade da água desses furos está relacionada com a geologia natural do corpo. Lxo33D 

possui concentrações elevadas de Urânio (U) e Sulfato (SO4), assim como Amônio (NH4), Sódio (Na) 

e Ferro (Fe). Tanto o Lxo33D quanto o Lxo22D têm concentrações aumentadas de TDS, Cloreto (Cl) 

e Manganês (Mn). Lxo21D indicou altos níveis de Cádmio (Cd), Ferro (Fe) e Manganês (Mn) (Figura 

4 5, Figura 4 7). As sete amostras remanescentes que excedem os padrões de água potável da SANS 

estão localizadas nas comunidades e são usadas actualmente para beber e fins domésticos. Estes 

locais de águas subterrâneas são Mati14, Mputi04, Fam01, Bwbo01, Nau01, Nan05 e Bal02. 

Constituintes excedidos para os locais de águas subterrâneas da comunidade são sólidos dissolvidos 

totais (STD), nitrato (NO3), Cloreto (Cl), Arsênico (As), Manganês (Mn) e Urânio (U). Um local de água 

subterrânea em particular, Fam01, poderia causar problemas de saúde crônicos devido à presença 

de urânio e níveis elevados de Cloreto e Manganês. Este local de águas subterrâneas está fora da 

licença de mineração e pode ser influenciado pelas obras da pedreira nas proximidades. (Figura 4 

8). 

Todos os locais de águas superficiais estão dentro dos padrões de água potável que suportam a 

observação de que não há impactos da mineração ou de actividades industriais, e que há interação 

limitada entre os sistemas de águas superficiais e subterrâneas. A classificação da OMS revela quase 

as mesmas excedências que os limites da SANS e os critérios de Moçambique estão limitados a 

alguns constituintes. As concentrações de linha de base da qualidade da água estão indicadas na 

Tabela 4.3 e na Tabela 4.4. As concentrações de linha de base da água subterrânea para SO4, TDS e 

Manganês foram consideradas como a média de todas as amostras de água subterrânea das quais 
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os dados de monitoramento futuros podem ser medidos e comparados. A linha de base da água de 

superfície seria representada pela Drenagem Sul US como a posição perene da amostra a montante 

e pela Drenagem Sul DS como as posições perenes da amostra a jusante. As posições regionais a 

jusante são representadas pela Drenagem Sul DDS. Concentrações elevadas de SO4 são observadas 

na posição da Drenagem Sul DS, o que indica alguma infiltração natural já ocorrendo, que é diluída 

na Drenagem Sul DDS mais a jusante do local de mineração proposto. Todos os locais de águas 

superficiais ainda estão dentro dos padrões de água potável. 

 

Tabela 4.3 Concentrações de linha de base da qualidade da água subterrânea  

 

Tabela 4.4 Qualidade da água superficial de linha de base 

 

Pode ser feita uma distinção clara entre os resultados de qualidade da água a partir das principais 

concentrações de catiões e aniões, conforme indicado na Figura 4. A má qualidade da água e a 

associação com concentrações elevadas de urânio são reflectidas nos elevados catiões e aniões de 

Lxo33D e Fam01. As condições artesianas foram observadas no furo Lxo22D, assumido como água 

fissurada profunda, uma hipótese suportada pela má qualidade da água. Foi observado um baixo 

catião uniforme e concentração aniónica a partir dos locais de águas superficiais. O diagrama do 

piper indica uma configuração diversificada do tipo de água. As posições artesianas indicam uma 

assinatura de cloreto de sulfeto (quadrante superior) e a natureza dinâmica do sistema aquífero 

associado. Todos os locais de águas superficiais indicam água recém-recarregada que se relacionará 

com a estação chuvosa quando a amostragem ocorreu (do quadrante esquerdo ao centro). O mapa 

de distribuição espacial (Figura 4 7), que indica os principais catiões e aniões, sugere o agrupamento 

das concentrações de sulfato (SO4) relacionadas ao corpo mineral na área de mineração. As 

amostras de água superficial à jusante também indicam essa proporção de sulfeto que pode estar 

relacionada à infiltração de superfície dos afloramentos próximos aos sistemas de drenagem.

Site Name Mati 14 Mati 18 Mputi 04 Fam01 Nac 01 Nac 07 Lau 01 Nau 01 Nan 05 Bal 02 Bal 07 Bwbo 01 Lxo 18D Lxo 21D Lxo 22D Lxo 33D

Average baseline 

concentrations 

(groundwater mg/l) 

SO4 (Sulphate) mg/l 56.0 -0.141 1.58 196 0.141 2.7 0.141 22.1 -0.141 0.969 8.56 13.8 69.2 0.354 248.0 353 61

TDS mg/l 706 494 464 1434 228 384 114 894 398 328 332 374 440 172 1364 1670 612

Mn (Manganese) mg/l <1 814 574 383 <1 41 <1 12 229 416 <1 139 <1 367 977 311 388

Site Name

US West 

Drain 

DS West 

Drain

US North 

Drain

US South Drain 

(upstream baseline)

DS South Drain 

(downstream 

baseline)

DDS South Drain 

(regional 

Downstream 

baseline) Confluence

SO4 (Sulphate) mg/l 1.39 29.9 2.37 8.71 47.3 37.9 44

TDS mg/l 170 282 276 260 340 316 350
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Figura 4-5 Gráfico dos principais catiões e aniões 

 

Figura 4-6 Diagrama de Piper dos diferentes tipos de água
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Figura 4-7 Distribuição da qualidade de água
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Figura 4-8 Locais com má qualidade da água
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5 CLASSIFICAÇÃO DO AQUÍFERO 

A classificação do aquífero foi guiada pelos princípios estabelecidos na Classificação de Gestão do 

Sistema Aquífero Sul-Africano (Parsons, 1998). Com base nos dados disponíveis, o aquífero foi 

definido como um aquífero menor de origem única. Um aquífero menor, mas de origem única, 

fornece mais de 50% da água para fins domésticos para a área em questão (consulte a Tabela 5.1). Os 

poços rasos podem ser considerados como parte do sistema de aquífero superficial e também estão 

sendo usados principalmente para fins domésticos. A qualidade da água foi classificada como 

relativamente baixa e cai dentro de um sistema de aquífero menor, o que implicaria um aquífero 

muito importante para o abastecimento de água, mas um sistema de aquífero menor em termos de 

qualidade da água. 

Tabela 5.1 Tabela de Classificação de Aquíferos Sul-Africanos 

Sistema 
do 

Aquífero 
Definido por Parsons (1998) 

Definido pelos Requisitos Mínimos do 
DWAF (1995) 

Aquífero 
de Origem 

Única 

Um aquífero que é usado para fornecer 50% ou mais de 
água doméstica para uma determinada área, e para o qual 
não há fontes alternativas razoavelmente disponíveis, caso 

o aquífero seja impactado ou esgotado. Os rendimentos 
dos aquíferos e a qualidade natural da água são 

irrelevantes. 

Um aquífero, que é usado para 
fornecer 50% ou mais de água 
doméstica urbana para uma 

determinada área para a qual não há 
fontes alternativas razoavelmente 
disponíveis caso esse aquífero seja 

impactado ou esgotado. 

Aquífero 
Principal 

Formações altamente permeáveis geralmente com uma 
presença conhecida ou provável de fractura significativa. 

Eles podem ser altamente produtivos e capazes de 
suportar grandes abstrações para fornecimento público e 

outros propósitos. A qualidade da água é geralmente 
muito boa (<150 mS/m). 

Aquífero de alto rendimento (5-20 ℓ/s) 
de qualidade de água aceitável. 

Aquífero 
Menor 

Podem ser rochas fracturadas ou potencialmente 
fracturadas, que não apresentam alta permeabilidade 

primária ou outras formações de permeabilidade variável. 
A extensão do aquífero pode ser limitada e a qualidade da 

água variável. Embora esses aquíferos raramente 
produzam grandes quantidades de água, eles são 

importantes tanto para o abastecimento local quanto para 
o fornecimento de fluxo de base para os rios. 

Aquífero de rendimento moderado (1-
5 ℓ/s) de qualidade aceitável ou 

aquífero de alto rendimento (5-20 ℓ/s) 
de água de baixa qualidade. 

Não-
Aquífero 

Estas são formações com permeabilidade insignificante 
que geralmente são consideradas como não contendo 

água subterrânea em quantidades exploráveis. A qualidade 
da água também pode ser tal que torne o aquífero 

inutilizável. No entanto, o fluxo de água subterrânea 
através dessas rochas, embora imperceptível, ocorre e 
precisa ser considerado ao avaliar o risco associado a 

poluentes persistentes. 

Aquífero de rendimento insignificante 
(<1 ℓ/s) de água de boa qualidade ou 
aquífero de produção moderada (1-5 
ℓ/s) de má qualidade ou aquífero que 

nunca será utilizado para 
abastecimento de água e que não 

contaminará outros aquíferos. 

Aquífero 
Especial 

Um aquífero designado como tal pelo Ministro dos 
Assuntos Hídricos, após o devido processo. 

Um aquífero designado como tal pelo 
Ministro dos Assuntos Hídricos (África 

do Sul), após o devido processo. 
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6 MODELO CONCEITUAL 

Um modelo conceitual é uma representação gráfica básica dos sistemas de aquíferos de sub-

superfície e como isso mudará durante as actividades de mineração, para que os parâmetros possam 

ser incorporados ao modelo numérico de águas subterrâneas. Dados geológicos e informações de 

águas subterrâneas são incorporados para desenvolver um modelo conceitual do actual sistema de 

águas subterrâneas estáticas e possíveis impactos dos usuários de água subterrânea e 

desenvolvimento existente (Figura 6 1). O modelo conceitual visa indicar os possíveis impactos no 

sistema de águas subterrâneas como resultado das actividades de mineração propostas, levando em 

consideração o ambiente afectado. 

Dados geológicos e interpretações geológicas fornecidas pelo cliente formaram a base do modelo 

conceitual. Os dados geológicos foram delineados a partir do mapa geológico de 1:250.000 

(Bjerkgard, 2006). O modelo conceitual é representado visualmente na Figura 6-1 e Figura 6-2. 

Existem várias zonas hidráulicas importantes: 

1. Nenhuma falha grave ou estrutura geológica poderia ser delineada a partir dos dados 

geológicos disponíveis. Isso não implicaria zonas permeáveis aumentadas que pudessem 

indicar um fluxo de água subterrânea de maior rendimento, bem como secções de baixa 

permeabilidade que poderiam implicar compartimentos geológicos. A observação de que o 

fluxo superficial da água subterrânea foi observado na área da cava de Lennox poderia implicar 

compartimentos, o que pode ser verificado num estágio posterior com levantamentos 

geofísicos de resistividade. 

2. Os depósitos de aluvião são considerados associados às drenagens não perenes como zonas de 

recarga altamente permeáveis. 

3. O perfil meteorizado seria representado pelos 10 a 20 m abaixo da superfície e representa uma 

camada geológica não consolidada. O perfil desgastado ficaria na base das áreas montanhosas. 

4. A litologia do leito rochoso mais profundo e fracturado representa as rochas do embasamento 

e áreas associadas de menor permeabilidade, bem como a recarga. 

5. Os níveis de água modelados diminuiriam mais perto das áreas das cavas e indicariam a zona 

de influência (ZdI) suspeita. A ZdI na área do projecto pode interceptar o sistema de drenagem 

para o sudeste das áreas da cava, e indica o aumento de influxos a partir de uma componente 

de fluxo de base. Não há usuários de águas subterrâneas na área imediata ao redor das áreas 

da cava. 

6. O fluxo de águas subterrâneas reduziria o gradiente das instalações da TSF para o leste e 

seguiria o regime de fluxo de águas superficiais. A distância (3,5 km) da TSF das áreas a céu 

aberto poderia indicar uma influência limitada da desaguamento da cava.
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Figura 6-1 Modelo conceitual da área do projecto 

 

Figura 6-2 Secção transversal do conceito simples através das áreas a céu aberto 
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7 MODELO NUMÉRICO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

7.1 Objectivos do modelo 

O Objectivo do modelo de fluxo de água subterrânea era simular os impactos potenciais do 

desaguamento da mina a partir das cavas abertas e a migração em massa de potenciais 

contaminantes de instalações de resíduos (pilha de estéril e TSF). Os quatro principais objectivos do 

modelo numérico são: 

1. Quantificar as taxas de desaguamento levando em consideração factores temporais e 

espaciais, como as fases operacionais da mineração, através da Vida Útil da Mina (LoM). 

2. Determinar a zona de influência e os impactos volumétricos do desaguamento nos 

usuários de água e no meio ambiente, com referência específica a usuários subterrâneos 

próximos e drenagens perenes. 

3. Quantificar o potencial de plumas de infiltração e transporte de massa da TSF e pilha de 

estéril . 

4. Fornecer uma análise das inundações pós-operatórias e do potencial de decantação. 

7.2 Configuração do Modelo 

Para o modelo de mina, foi desenvolvido um novo modelo numérico de fluxo de água subterrânea 

usando o pacote de modelagem FEFBAIXA 7.1. Detalhes deste software são fornecidos em 

www.FEFBAIXA.info.  

7.3 Domínio do Modelo e Rede de Elementos Finitos 

O domínio do modelo cobre uma área de 130 km², diferenciada numa rede de elementos finitos 

com 778 432 elementos e 59 121 nós (Figura 7 1). A configuração 3D incorporou um sistema de 

duas camadas, com a camada superior representando o perfil com meteorização. A camada mais 

profunda representa a rocha basal e a litologia consolidada que se propagaria pelas áreas 

montanhosas para representar o embasamento da rocha. O volume total do domínio 3D é de 47 

km³. O refinamento em torno de recursos específicos foi feito com a geração da malha para fins de 

calibração. 

7.4 Limitações e pressupostos do modelo 

Foram assumidos os seguintes pressupostos: 

1. Antes da implementação do projecto, o sistema está em equilíbrio e, portanto, em estado 

estacionário. 

2. A precisão e a escala da avaliação resultarão em desvios em pontos específicos, ex. nos 

limites das áreas de disposição da mina. No entanto, esse efeito é mínimo e os elementos 

de malha seleccionados representariam a área de cobertura da infraestrutura específica. 

http://www.feflow.info/
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3. Quando os pressupostos de modelagem foram feitos ou os valores de referência utilizados, 

foi seguida uma abordagem conservadora de tal forma que a tendência era superestimar 

os impactos das águas subterrâneas quando comparado com o caso real. 

4. Como os pressupostos do modelo eram conservadores, isso significa que as simulações do 

modelo superestimariam os impactos, o que está de acordo com o princípio da precaução. 

7.5 Parâmetros do modelo 

Os parâmetros do aquífero utilizados no processo de calibração são apresentados na Tabela 7.1 e 

foram obtidos de: 

1. Dados de hidrocenso registados, isto é, coordenadas e níveis de água. 

2. Os resultados dos ensaios de bombagem do aquífero realizados durante a avaliação do 

local foram incluídos como parâmetros de entrada para a permeabilidade da litologia sub-

superficial. 

3. A litologia do embasamento recebeu uma permeabilidade relativamente baixa, como 

observado a partir dos resultados do teste com carga hidráulica decrescente, que 

indicavam baixa permeabilidade ao redor da área de mineração. 

4. O perfil meteorizado e o aluvião foram considerados como representando os resultados 

do teste com carga hidráulica decrescente, com maior potencial de fluxo. 

5. Embora o escoamento superficial próximo às áreas a céu aberto possa indicar uma barreira 

geológica, não há indicação geológica ou geofísica comprovada de tal barreira e, portanto, 

não foi incluído na construção do modelo. 

Os valores de recarga foram baseados em dados de precipitação, conforme explicado na secção 3.3 

Clima e Precipitação. As percentagens de recarga para as unidades geológicas foram determinadas 

com o método do cloreto (Tabela 3.2) e comparadas com os modelos anteriores (Exigo. 2016) e as 

estimativas actuais de potencial de desaguamento foram desenvolvidas para estudos similares de 

água subterrânea conduzidos nesta área, para obter valores óptimos de recarga a serem usados no 

modelo. As percentagens de recarga variam de 0,5% a 10% (Tabela 7.1) para as unidades geológicas. 

Para a infraestrutura actual de mineração, como instalações de TSF e pilha de estéril , foi utilizada 

a estimativa de recarga superior (10%). Embora as percentagens médias de recarga determinadas 

pelo método do cloreto indiquem 4%, isso representaria principalmente o sistema aquífero 

consolidado superficialmente raso (os poços rasos e os furos). A recarga do limite inferior foi 

assumida para a litologia consolidada mais profunda. 

Outras entradas e condições importantes do modelo são indicadas no Apêndice D, Estatísticas de 

Calibração do Modelo Numérico. Os parâmetros de construção e entrada do modelo são exibidos 

na Figura 7 1.  
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Table 7.1  Parâmetros de entrada incorporados no modelo com detalhes de unidades geológicas 

7.6 Simulação dos estágios de desenvolvimento 

7.6.1 Cenário 1: Condições iniciais do estado estacionário 

O processo de calibração do modelo concentrou-se na obtenção de uma condição de estado 

estacionário que representaria o estado natural do sistema aquífero dentro dos limites modelados. 

Foram usados pelo menos 67 pontos de observação com medições precisas do nível da água 

subterrânea para a avaliação de calibração (Tabela 16.2). O processo de calibração foi concluído 

quando foi alcançada uma correlação de aproximadamente 96% entre carga hidráulica simulada e 

medida. O erro absoluto médio entre a carga hidráulica medida e simulada foi de pelo menos 5,7 e 

a raiz quadrada média abaixo de 10,1% (Tabela 16.2). O gráfico de barras indicado na Figura 16.1 

implicaria que o erro simulado da carga hidráulica estaria principalmente abaixo da altura da carga 

hidráulica medida. Esta observação é indicada no mapa de águas superficiais para subterrâneas 

mostrado na Figura 7.2. Somente nas secções do rio, a carga hidráulica estaria próxima da 

superfície. A carga hidráulica de estado estacionário inicial para o regime regional de águas 

subterrâneas também é indicada como contornos na Figura 7 2. A carga hidráulica de estado 

estacionário simulada seguiria a topografia como indicado pela carga hidráulica medida. 

O balanço hídrico inicial é indicado na Tabela 7.2. O levantamento de campo indicou 8 comunidades, 

16 furos equipados com bombas manuais e 43 poços cavados à mão que poderiam ser considerados 

como os principais utilizadores das águas subterrâneas dentro da área modelada. Se forem 

consideradas uma média 500 pessoas por comunidade, e um uso médio de água por pessoa de pelo 

menos 50 ℓ/dia, então pode-se supor que o uso de água subterrânea para fins domésticos pode ser 

 
Geologia do 

modelo 

Recarga 
% 

Pma 
(m/d) 

Recarga 
(m/d) 

Espessura 
da 

camada 
(m) 

Condutividade 
Hidráulica 

(m/d) (Tabela 
4.2) 

Transmissividade 
Capacidade de 

Armazenamento 

Camada 1 (20m) 

Gnaisse de mica de 
quartzo localmente 
granítico 

0.8 
2.48E-03 1.98E-05 20 0.019 0.38 1.00E-03 

Gnaisse granítico a 
granodiorítico 

1.5 
2.48E-03 3.72E-05 20 0.026 0.52 1.00E-03 

Mármore 0.5 2.48E-03 1.24E-05 20 0.008 0.16 1.00E-03 

Metariolito 1.3 2.48E-03 3.22E-05 20 0.016 0.32 1.00E-03 

Aluvião fluvial 10 2.48E-03 2.48E-04 20 0.25 5 1.00E-03 

Camada 2 (300m) 

Gnaisse de mica de 
quartzo localmente 
grafítico 

  
    300 0.0012 0.36 5.00E-06 

Gnaisse granítico a 
granodiorítico 

  
    300 0.0018 0.54 5.00E-06 

Mármore       300 0.0005 0.15 5.00E-06 

Metariolito       300 0.0011 0.33 5.00E-06 
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de até 200 a 300 m³/d. A recarga média por dia foi estimada em 4476 m³/d e as perdas em drenos 

naturais e fluxo de base seriam de 4280 m³/d para equilibrar o sistema. 

Tabela 7.2 Cenário 1: Balanço hídrico inicial em estado estacionário 

Condições iniciais do estado estacionário 

  Componente 
Fluxo de entrada 

(m3/d) 
Vazão 
(m3/d) 

Balanço 
(m3/d) 

1 Recarga da precipitação 4476 0 4476 

2 
Uso de águas subterrâneas para fins domésticos das 
Comunidades 

0 -200 -200 

3 Fluxo de base e perdas para drenagens 0 -4280 -4280 

  Total 4476 -4480 -4 

Erro do Balanço (%) 0.09% 
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Figura 7-1 Construção do modelo com parâmetros de entrada
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Figura 7-2 Cenário 1: Distribuição inicial calibrada da carga hidráulica
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7.6.2 Cenário 2: Desaguamento da mina na fase operacional e transporte de massa 

A fase operacional incluiu um período de mineração de 34 anos numa profundidade final de cava 

de 140 mans para os recursos de Lennox e de Byron. Os valores reais de precipitação ao longo de 

34 anos foram usados como entrada de recarga de séries temporais. O desenvolvimento a céu 

aberto foi considerado como um desenvolvimento vertical gradual a cada ano para atingir 140 mans 

ao longo de 34 anos. 

7.6.2.1 Cenário 2a: Fluxos de entradas nas áreas da cava aberta 

A taxa média de desaguamento ao longo dos 34 anos de mineração para ambas as cavas abertas foi 

estimada em 680 m³/d com um limite mínimo de 480 m³/d e limite máximo de aproximadamente 

890 m³/d (Figura 7 3). A taxa média de desaguamento de Byron seria de aproximadamente 400 

m³/d e Lennox aproximadamente 280 m³/d. Menos de 200 m³/d estarão disponíveis nos primeiros 

5 anos de mineração e a taxa média de desaguamento será atingida entre 15 e 16 anos de operação. 

Durante o pico das estações chuvosas, que podem ser consideradas como condições de furacões, é 

possível que até 2000 m³/d possam fluir em ambas as cavas abertas (Figura 7 3). 

Os resultados do balanço hídrico do sistema foram representados graficamente na Figura 7 4. Este 

gráfico implicaria que a água excedente está sendo armazenada da recarga durante as operações 

de mineração de 34 anos. O balanço hídrico na Tabela 7.3 apoiaria a observação de que 360 m³/d 

estão indo para o armazenamento de água subterrânea. A pilha de estéril e a TSF poderiam 

contribuir com até 277 m³/d do fluxo positivo que escapa para o sistema de águas subterrâneas. A 

recarga transitória média é estimada em 4771 m³/d através da bacia hidrográfica, com vazão e 

perdas de base para drenagens naturais estimadas em 3811 m³/d. Observe que apenas uma fracção 

desta água dirige-se às cavas abertas devido as restrições da baixa transmissividade. 

A zona de influência (ZDI) simulada é indicada na Figura 7.5 e Figura 7.6. A ZDI criado pelo 

desaguamento de cavas abertas não terá impacto sobre os usuários de água subterrânea próximos 

(Comunidade de Laupua) após o período de 34 anos de mineração. A drenagem perene que flui 

para o nordeste após a área de mineração para o sudeste pode ser intersectada pela ZDI após o 

período de 34 anos de mineração, no entanto, esta observação só será evidente após pelo menos 

10 a 11 anos de mineração (Figura 7 5). As contribuições conservadoras e os critérios de simulação 

também implicariam uma ZDI esperada mais limitada e poderiam ser verificados à medida que 

informações mais detalhadas se tornassem disponíveis com o desenvolvimento da mineração. A 

extensão máxima da ZDI após 34 anos de mineração será de aproximadamente 1 km em direcção 

ao sudoeste e 800 m em direcção ao nordeste das duas áreas de cova. A ZDI pode interceptar o 

sistema do açude no noroeste da área do projecto, o que pode levar a algumas perdas no 

armazenamento de água. No entanto, isso pode ser limitado com práticas adequadas de construção 

e compactação durante o desenvolvimento. As áreas húmidas delineadas também serão 
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interceptadas pela ZDI, mas a extensão total da cava e o desvio do fluxo farão com que os impactos 

do desaguamento da cava nas terras húmidas sejam limitados a nenhum impacto à medida que a 

mineração progride.
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Figura 7-3  Fluxo de água subterrânea para as duas áreas de cavas a céu aberto durante um período de mineração 

de 34 anos  

 

Figura 7-4 Gráfico indicando o balanço hídrico transitório da água subterrânea para o domínio do modelo
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Tabela 7.3 Cenário 2a: Balanço hídrico de estado transitório com desaguamento a céu aberto 

Balanço hídrico transitório ao longo de 34 anos de período de mineração 

  Componente Fluxo de entrada (m3/d) Vazão (m3/d) Balanço (m3/d) 

1 Recarga média da precipitação 4771 0 4771 

2 Fluxo de fluxo de entrada da infraestrutura da mina 277 0 277 

3 Uso doméstico de águas subterrâneas das comunidades 0 -200 -200 

4 Desaguamento a céu aberto (Lennox) 0 -280 -280 

5 Desaguamento a céu aberto (Byron) 0 -400 -400 

6 Fluxo de base e perdas para drenagens 0 -3811 -3811 

7 Águas subterrâneas para armazenamento 0 -360 -360 

  Total 5048 -5051 -3 

Erro do Balanço (%) 0.06% 

 

Figura 7-5 ZDI estimativa ao longo de 11 anos de Operações de mineração 

7.6.2.2 Cenário 2b: Migração em massa e delineação da pluma 

A lixiviação em massa e a migração da concentração a partir das instalações de TSF e pilha de estéril  

foram simuladas como parte da avaliação de impacto no sistema de águas subterrâneas. As pilhas 

de produto também foram simuladas como possíveis fontes de infiltração de massa que poderiam 

contribuir com carga em massa durante as operações de pico de mineração. Seguiu-se uma 

abordagem conservadora com as simulações de transporte de massas em que a TSF, pilha de estéril  
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e pilhas de produto foram tratados como fontes constantes após o primeiro ano de mineração. O 

parâmetro químico que foi considerado para fins de modelagem é o sulfato (SO4) devido ao seu 

potencial de formação de ácido e contribuição para a salinidade, como indicado na avaliação 

geoquímica (Harck 2018). Os resultados da avaliação geoquímica podem ser vistos na Tabela 7.4, 

indicando as concentrações de sulfato formadas a partir do minério, bem como do minério sub-

económico. O baixo grau de potencial de infiltração de minério para sulfato (2599 mg/l) foi 

considerado para a instalação de rejeito e as baixas concentrações (947 mg/l) para o minério sub-

económico foram consideradas para as instalações de resíduos de rocha estéril. Vários outros 

constituintes químicos foram identificados e devem ser monitorados de perto durante o programa 

de monitoramento, como Cloro (Cl) e Sódio (Na), que provavelmente se associarão ao precipitado 

das instalações de sedimentação e armazenamento, bem como as concentrações de TDS e Níquel 

(Ni) na TSF, pilha de estéril e pilhas de produtos foram colhidas da avaliação geoquímica, bem como 

da qualidade de água de base (60 mg/ℓ) determinada a partir das concentrações medidas durante 

a avaliação de campo (Tabela 4.3). Os parâmetros e restrições de entrada são indicados na Tabela 

7.5.  

Table 7.4 Entrada de termo de origem da investigação geoquímica (Harck 2018) 

Parâmetro / componente 
aquoso 

Unidades Minério Minério sub-económico Regulamento 
da OMS BaixaA elevadaB BaixaA elevadaB 

pH pH 7.36 7.39 7.46 7.30 5.5 – 9  

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) mg/L 5 012 10 849 4 378 14 199 1000 

Ag mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

Al mg/L 1.07 1.22 1.34 1.04  

Alcalinidade mg/L as CaCO3 85 99 105 86  

As mg/L 0.07 0.25 0.12 0.41  

Ba mg/L 0.01 <0.01 0.01 0.01  

Be mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

Ca mg/L 481 540 226 697  

Cd mg/L <0.01 0.01 0.00 0.02  

Cl mg/L 718 2394 1334 4441 250 

Co mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

Cr mg/L <0.01 <0.01 0.01 0.05  

Cu mg/L 0.01 0.05 0.03 0.12  

F mg/L 3.31 3.72 3.88 3.47  

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

Hg mg/L 0.01 0.05 0.02 0.05  

K mg/L 253 842 281 936  

Mg mg/L 199 222 97 292  

Mn mg/L 2.41 8.04 0.34 1.12  

Mo mg/L 0.31 1.02 0.15 0.51  

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

NO3-N mg/L 1.00 3.34 63 211  

Na mg/L 641 2137 1306 4350 200 

Ni mg/L 0.42 1.39 0.15 0.51 0.07 

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

Pb mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

SO4 mg/L 2 599 4 549 947 3 153 500 

Sb mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

Se mg/L 4.92 16 0.56 1.86  

Si mg/L 50 49 50 48  
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Parâmetro / componente 
aquoso 

Unidades Minério Minério sub-económico Regulamento 
da OMS BaixaA elevadaB BaixaA elevadaB 

Sn mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

Sr mg/L 0.60 2.00 0.51 1.69  

Tl mg/L 0.01 0.05 0.01 0.05  

V mg/L 5.52 18 2.11 7.02  

Zn mg/L 0.13 0.43 0.25 0.82  

 

Os resultados indicam que, devido à proximidade de duas pilhas de estéril  e pilhas de produto para 

as áreas a céu aberto, a pluma de massa será atraída para as áreas de cava como um efeito de 

desaguamento (Figura 7.6). Isso implicaria que as instalações de resíduos na área de mineração 

imediata seriam mitigadas pela abstração das cavas abertas. A instalação de TSF situada ao norte 

da área de mineração indica movimento de massa em direcção ao leste a jusante, seguindo a 

diminuição do fluxo de elevação e drenagem. A extensão estimada que a pluma se moverá nos 34 

anos é de aproximadamente 500 a 700 m. Essa observação implicaria uma taxa de migração de 15 

m/a para o leste a partir do limite da TSF. A extensão da pluma não alcança os usuários de água 

subterrânea vizinhos e apenas um recurso de água subterrânea (Mputi01) será destruído durante 

a construção da instalação da TSF. Esta posição é de um poço cavado e não um furo construído com 

bomba manual. Os usuários de água subterrânea deste poço precisarão de fonte alternativa de 

abastecimento de água. 

Tabela 7.5 Cenário 2b: Entrada do modelo de transporte de massa operacional para o desenvolvimento da 

mina de Balama 

 Concentrações de SO4 (mg/ℓ) da análise da 
qualidade da água subterrânea 

Parâmetros dos sistemas de entrada 

Mati 14 56.0 Taxa de decaimento constante = 0,0025 1/d 

Mati 18 0.141 Porosidade = 3% matriz e 20% na infraestrutura da mina existente 

Mputi 04 1.58 Assumindo fluxo positivo de pilha de estéril  e TSF = 0,00015 m d 

Fam01 196 Kd = 0 

Nac 01 0.141 Concentração de fonte constante TSF = 2599 mg / ℓ 

Nac 07 2.7 Concentração de fonte constante pilha de estéril  = 947 mg / ℓ 

Lau 01 0.141 
 

Nau 01 22.1 
 

Nan 05 0.141 
 

Bal 02 0.969 
 

Bal 07 8.56 
 

Bwbo 01 13.8 
 

Lxo 18D 69.2 
 

Lxo 21D 0.354 
 

Lxo 22D 248.0 
 

Lxo 33D 353 
 

Média 61  

Mínimo 0.14  
Máximo 353  



Battery Mineral Balama: Investigação Hidrogeológica de Especialidade  

 

 
       

 

 

-37- 

 

Figura 7-6 Cenário 2b: 34 anos de operações de mineração indicando a zona de influência aproximada e extensão de pluma de massa simulada
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7.6.3 Cenário 3: Fase pós-operação  

A fase pós-operação foi simulada para um período de 50 anos usando uma abordagem 

conservadora no que diz respeito à evaporação de água subterrânea das áreas a céu aberto, bem 

como concentrações de massa das áreas de TSF e pilha de estéril . As simulações foram concluídas 

em estado estacionário, o que implicaria o equilíbrio estático da água subterrânea e o fluxo de 

massa dinâmica de acordo com o movimento das águas subterrâneas. 

7.6.3.1 Inundação das cavas 

As cavas abertas irão inundar durante a fase pós-operação, aumentando a área de superfície 

coberta pelas águas subterrâneas, e apresentando uma maior área superficial evaporativa. A cava 

aberta funcionaria como um colector puxando a água devido às condições de evaporação. Devido 

ao facto de que a evaporação anual é quase o dobro da precipitação anual (1: 2), a cava a céu aberto 

funcionaria como um reservatório. O nível das aguas subterrâneas estabelecer-se-ia e manteria 

uma carga hidráulica estimada de 20 mans após a inundação da cava. Neste nível de carga 

hidráulica, a ZDI é restrita a uma extensão de 500 m a 600 m radialmente em torno das áreas a céu 

aberto e, especificamente, na cava de Lennox (Figura 7 9). Não há impacto em nenhum usuário de 

água subterrânea nas vizinhanças da mineração e a ZDI não intercepta o açude ao norte. Isso 

significa que pode ser usado como fonte de abastecimento de água ou uma instalação de 

aquacultura como parte de um esquema de projecto social durante as operações pós-mineração e 

reabilitação. 

O balanço das águas subterrâneas (Tabela 7.6) indica menor perda de água das cavas abertas devido 

à evaporação do que à captação física de água, como seria o caso na fase operacional. Pode ser 

esperada uma taxa de redução aproximada de pelo menos 400 m³/d após a mineração com a cava 

totalmente inundada. Isso implicaria mais água subterrânea para armazenamento a uma taxa de 

800 m³/d. A recarga e o fluxo positivo das instalações foram considerados constantes durante a 

simulação de 50 anos. 

Tabela 7.6 Balanço hídrico durante a fase pós-operacional 

Balanço hídrico transiente ao longo de 50 anos após operações de mineração 

  Componente Fluxo de entrada (m3/d) Vazão (m3/d) Balanço (m3/d) 

1 Recarga média da precipitação 4771 0 4771 

2 Fluxo de fluxo de entrada da infraestrutura da mina 277 0 277 

3 Uso doméstico de águas subterrâneas das comunidades 0 -200 -200 

4 Desaguamento a céu aberto (Lennox) 0 -182 -182 

5 Desaguamento a céu aberto (Byron) 0 -50 -50 

6 Fluxo de base e perdas para drenagens 0 -3811 -3811 

7 Águas subterrâneas para armazenamento 0 -800 -800 

  Total 5048 -5043 5 

Erro de Balanço (%) -0.10% 
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7.6.3.2 Migração em massa e delineação de plumas 

A migração em massa foi simulada da mesma forma que durante a fase operacional, com fontes 

constantes atribuídas às instalações da TSF e da pilha de estéril. As concentrações que seriam 

observadas durante as fases operacionais foram simuladas ao longo de 50 anos, implicando uma 

abordagem conservadora. Outras entradas similares foram aplicadas conforme indicado na Tabela 

7.5. As pilhas de produto também foram modeladas como possíveis fontes, embora essas 

instalações possam não existir durante a fase pós-mineração. 

Os resultados indicam que não há interseção das plumas com os usuários de águas subterrâneas 

vizinhos, com migração em massa em direcção à cava aberta, que funciona como um reservatório 

para as pilhas de produto e drenagem. 

7.6.3.3 Inundação das cavas e impactos geoquímicos 

A inundação conceitual da cava de Lennox pode ser vista na Figura 7-7 e Figura 7-8 e ajuda a ilustrar 

dois cenários onde o desvio do fluxo é mantido após as operações de mineração, bem como o 

sistema de açude a montante (cenário 1) e cenário 2 que representam o re-direcionamento do fluxo 

para fluir através das áreas a céu aberto novamente e o açude a montante é desmobilizado. Em 

ambos os casos, a cava ainda age como um reservatório para a evaporação, o que implicaria que a 

água é perdida da área da cava aberta exposta à evaporação. Isso criaria um fluxo de água 

subterrânea em direcção a cava aberta. A decantação e a inundação ocorrerão no ponto mais baixo, 

onde o córrego intercepta as áreas de cava a céu aberto. 

O cenário 1 indicaria que o nível da água do lago da cava assentaria em aproximadamente 20 mans 

sob condições normais de precipitação da PMA. Isso inclui um sistema de açude a montante, bem 

como fluxo de desvio à volta das áreas da cava. A qualidade da água da cava pode ser afectada 

devido à diluição limitada de eventos de inundação e aumento da área de oxigênio ao longo das 

paredes laterais para oxidação, lixiviação e escoamento. 

O Cenário 2 indica, idealmente, o que aconteceria se o sistema do açude fosse desmobilizado e o 

fluxo fosse desviado para fluir pelas áreas a céu aberto. A zona de oxidação ao longo das paredes 

laterais seria reduzida, permitindo apenas um potencial limitado de oxidação e lixiviação. A 

inundação constante das áreas a céu aberto devido ao re-direcionamento do fluxo permitiria uma 

alta diluição constante a uma escala significativa (100: 1) com os volumes que poderiam precipitar 

durante a estação chuvosa. 

Ter as áreas inundadas a céu aberto no volume máximo irá melhorar o potencial de aquacultura e 

qualidade da água. Essas observações precisam ser investigadas em avaliações detalhadas futuras 

e o monitoramento apropriado deve ser aplicado para avaliar o potencial de diluição e reduzir as 

condições da água superficial em termos de qualidade da água. 
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Figura 7-7 Cenário 1: Inundação conceitual da cava com desvio de fluxo 

 

Figure 7-8 Cenário 2: Inundação conceitual da cava com re-direcionamento de fluxo
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Figure 7-9 50 anos após operações indicando a Zona de Influência de impactos evaporativos e extensão da pluma de massa
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8 AVALIAÇÃO DE IMPACTO E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

A avaliação de impacto auxilia na tomada de decisões durante as fases de desenvolvimento, 

implementação e pós-operação da mina. Os impactos e controles incluídos como parte da avaliação 

são apresentados nas secções abaixo e resumidos na Tabela 8.1. Embora os impactos sejam 

geralmente de baixa significância, ainda será necessário implementar medidas de monitoramento 

como parte de um plano de mitigação, para proteger os rios, áreas húmidas e os usuários das águas 

subterrâneas vizinhos. Alguns aspectos importantes que foram identificados como parte da 

avaliação de impacto na Tabela 8.1 são os seguintes: (Figura 7 5, Figura 7 6, Figura 7 9). 

• Inundação das cavas abertas durante eventos de chuvas intensas ou condições de 

tempestades tropicais. 

• A zona de influência de desidratação estender-se-á aproximadamente um km em direcção 

ao sudeste e interceptará os sistemas de drenagem a leste e sul da área de mineração após 

aproximadamente 11 anos de actividades de mineração. Essas drenagens estão associadas 

a terras húmidas delineadas que também serão interceptadas por actividades de 

desidratação. Canais de desvio para desenvolver as áreas da cava aberta e as instalações 

de resíduos de rocha irão desidratar as terras húmidas antes de qualquer desaguamento 

da cava, o que indicará uma área de terras húmidas já impactada antes do início do 

desaguamento da mina.  

• A infraestrutura de mineração para desenvolver as cavas abertas e as instalações de 

resíduos de rocha estéril já terá impacto sobre as áreas de terras húmidas antes de 

qualquer actividade de desaguamento. 

• A zona de influência de desidratação não terá impacto sobre os usuários de água 

subterrânea existentes. 

• O transporte de massa das instalações de rocha estéril dirigir-se-á às áreas a céu aberto à 

medida que a água estiver sendo rebaixada em direcção a cava durante a abstração. 

• O transporte de massa das instalações de rejeitos estender-se-á aproximadamente 700 m 

localmente em direcção ao leste e não deverá afectar os usuários de água subterrânea nas 

proximidades. O poço de água rasa que será destruído durante a construção da TSF terá 

que ser realocado para acomodar os usuários. 

• As condições de mineração pós-operacionais indicarão uma zona de influência limitada 

que se estenderá aproximadamente 500 m radialmente em torno das áreas a céu aberto. 

• O transporte de massa durante as operações pós-mineração indica que a massa dirigir-se-

á as cavas abertas das instalações de rocha estéril e estender-se-á a 900 m em direcção ao 

leste a partir da instalação de rejeitos se for considerado o pior cenário possível. 

• Re-direccionamento e desmobilização de um sistema de açude para inundar e transbordar 

as áreas a céu aberto regularmente. 
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• Infiltração da DAM a partir das instalações de rejeitos, pilha de estéril e pilhas de produto. 

O seguinte poderia ser aplicado para ajudar na gestão e mitigação do acima: 

• Um plano de gestão de construção e infraestrutura e desvio de águas pluviais detalhado, 

que é acompanhado por um plano de gestão em caso de inundações. O re-direcionamento 

do córrego para o fluxo original através das áreas a céu aberto e a desmobilização do 

sistema do açude poderiam melhorar a qualidade da água do lago da cava, através da 

diluição constante. O monitoramento pós-mineração do ambiente de águas superficiais a 

jusante das operações de mineração indicará o potencial de diluição. 

• Empregar o programa de monitoramento conforme indicado na secção 9 para avaliar os 

níveis de água e a qualidade da água em intervalos regulares. A água captada das cavas 

abertas pode ser desviada para os sistemas de drenagem e de terras húmidas se a 

qualidade da água permitir esta medida de mitigação. Um balanço hídrico e um estudo 

detalhado da química ajudarão no processo de decisão para realocar a água de volta ao 

meio ambiente. 

• O programa de monitoramento da água deve detectar e auxiliar na detenção de qualquer 

movimento em massa, na medida em que isso tenha sido antecipado, e a gestão oportuna 

poderia ser aplicada para reduzir qualquer impacto na qualidade da água. 

• A captação de infiltração de furos de gradiente baixo e trincheiras ao longo das instalações 

de rejeitos, pilha de produto e rocha estéril poderia ser empregada para capturar e 

restringir a movimentação de massa das instalações. 

• A fitorremediação sobre as instalações de rejeito e rocha estéril, bem como a aquacultura 

nas áreas a céu aberto, podem ser conduzidas como parte do processo de reabilitação pós-

mineração. 

• A diluição a partir do transbordo regular de uma inundação das áreas de cava aberta 

melhoraria a qualidade da água de gradiente baixo. A redução do ambiente oxidante pela 

inundação da cava reduzirá o potencial de formação de ácido, bem como a melhoria da 

qualidade da água do lago da cava. 

• O potencial de formação de DAM a partir da instalação de rejeitos pode ser reduzido com 

o tratamento de cal durante as operações e pós-operações. As trincheiras de captação de 

infiltração poderiam capturar qualquer infiltração de DAM das instalações de pilha de 

produtos, rejeitos e rocha estéril antes de entrar em qualquer drenagem de superfície. Os 

furos de captação de infiltração podem capturar a DAM entrando no sistema aquífero raso 

a partir dos rejeitos e da infiltração das instalações da pilha de estéril e pilhas de produto 

serão atraídas para as áreas a céu aberto a partir de práticas de desidratação. A pilha de 

estéril precisa ser coberta após as operações. 
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Tabela 8.1 Matriz de avaliação de impacto e mitigação 

Nr Actividade Impacto 
Sem ou 

Com 
Mitigação 

Probabilidade  Duração 
Escala 

Espacial 
Gravidade Significância 

Medidas de Mitigação e Gestão 

  Magnitude Magnitude Magnitude Magnitude Magnitude 

Fase de construção 

1 

Derrames de óleo, 
graxa e diesel de 
veículos de 
construção 

Contaminação de Águas 
Subterrâneas 

SM Provável Médio Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada Melhor prática de gestão do 

acampamento e princípios de 
manutenção a serem implementados. CM Provável Curto Prazo Local Baixa Baixa 

2 

Poluição das águas 
subterrâneas devido 
a instalações de 
saneamento 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea 

SM Provável  

Área de 
Estudo Média Moderada 

Colocação de sistemas de lavatório longe 
das fontes de água subterrânea. 
Manutenção e inspeção regulares se os 
sistemas de tanque séptico forem 
implementados CM Provável Curto Prazo Local Baixa Baixa 

3 

Poluição das águas 
subterrâneas e 
superficiais devido ao 
armazenamento de 
produtos químicos e 
materiais de 
construção 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea e superficial 

SM Provável Médio Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada 

Construção de instalações de 
armazenamento para facilitar e evitar a 
infiltração de derrames e vazamentos. CM Provável Curto Prazo Local Baixa Baixa 

4 

Inundações durante 
eventos de chuvas 
intensas Condições de trabalho inseguras 

SM 
Altamente 
Provável Médio Prazo Regional Elevada Elevada 

Canais de desvio como parte do plano 
efectivo de gestão de águas pluviais CM Provável Médio Prazo Regional Média Moderada 

5 

Derramamentos 
apartir das 
instalações de diesel 
(armazenamento de 
combustível) 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea e superficial 

SM Provável Médio Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada 

Melhor prática de gestão do 
acampamento e princípios de 
manutenção a serem implementados. 
Construção de instalações de 
armazenamento de combustível para 
evitar vazamentos, bem como empregar 
sistemas de monitoramento para detectar 
vazamentos. CM Provável Curto Prazo Local Baixa Baixa 

Fase Operacional 

6 
Zona de desidratação 
de influência. 

Redução dos níveis de aguas 
subterrâneas locais e interseção da 
drenagem perene a leste 

SM 
Altamente 
Provável Longo Prazo 

Área de 
Estudo Elevada Elevada 

Protocolo de monitoramento a ser 
implementado em locais de 
monitoramento estrategicamente 
posicionados para avaliar a zona de 
influência em potencial. Descarregameto 
de água de volta para os sistemas de 
drenagem para suplementar os influxos 
de água do rio. Estudo detalhado de 
hidroquímica e estudo de terras húmidas 
necessário para análise. CM Provável Médio Prazo Local Média Moderada 

7 

Zona de influência de 
desidratação que 
intercepta a área de 
terras húmidas 

Redução dos níveis de água na área 
de terras húmida 

SM Provável Longo Prazo Local Média Moderada Especialista em terras húmidas para 
identificar as margens das terras húmidas. 
Gestão com o monitoramento de furos 
para avaliar a extensão da zona de 
influência. Descarga nas terras húmidas 
para suplementar a perda de água da 
desidratação. A descarga só pode ser 
considerada após um estudo detalhado 
de terras húmidas e hidroquímica. CM Provável Médio Prazo Local Baixa Baixa 

8 

Nível das aguas 
subterrâneas cai 
devido à extensão da 
área de influência nos 
usuários 
subterrâneos vizinhos 

Esgotamento dos recursos hídricos 
subterrâneos, impacto nos usuários 
vizinhos 

SM 
Pouco 
Provável Médio Prazo 

Área de 
Estudo Baixa Baixa 

Protocolo de monitoramento a ser 
implementado em locais de 
monitoramento estrategicamente 
posicionados para avaliar a zona de 
influência em potencial. A Operação de 
mineração para fornecer água alternativa 
deve reduzir os níveis de água regionais 
causando uma diminuição nos 
rendimentos do furo. Desenvolver um 
plano de contenção de águas pluviais. CM 

Pouco 
Provável Curto Prazo Local Baixa Baixa 

9 

Uso de explosivos 
para o 
desenvolvimento da 
mina. 

Contribuição para a carga de 
nitratos nos recursos hídricos 
subterrâneos e superficiais. 

SM Provável Longo Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada 

O monitoramento de águas subterrâneas 
pode detectar o aumento da migração de 
nitrato das áreas da cava. Explosivos 
alternativos podem ser utilizados para 
reduzir a exposição ao nitrato. CM Provável Médio Prazo Local Baixa Baixa 

10 

Derrames de 
instalações de 
armazenamento de 
combustível, 
abastecimento de 
combustível e 
lavatórios. 

Contaminação de hidrocarbonetos 
dos recursos hídricos subterrâneos 
e superficiais. 

SM Provável Longo Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada 

Abastecimento de veículos em áreas 
delimitadas por betão. Armazenamento 
de combustível em áreas contidas. 
Bandejas de derrame a serem utilizadas 
sempre que necessário. Testes anuais de 
hidrocarbonetos a partir de posições de 
baixo gradiente de águas superficiais.  CM Provável Médio Prazo Local Baixa Baixa 

11 

Inundação das cavas 
abertos durante 
eventos extremos de 
chuva Condições de trabalho inseguras 

SM 
Altamente 
Provável Longo Prazo 

Área de 
Estudo Elevada Elevada 

Implementar a estratégia de desidratação 
e os canais de desvio como parte do plano 
efetivo de gestao de águas pluviais. 
Manter as operações da cava por meio de 
bombeamento de barcaças. A reserva de 
pilhas de produto precisa estar em vigor 
no caso de eventos de inundação de cavas 
para continuar as actividades de 
mineração à medida que as inundações 
são geridas.  CM Provável Médio Prazo Local Baixa Baixa 

12 
Poluição das águas 
subterrâneas devido 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea SM Provável Médio Prazo 

Área de 
Estudo Média Moderada 

Princípios apropriados de limpeza a serem 
implementados. Precisa ser 
implementada uma estação de 
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a instalações de 
saneamento 

CM Provável Curto Prazo Local Baixa Baixa 

tratamento de esgoto adequada que seja 
credenciada  

13 

Poluição das águas 
subterrâneas devido 
à mobilização de 
urânio devido a 
actividades de 
mineração 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea 

SM 
Altamente 
Provável Médio Prazo Local Média Moderada 

Deve ser conduzido um estudo 
geoquímico do material de mineração 
com foco no urânio. A triagem radiológica 
deve ser conduzida durante o período 
operacional de pico em uma base regular. CM Provável Médio Prazo Local Baixa Baixa 

14 

Verificação de metais, 
nitrato e sulfato de 
despejos da camada 
de cobertura 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea 

SM Provável Longo Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada 

Protocolo de monitoramento a ser 
implementado em locais de 
monitoramento estrategicamente 
posicionados para avaliar a migração de 
plumas de poluição. Furos de captura de 
infiltração podem ser perfurados para 
conter a poluição do local da mina e, 
localmente, uma vala de infiltração pode 
ser utilizada para conter a infiltração 
próxima à superfície. Os metais 
observados não são móveis. A 
fitorremediação pode ser implementada. 
Potencial de diluição efectiva devido ao 
grande volume de águas pluviais a ser 
investigado. CM Provável Médio Prazo 

Área de 
Estudo Baixa Baixa 

15 

Sulfato, nitrato e 
metais lixiviados da 
TSF 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea 

SM Provável Longo Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada 

Protocolo de monitoramento a ser 
implementado em locais de 
monitoramento estrategicamente 
posicionados para avaliar a migração de 
plumas de poluição. Furos de captura de 
infiltração podem ser perfurados para 
conter a poluição do local da mina e, 
localmente, uma vala de infiltração pode 
ser utilizada para conter a infiltração 
próxima à superfície. Presumiu-se que a 
pegada da TSF estava em um não-
aquífero, no entanto, a perfuração precisa 
ser perfurada para confirmar as 
propriedades não aquíferas. A 
fitorremediação pode ser implementada. 
Potencial de diluição efectiva devido ao 
grande volume de águas pluviais a ser 
investigado. CM Provável Médio Prazo 

Área de 
Estudo Baixa Baixa 

16 

Infiltração de 
Drenagem Ácida de 
Minas da TSF 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea 

SM 
Altamente 
Provável Longo Prazo 

Área de 
Estudo Média Moderada 

O tratamento com cal pode ser aplicado 
para neutralizar as propriedades de 
formação de ácido. Valas de infiltração de 
superfície para capturar DAM antes de 
entrar em sistemas de drenagem de 
superfície. Furos de captura de infiltração 
podem ser perfurados gradativamente a 
partir da TSF para capturar qualquer DAM 
que entre no sistema aquíferos raso. A 
fitorremediação pode ser implementada. CM Provável Médio Prazo 

Área de 
Estudo Baixa Baixa 

17 

Infiltração de 
Drenagem Ácida de 
Minas do WRD 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea 

SM Provável Longo Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada 

Trincheiras de infiltração de superfície 
para capturar DAM antes de entrar em 
sistemas de drenagem de superfície. A 
infiltração de água subterrânea será 
atraída para as áreas a céu aberto a partir 
de práticas de desidratação. 
Implementação de uma gestão de águas 
pluviais para conter a infiltração. 
Potencial de diluição efectiva devido ao 
grande volume de águas pluviais a ser 
investigado. CM Provável Médio Prazo 

Área de 
Estudo Baixa Baixa 

18 

Infiltração de 
Drenagem Ácida de 
Minas das instalações 
da pilha de produtos 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea 

SM 
Altamente 
Provável Longo Prazo 

Área de 
Estudo Média Moderada 

Trincheiras de infiltração de superfície 
para capturar DAM antes de entrar em 
sistemas de drenagem de superfície. A 
infiltração de água subterrânea será 
atraída para as áreas a céu aberto a partir 
de práticas de desidratação. 
Implementação de uma gestão de águas 
pluviais para conter a infiltração. 
Potencial de diluição efectiva devido ao 
grande volume de águas pluviais a ser 
investigado. CM Provável Médio Prazo 

Área de 
Estudo Baixa Baixa 

19 

Contaminação 
decorrente das cavas 
de Lennox e Byron 
durante operações de 
mineração 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea 

SM Provável Médio Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada 

Devem ser implementadas práticas de 
desidratação eficazes, bem como a gestão 
da água para optimizar o uso da água das 
áreas a céu aberto. A infiltração do WRD e 
pilha de produtos dirigir-se-a às áreas a 
céu aberto conforme indicado pela ZDI e 
amostragens e testes regulares devem ser 
incluídos no plano de monitoramento. 
Potencial de diluição efectiva devido ao 
grande volume de águas pluviais a ser 
investigado. CM Provável Médio Prazo 

Área de 
Estudo Baixa Baixa 

20 

O excesso de água 
das inundações e 
fluxo de entrada das 
águas subterrâneas 
nas áreas a céu 
aberto 

Influencia a produção de minas e a 
deterioração da qualidade da água 
a partir das áreas a céu aberto SM Provável Médio Prazo 

Área de 
Estudo Média Moderada 

Desenvolver um plano eficaz de gestão 
das águas superficiais em excesso a 
incorporar nas medidas de mitigação 
mencionadas no ponto 10. 

Fase Pós-Encerramento 

21 

Zona de influência 
permanente devido a 
desidratação da 
minase evaporação 
anual líquida 

Esgotamento dos recursos hídricos 
subterrâneos, impacto nos usuários 
vizinhos 

SM Provável Longo Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada 

O monitoramento deve ser incluído como 
mitigação pós-encerramento na carga 
hidráulica a céu aberto para avaliar as 
flutuações do nível de água. Diluição 
aumentada através de inundação e 
transbordo das áreas a céu aberto. CM Provável Médio Prazo 

Área de 
Estudo Baixa Baixa 
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22 

Inundação da cava 
após operações de 
mineração com 
desvio do córrego e 
açude a montante. 

Deterioração da qualidade da água 
do lago da cava 

SM 
Altamaente 
Provável Longo Prazo Local Baixa Moderada 

A análise de amostras de ambas cavas em 
intervalos regulares pós operações de 
mineração para detectar e aumentar em 
concentrações de massa de sulfato. A 
cultura aquática pode ser empregada para 
aumentar a qualidade da água e 
aumentar o processo de reabilitação das 
áreas a céu aberto. Diluição aumentada 
através de inundação e transbordo das 
áreas a céu aberto. O re-direcionamento 
do fluxo e a desmobilização do açude 
podem melhorar a qualidade da água do 
lago e o potencial de uso da água e da 
aquacultura a partir das cavas abertas. A 
área da zona de óxido será reduzida 
diminuindo o potencial para formar ácido. CM Provável Longo Prazo Local Baixa Baixa 

23 

Erosão pós-
operacional na 
instalação da TSF 

Impacto negativo nos recursos 
locais de água subterrânea. 

SM Provável Longo Prazo 
Área de 
Estudo Baixa Baixa 

 Reabilitar a TSF e adicionar cal na fase 
operacional. A fitorremediação também 
minimizará o risco. CM Provável Longo Prazo Local Baixa Baixa 

24 

Migração de 
concentração em 
massa de instalações 
de Pilha de Estéril e 
TSF 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea 

SM Provável Médio Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada 

As posições de gradiente baixo das aguas 
subterrâneas devem ser incorporadas ao 
programa de monitoramento pós-
mineração juntamente com amostragem 
e análise a céu aberto. A fitorremediação 
poderia ser conduzida nos rejeitos e nas 
instalações de resíduos de rocha estéril, 
assim como trincheiras de captação de 
infiltração poderiam ser construídas para 
reduzir o potencial de movimento de 
massa após actividades de mineração. 
Isso faria parte do processo de 
reabilitação. Potencial de diluição efectiva 
devido ao grande volume de águas 
pluviais a ser investigado. CM Provável Médio Prazo  Local Baixa Baixa 

25 

Infiltração de 
Drenagem Ácida De 
Minas da TSF 

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea 

SM 
Altamente 
Provável Longo Prazo 

Área de 
Estudo Média Elevada 

 O tratamento com cal pode ser aplicado 
para neutralizar as propriedades de 
formação de ácido. Trincheiras de 
infiltração de superfície para capturar 
DAM antes de entrar em sistemas de 
drenagem de superfície. Isso faria parte 
do processo de reabilitação. CM Provável Médio Prazo  

Área de 
Estudo Baixa Baixa 

26 

Infiltração de 
Drenagem Ácida De 
Minas da Pilha de 
Estéril  

Deterioração da qualidade da água 
subterrânea 

SM Provável Longo Prazo 
Área de 
Estudo Média Moderada 

A instalação da pilha de estéril precisa ser 
vedada e coberta e a infiltração de 
superfície para capturar a DAM antes de 
entrar nos sistemas de drenagem de 
superfície. A cava funcionará como um 
colector e extrairá a infiltração das 
instalações da pilha de estéril. Isso faria 
parte do processo de reabilitação. CM Provável Médio Prazo  

Área de 
Estudo Baixa Baixa 
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9 POSIÇÕES DE MONITORAMENTO E FREQUÊNCIA 

Como parte das medidas de mitigação e do desenvolvimento da linha de base, foi necessário propor 

posições de monitoramento que garantirão a detecção oportuna de qualquer impacto que possa 

ocorrer durante as operações de mineração. Estas posições foram colocadas gradiente acima e 

abaixo das potenciais fontes de massa, bem como as áreas a céu aberto para monitorar as plumas 

da ZDI e migração em massa. Embora as posições de monitoramento recomendadas tenham sido 

colocadas de maneira óptima do ponto de vista técnico, ainda existem alguns locais de 

monitoramento que estão localizados fora da área da mineração e a construção e implementação 

dessas posições estão sujeitas à acessibilidade dos proprietários de terra vizinhos. 

Existem algumas posições existentes de água subterrânea e posições de água de superfície que 

também serão monitoradas para desenvolver a linha de base, bem como uma análise de tendência 

baseada em resultados de monitoramento futuros. Os locais de água subterrânea existentes estão 

situados nas comunidades vizinhas da área de mineração, e o monitoramento efectivo confirmaria 

se o impacto é proveniente da mina ou de uma fonte diferente não relacionada às actividades de 

mineração. As posições de monitoramento estão indicadas na Tabela 9.1 e Figura 9.1. Os 

parâmetros químicos que precisam ser analisados durante o programa de monitoramento estão 

indicados no Apêndice E, Monitoramento de Parâmetros Químicos. 
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Tabela 9.1 Posições de monitoramento indicando sua finalidade e frequência de monitoramento 

ID Longitude Latitude Tipo de água Finalidade Frequência de monitoramento 

Bat01 38.631007 -13.341839 Águas Subterrâneas Nordeste da TSF Semestral operacional 

Bat02 38.630672 -13.352494 Água Subterrânea Sudeste da TSF Semestral operacional 

Bat03 38.620307 -13.357862 Água Subterrânea Sul da TSF Semestral operacional 

Bat04 38.618467 -13.337609 Água Subterrânea Norte da TSF Semestral operacional 

Bat05 38.612801 -13.342905 Água Subterrânea Drenagem de gradiente superior da TSF Semestral operacional 

Bat06 38.625489 -13.375999 Água Subterrânea Gradiente baixo de pilha de produtos Semestral operacional 

Bat07 38.605678 -13.387059 Água Subterrânea Sudeste da ZDI da cava Semestral operacional 

Bat08 38.617130 -13.383725 Água Subterrânea Gradiente baixo da pilha de estéril  de Byron  Semestral operacional 

Bat09 38.595427 -13.379667 Água Subterrânea Oeste da ZDI da cava Semestral operacional 

Bat10 38.619554 -13.362661 Água Subterrânea Gradiente baixo da Planta de processo Semestral operacional 

Bat11 38.632321 -13.347364 Água Subterrânea Gradiente baixo da TSF localmente Semestral operacional 

Bat12 38.638692 -13.349288 Água Subterrânea Gradiente baixo da TSF regionalmente Semestral operacional 

Mati14 38.643710 -13.376240 Água Subterrânea Comunidade a leste do baixo gradiente a partir da mina Semestral construção e operacional 

Mati18 38.643210 -13.384520 Água Subterrânea Comunidade a leste do baixo gradiente a partir da mina Semestral construção e operacional 

Mputi04 38.615300 -13.354790 Água Subterrânea Sudoeste da TSF Semestral construção e operacional 

Fam01 38.595680 -13.345360 Água Subterrânea Comunidade oeste do gradiente superior de TSF Semestral construção e operacional 

Nan05 38.620930 -13.335270 Água Subterrânea Comunidade a Norte da TSF Semestral construção e operacional 

Lau01 38.597000 -13.368090 Água Subterrânea Comunidade no gradiente superior das operações de mineração Semestral construção e operacional 

West US 38.593510 -13.359740 Água Superficial Água Superficial a montante das operações de mineração Semestral construção e operacional 

West DS 38.617120 -13.384820 Água Superficial A jusante das operações de mineração antes da confluência Semestral construção e operacional 

Confluência 38.617690 -13.385380 Água Superficial Confluência de drenagens não perenes e perenes Semestral construção e operacional 

Sul US 38.587040 -13.408190 Água Superficial Perene a montante Semestral construção e operacional 

Sul DS 38.631840 -13.370200 Água Superficial Águas superficiais imediatamente a jusante do córrego perene Semestral construção e operacional 

Sul DDS 38.674770 -13.344990 Água Superficial Longe, perene a jusante  Semestral construção e operacional 

Norte US 38.631120 -13.337500 Água Superficial Drenagem a montante da TSF Semestral construção e operacional 

Norte DS 38.647590 -13.351319 Água Superficial Drenagem a jusante da TSF Semestral construção e operacional 
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Figura 9-1 Mapa indicando as posições de monitoramento com relação à infraestrutura de mineração e finalidade 
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10 CONCLUSÕES 

As seguintes conclusões podem ser extraídas da avaliação hidrogeológica: 

• Eventos de precipitação elevada podem ser esperados de Dezembro a Março com uma 

precipitação média anual (PMA) de 941 mm/a. Quase 85% (813 mm) da PMA ocorre 

durante esses quatro meses. 

• As condições meteorológicas extremas provocadas por tempestades tropicais são 

frequentemente sentidas ao longo da costa de Moçambique e podem levar a precipitação 

excessiva e inundações em todo o país. Por exemplo, o ciclone tropical Eline resultou em 

inundações devastadoras em Moçambique, Zimbábue e África do Sul em 2000 (Reason e 

Keibel, 2004). Eventos como este levariam a inundações das cavas abertas e instalações de 

armazenamento/contenção de água . 

• Os sistemas aqüíferos estão associados às unidades geológicas, conforme ilustrado nos 

mapas geológicos. O perfil meteorizado é de pelo menos 10m -20m de espessura e a rocha 

de base é composta por Mica Gneiss, Marmore, Meta-riolito e Granite Gneiss. Com 

excepção da Formação do Mármore, os aqüíferos são classificados como aqüíferos 

menores com baixo rendimento geral, mas que são importantes para o abastecimento de 

água às comunidades locais. 

• Foram pesquisadas oito comunidades com 59 pontos de observação de águas 

subterrâneas, que incluem 16 furos equipados com bombas manuais e 43 poços cavados à 

mão. As médias do nível da água são de aproximadamente 3,3 m, variando da superfície 

até um máximo de 18 mans perto da área da mina. 

• Quase todos os locais de água subterrânea são usados para fins domésticos, o que implica 

que a água subterrânea é uma importante fonte de água nessa área e pode ser considerada 

como um aquífero principal em termos de água potável para consumo humano. 

• Testes com carga hidráulica decrescente foram conduzidos em 17 posições e à volta da 

área da cava a céu aberto proposta, que fornecerá parâmetros de aquíferos suficientes na 

área de mineração. No entanto, os parâmetros regionais do aquífero precisam ser 

avaliados para a infraestrutura de minas remanescente.  

• A condutividade hidráulica variou de 0,008 m/d (consolidada) a 0,22 m/d (não 

consolidada). O potencial para o fluxo elevado de água subterrânea é possível a partir de 

observações no local, mas são necessárias perfurações e testes para confirmar o potencial 

do aquífero. 

• As condições artesianas nos furos na área de mineração proposta sugeririam que uma 

barreira geológica e/ou uma zona de falha profunda podem cruzar a área da mina a céu 
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aberto. Esta característica geológica poderia gerar maior influxo para as propostas 

operações mineiras a céu aberto. 

• A qualidade da água é relativamente má, com 10 das 20 amostras analisadas a excederem 

os padrões nacionais de água potável (SANS) da Africa do Sul. Três dessas amostras estão 

na área de mineração e as 7 restantes são usadas para uso doméstico e potável nas 

comunidades. 

• A amostra Fam01 é de uma fonte de água subterrânea da comunidade que pode causar 

problemas crônicos de saúde devido aos níveis naturalmente elevados de Cloreto, 

Manganês e Urânio.  

• As três amostras da água colhidas na área de mineração tinham má qualidade ligada à 

formação geológica natural e, especificamente, à secção de minério.  

• O modelo numérico não indicou nenhum impacto imediato sobre os usuários subterrâneos 

vizinhos durante a fase operacional, bem como nas fases pós-operacionais. 

• As taxas de desaguamento foram estimadas em 280 m³/d para a cava Lennox e 400 m³/d 

para a cava Byron. 

• A drenagem perene situada a leste da área de mineração e o sistema de açude a oeste da 

pilha de estéril Lennox poderia ser potencialmente influenciada pela ZdI (um km) criada 

pela cava aberta. No entanto, essas observações só serão evidentes após 10 a 11 anos de 

mineração. Note que as simulações de desaguamento foram feitas de forma conservadora 

e os valores não devem ser usados para tirar conclusões relacionadas a um recurso hídrico 

sustentável para o abastecimento de água. 

• As áreas de terras húmidas delimitadas serão interceptadas pela ZdI, mas os impactos são 

baixos devido ao desvio do fluxo e à cava aberta que já terá impactado na área de zonas 

húmidas antes de operações extensivas de desaguamento das cavas. 

• O impacto potencial do transporte de massa da TSF foi simulado em 2599 mg/l, conforme 

indicado na investigação geoquímica, que indicou a migração da pluma para o sul e leste 

da pegada da TSF a uma taxa de 15 m/a. Os usuários de águas subterrâneas situados 

directamente ao sul da TSF podem ser afectados ao longo do tempo sem que a mitigação 

adequada seja feita. 

• As operações pós-mineração indicam impactos limitados de uma zona de influência criada 

pela evaporação (± 500 m) e a massa da pluma somente se estenderia mais a leste ± 900 

m se o pior caso fosse considerado. 

• Os cenários de inundação da cava indicaram que a desmobilização do açude a montante e 

o redirecionamento do fluxo através das áreas da cava aberta poderiam melhorar a 
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qualidade da água do lago da cava. A constante inundação da cava aberta durante os 

eventos de precipitação aumentaria o potencial de diluição. 

• Os impactos foram avaliados na avaliação de impacto com as medidas de mitigação 

propostas. As medidas mais importantes incluem o desenvolvimento de um plano 

detalhado de águas pluviais, um plano de desvio de rios e a implementação de um 

programa de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas para verificar as zonas 

de impacto relacionadas à água na fase operacional. 

• Os resultados da modelagem pós-mineração indicaram uma ZDI limitada devido à 

evaporação das áreas a céu aberto, que funcionam como um dreno de água subterrânea. 

A taxa de evaporação foi estimada em aproximadamente 230 m³/d de ambas as cavas 

abertas. 

• As plumas de massa da pilha de estéril seriam atraídas para as áreas a céu aberto e o 

movimento de massa se estenderia ainda mais em direção ao leste e ao sul ao longo dos 

50 anos após as operações de mineração. Isso pode resultar numa possível interseção com 

os usuários das águas subterrâneas directamente ao sul da TSF. 

• A DAM poderia estar se formando a partir das instalações de TSF, pilha de estéril  e pilha 

de produto, mas isso poderia ser gerido e mitigado. 

 

11 RECOMENDAÇÕES 

• Água dos 7 pontos de água subterrânea das comunidades que excedem os padrões de água 

potável não deve ser utilizada pela mina para uso potável a menos que seja tratada. Isso 

aplica-se especialmente para o ponto Fam01. 

• Os testes microbiológicos podem ser conduzidos pela mina nas comunidades nos furos 

rasos e poços cavados manualmente como parte de um projecto de desenvolvimento 

social3.  

• A estrutura geológica que existe e intersecta a área da cava a céu aberto deve ser 

investigada por meio de um levantamento geofísico. Se esta barreira for confirmada, seria 

benéfico abrir  furos de teste de água subterrânea para avaliar os possíveis influxos a partir 

da estrutura geológica relacionada a essa barreira, uma vez que ela interceptaria as áreas 

a céu aberto. 

• Como parte da avaliação da linha de base, recomenda-se que seja realizado um estudo de 

rastreamento radioativo como uma avaliação geoquímica separada durante a fase de 

                                                                 

3 (Langa, J. et al., 2015. Epidemic waves of cholera in the last two decades in Mozambique. The Journal of 
Infection in Developing Countries, 9(6), pp. 635-641) 
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concepcao do projecto detalhado, para definir os critérios de seleção da linha de base de 

urânio para a área de mineração. 

• A pegada da TSF pode precisar de movimentar-se para o norte para garantir que não haja 

impactos sobre os usuários das águas subterrâneas em direção ao limite sul do actual 

traçado da TSF. Alternativamente, se estes furos forem impactados pela TSF, então a Suni 

Resources deve fornecer furos adicionais de abastecimento de água. 

• Os furos devem ser perfurados sobre a pegada da TSF para avaliar as propriedades não 

aquíferas e o potencial de infiltração. Isso poderia ser incluído como parte do estudo 

geotécnico. 

• As posições de monitoramento recém-recomendadas devem ser perfuradas após um 

levantamento geofísico que ajudará a detectar as zonas de fluxo subsuperficiais ao longo 

das quais a infiltração pode ser aumentada. 

• Os testes de aquífero devem ser realizados nos furos recém-perfurados para avaliar os 

parâmetros do aquífero para entrada adicional no modelo numérico de água subterrânea, 

para fins de quantificação. 

• Devem ser realizadas amostragens e análises da qualidade da água nos furos recém-

perfurados para estabelecer a linha de base. 

• O programa de monitoramento, conforme estabelecido no relatório, é recomendado, 

incluindo as posições dos furos e os parâmetros de qualidade da água a serem analisados. 

Embora as posições de monitoramento recomendadas tenham sido colocadas da melhor  

maneira do ponto de vista técnico, ainda existem alguns locais de monitoramento que 

estão localizados fora da área da concessão mineira e a construção e implementação 

dessas posições estão sujeitas à acessibilidade dos proprietários de terra vizinhos. Os dados 

de monitoramento da água devem ser arquivados numa base de dados digital para 

referência futura. 

• O modelo de água subterrânea e o balanço hídrico devem ser actualizados com todos os 

dados e informações recém-adquiridos numa base anual para avaliar quaisquer alterações 

em relação às observações originais. 

• No fechamento da mina, deve ser conduzido um estudo detalhado para avaliar os 

benefícios da inundação constante e redirecionamento do córrego para melhorar a 

qualidade da água do lago e impactos na aquicultura e uso da água das áreas a céu aberto. 

O monitoramento pós-mineração deve ser feito nas posições de águas superficiais a 

jusante para monitorar a qualidade da água e o potencial de diluição. 

• A DAM pode ser gerida com tratamento com cal na TSF, trincheiras de captação de 

escoamento superficial e poços de captação de escoamento gradiente abaixo dessas 

instalações. A pilha de estéril deve ser fechada após as operações de mineração. 
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13 APÊNDICE A  DADOS E INFORMAÇÕES DE HIDROCENSOS 

Tabela 13.1 Informações sobre o hidrocenso 

Village: Matipane Química 

Comentários Hole ID Longitude Latitude Elevação (mamsl) Type WL (mbgl) Amostra 

Mati01 38.64358 -13.37994 546 Bomba Manual - N Não está em uso ou funcionamento 

Mati02 38.64565 -13.38004 541 Poço 3.1 Y  

Mati03 38.64584 -13.38064 540 Bomba Manual - Y  

Mati04 38.64536 -13.37964 541 Poço 3.1 N  

Mati05 38.64461 -13.37914 543 Poço 2.2 N  

Mati06 38.645 -13.37903 543 Poço 2.65 N  

Mati07 38.64524 -13.37855 543 Poço 2.6 N  

Mati08 38.64617 -13.37902 541 Poço 2.98 Y  

Mati09 38.6466 -13.37877 540 Poço 3.02 N  

Mati10 38.64634 -13.37858 541 Poço 2.9 N  

Mati11 38.64637 -13.37745 540 Bomba Manual - Y  

Mati12 38.64558 -13.37752 541 Poço 3.9 N  

Mati13 38.64489 -13.3766 541 Poço 2.2 N  

Mati14 38.64371 -13.37624 538 Bomba Manual 3.1 Y Suporte 40cm, sistema de bomba avariado. 

Mati15 38.64279 -13.3769 539 Poço 3.1 N  

Mati16 38.64048 -13.37885 539 Poço 2.27 Y  

Mati17 38.6412 -13.38122 540 Poço 3.52 Y  

Mati18 38.64321 -13.38452 541 Bomba Manual - Y  

Mati19 38.64094 -13.3877 548 Poço 2.7 N  

Village: Mphuti Química Comentários 
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ID do Furo Longitude Amostra Elevação (mamsl) Type WL (mbgl) Amostra 

Mputi01 38.61993 -13.34953 564 Poço GL Y Moradores usam para água (WL = GL) 

Mputi02 38.61685 -13.35601 555 Bomba Manual - Y Grafite começa a aparecer no buraco 

Mputi03 38.61599 -13.35636 569 Poço 3.67 Y Um dos pontos não está correcto (GPS) parece no traçado   

Mputi04 38.6153 -13.35479 560 Bomba Manual 3.9 Y Um dos pontos não está correcto (GPS) parece no traçado   

Mputi05 38.61282 -13.35285 570 Poço 4.05 Y Um dos pontos não está correcto (GPS) parece no traçado   

Comunidade: Familia Química 

Comentários ID do Furo Longitude Amostra Elevação (mamsl) Tipo WL (mbgl) Amostra 

Fam01 38.59568 -13.34536 580 Bomba Manual - Y  

Fam02 38.59537 -13.34494 579 Poço 3.5 N  

Fam03 38.59723 -13.34512 578 Poço 4.98 N  

Fam04 38.60126 -13.34565 571 Poço 0.6 N  

Fam05 38.60139 -13.3431 573 Poço 1.07 N  

Fam06 38.59958 -13.34355 575 Poço 2.35 Y  

Comunidade: Nacate Química 

Comentários ID do Furo Longitude Amostra Elevação (mamsl) Tipo WL (mbgl) Amostra 

Nac01 38.58105 -13.37877 578 Bomba Manual - Y  

Nac02 38.58057 -13.37815 578 Poço 1.2 N  

Nac03 38.58274 -13.37538 585 Poço 1.45 N  

Nac04 38.58459 -13.37263 585 Poço 1.9 Y  

Nac05 38.58008 -13.3728 586 Poço 3.3 N  

Nac06 38.57774 -13.37587 589 Poço 2.65 N  

Nac07 38.5722 -13.38137 586 Bomba Manual - Y  

Nac08 38.57402 -13.38058 588 Poço 3.6 N  

Comunidade: Laupua Química Comentários 
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ID do Furo Longitude Amostra Elevação (mamsl) Tipo WL (mbgl) Amostra 

Lau01 38.597 -13.36809 574 Poço 3.25 Y  

Lau02 38.59733 -13.36845 572 Poço 3.1 N  

Lau03 38.59806 -13.36733 572 Poço 2.88 N  

Lau04 38.5969 -13.36728 574 Poço 2.92 N  

Lau05 38.59483 -13.36847 577 Poço 3.47 N  

Comunidade: Nauawani Química 

Comentários ID do Furo Longitude Amostra Elevação (mamsl) Tipo WL (mbgl) Amostra 

Nau01 38.53997 -13.37787 603 Bomba Manual - Y  

Nau02 38.5403 -13.37555 598 Poço 5.91 Y  

Nau03 38.54169 -13.37427 594 Poço 3.49 N  

Comunidade: 

  
  

Nanhupo Química 

Comentários ID do Furo Longitude Amostra Elevação (mamsl) Tipo WL (mbgl) Amostra 

Nan01 38.6263 -13.33264 539 Poço 0.2 Y WL 20cm da GL 

Nan02 38.61958 -13.33347 544 Poço 0 N Cavado bem ao lado do rio, basicamente água do rio 

Nan03 38.61856 -13.33635 554 Poço 3.25 Y  

Nan04 38.61966 -13.33586 552 Poço 2.4 Y  

Nan05 38.62093 -13.33527 545 Bomba Manual - Y  

Comunidade usa a barragem no lado norte, apenas 5 fontes de água subterrânea  

Comunidade: Balama Química 
 

Comentários ID do Furo Longitude Amostra Elevação (mamsl) Tipo WL (mbgl) Amostra 

Bal01 38.56451 -13.35944 590 Poço 4.98 Y  

Bal02 38.56494 -13.35802 590 Bomba Manual - Y  

Bal03 38.57245 -13.35277 601 Bomba Manual - Y  
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Bal04 38.57215 -13.35299 601 Poço 6.8 Y  

Bal05 38.58776 -13.34852 592 Bomba Manual - Y  

Bal06 38.58802 -13.34755 592 Poço 8.7 Y  

Bal07 38.57534 -13.34567 598 Bomba Manual - Y Furo das instalações da escola  

Bal08 38.57423 -13.34597 599 Poço 4.62 Y medido a partir de GL 

local). 
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Table 13.2 Mine site hydrocensus information and results 

ID do 
Furo 

Latitude Longitude Status do 
Furo 

Profundidade 
máxima 

SWL 
(mbgl) 

Piezômetro e 
/ ou FHT 

Profundidade  
Total do 

Piezo (TD) 

Serie do 
Registador e 
Profundidade 

Comentario Anterior/Novo 

BWB001 38.610267 -13.376626 BH Artesiano 60.00 0 Nenhum      Sempre fluindo, não importa em que estação. 
Furo do Acampamento (Amostrado) 

LX001D 38.609845 -13.376335 Colapsado 92.55 N/A Nenhum      Furo desaparecido, buracos velho apenas 
presentes 

LX002D 38.609253 -13.376044 Colapsado 92.55 N/A Nenhum      Furo desaparecido, colapsado 

LX003D 38.610995 -13.374920 Colapsado 110.55 N/A Nenhum      Furo não mais presente, revestimento quebrado 
(área agrícola) 

LX004D 38.611397 -13.375094 Colapsado 48.19 N/A Nenhum      Revestimento quebrado (não existe mais) 

LX005D 38.608689 -13.377779 Colapsado 76.05 N/A Nenhum      Tendência de alta qualidade perdida / Recolhida 

LX006D 38.608141 -13.377428 Colapsado 101.55 N/A Nenhum      Tendência de alta qualidade perdida / colapsado 

LX007D 38.608908 -13.375785 Furo Aberto 122.55 0 Nenhum      Furo aberto, sem revestimento (Amostrado) 

LX008D 38.610659 -13.374548 Colapsado 35.25 N/A Nenhum      Furo terminado devido a perda excessiva do 
testemunho/buraco desaprecido 

LX009D 38.610695 -13.374581 Coberto, 
tinha 
medidor, não 
tem mais 

113.55 1.7 FHT   Não há mais 
logger, Colapsado  

Medidor de nível em, buraco aberto, precisa 
colocar novo medidor. O fluxo próximo a Furo é 
sazonal, nem sempre fluindo. Depois de FHT, o 
Furo entrou em colapso, não conseguiu colocar o 
medidor de volta ou amostrar: Amostrador ficou 
preso no cano (1m SP). 

LX010D 38.612224 -13.373461 Colapsado 45.60 N/A Nenhum      Furo colapsado 

LX011D 38.611836 -13.373245 Revestimento 
de PVC  

92.55 4.04 Piezo e FHT 91 (SN559842) - 30m Stickout-32cm. FHT-Meidor 10m e 50l de água 
usada (Solinst) 
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LX012D 38.611488 -13.373046 Colapsado 131.55 N/A Nenhum      Colapsado 

LX013D 38.605496 -13.379960 Colapsado 86.55 N/A Nenhum      Colapsado 

LX014D 38.605193 -13.379645 Colapsado 121.90 N/A Nenhum      Furo terminado devido a perda excessiva do 
testemunho / colapsado 

LX015D 38.613513 -13.378465 Colapsado 44.55 N/A Nenhum      Revestimento quebrado (não existe mais) 

LX016D 38.612724 -13.378028 Furo Aberto 110.55 2.6 FHT     Furo terminado devido a perda excessiva do 
testemunho / Furo encontrado aberto, SWL do GL 
(encontrado perto de afloramento de férrico 
(Amostrado)) O furo pode ter colapsado a 4m, 
portanto, sem piezo 

LX017D 38.605251 -13.379683 Colapsado 40.10 N/A none     Poderia ser usado para o trabalho GEOMET / 
Recolhido, não foi encontrado 

LX018D 38.613864 -13.376567 Capped, 
Logger in 

71.55 8.5 FHT   (SN479729) Medidor dentro, mudado. Medidor 427073 
substituído por 479729 (1 leitura a cada 4 horas) 
Amostrado 

LX019D 38.613042 -13.376099 Colapsado 22.62 N/A Nenhum      Terminado cedo ainda em BOCO / não existe 

LX020DM 38.613045 -13.378281 Colapsado 38.65 N/A Nenhum      Poderia usar um piezo/Furo desaparecido (não se 
conseguiu encontrar) 

LX021D 38.606196 -13.372689 Tampão de 
parafuso de 
aço 

20.17 1.37 Piezo and FHT 14 (SN560069) - 10m Stickout-80cm (Amostrado). 

LX022D 38.611668 -13.379538 Tampão de 
parafuso de 
aço 
(Artesiano) 

86.55 0 Nenhum      Stickout-10cm Água de fissura, teor provável de 
SO4 (amostrado). Pode-se fazer ensaio de 
bombagem no furo 

LX023D 38.612010 -13.379866 Tampão de 
parafuso de 
aço 

40.45 0 FHT     Stickout-25cm. Pode ter colapsado (Amostrado) 

LX024D 38.611038 -13.378888 Tampão de 
parafuso de 
aço 

134.4 0.7 FHT     Stickout-22cm (Amostrado). 
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LX025DM 38.611351 -13.379199 Tampão de 
parafuso de 
aço 

45.45 0.5 FHT     Stickout-26cm (Amostrado). 

LX026D 38.614506 -13.377227 Tampão de 
parafuso de 
aço 

68.45 8.3 Piezo e FHT 71.8 (SN462846) - 24m Stickout-20cm (Amostrado). 

LX027D 38.614201 -13.376907 Tampão de 
parafuso de 
aço 

58.25 7.6 FHT     Stickout-5cm (Amostrado). FHT-medidor 10m e 
50l de água usada (Win) 

LX028D 38.610077 -13.380330 Tampão de 
parafuso de 
aço 

93.45 5.12 FHT     Stickout-39cm (Amostrado). 

LX029D 38.610403 -13.380661 Tampão de 
parafuso de 
aço 

74.5 0.95 Piezo e FHT 76 (SN559433) - 20m Stickout-25cm (Amostrado). 

LX030D 38.609767 -13.379978 Tampão de 
parafuso de 
aço 

122.5 N/A Nenhum      O reservatório de água ao lado de Furo, Furo 
colapsado e bloqueado, fora de uso 

LX031D 38.611004 -13.378812 Tampão de 
parafuso de 
aço 

155.65 1.6 FHT     Stickout-45cm (Amostrado). Não será capaz de 
Piezo, precisa de grampos para instalar, uma vez 
que este é um furo vertical 

LX032D 38.605788 -13.380221 Tampão de 
parafuso de 
aço 

65.45 N/A Nenhum      Verificação de Regolito / Stickout-34cm 
(Colapsado). 

LX033D 38.604247 -13.380971 Tampão de 
parafuso de 
aço 

146.6 17.34 FHT     Verificação de Regolito / Stickout-27cm 
(Amostrado). 

LX034D 38.604583 -13.381287 Tampão de 
parafuso de 
aço 

68.55 17.55 Nenhum      Verificação de Regolito / Stickout-44cm, não 
poderia ser amostrado devido ao problema com o 
revestimento, assim não FHT também  

LX035D 38.603926 -13.380660 Tampão de 
parafuso de 
aço 

137.05 18.01       Verificação de Regolito / Stickout-37cm 
(Amostrado). 

LX036D 38.606911 -13.378836 Tampão de 
parafuso de 
aço 

104.55 5.88 Piezo e FHT 103 (SN559496) - 30m Verificação de Regolito / Stickout-38cm 
(Amostrado). 



Battery Mineral Balama: Investigação Hidrogeológica de Especialidade  

 

 
       

 

 

-62- 

LX037D 38.606647 -13.378505 Tampão de 
parafuso de 
aço 

152.35 6.4 FHT     Verificação de Regolito / Stickout-45cm 
(Amostrado). 

LX038D 38.607201 -13.379184 Tampão de 
parafuso de 
aço 

50.45 6.03 FHT     Verificação de Regolito / Stickout-32cm 
(Amostrado). 
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14 APÊNDICE B  TABELA DE RESUMO DE ENSAIOS DO AQUÍFERO 

 

D do Furo UTM_East UTM_Norte Lat Long Tipo de Furo 
Diâmetro do 
Furo (mm) 

Diâmetro de 
Revestimento 
(mm) 

Nível de 
água (m) 

Profundidade 
do transdutor 
(m) 

Profundidade 
do Furo (m) 

Espessura 
do Aquífero 
(m) 

K (m/Dia) para 
T inicial 

K (m/Dia) 
para T tardio 

T Inicial  
(m2/Dia) 

T  Tardio 
(m2/Dia) Comentários 

LX009D 457847.18 8521407.01 38.6107 -13.3746 Furo Aberto 130 - 1.7 17.23 113.55 50 0.125 0.0314 6.240 1.568 Colapsou após a FHT 

LX011D 457970.44 8521554.98 38.61184 -13.3732 Furo Aberto 130 - 4.04 10.00 91.00 50 0.049 0.0228 2.470 1.139  

LX016D 458067.44 8521026.16 38.61272 -13.378 Furo Aberto 130 - 2.6 3.00 4.00 50 0.169 0.0054 8.440 0.268 Furo colapsado a ~ 4m 

LX018D 458190.64 8521187.95 38.61386 -13.3766 Furo Aberto 130 - 8.5 10.00 71.55 50 0.044 0.0171 2.221 0.856  

LX021D 457359.679 8521615.56 38.6062 -13.3727 Piezo 130 50 1.65 10.00 14.00 50 0.053 0.0064 2.634 0.322  

LX023D 457990.497 8520822.809 38.61201 -13.3799 Furo Aberto 130 - - - 40.45 50 - - - - Nenhuma FHT poderia ser feita, WL ~ GL 

LX024D 457885.047 8520930.839 38.61104 -13.3789 Furo Aberto 130 - - - 134.40 50 - - - - Nenhuma FHT poderia ser feita, WL ~ GL 

LX025DM 457918.942 8520896.42 38.61135 -13.3792 Furo Aberto 130 - - - 45.45 50 - - - - Nenhuma FHT poderia ser feita, WL ~ GL 

LX026D 458260.232 8521115.04 38.61451 -13.3772 Piezo 130 50 8.25 24.00 71.80 50 0.081 0.0013 4.064 0.067   

LX027D 458227.168 8521150.406 38.6142 -13.3769 Furo Aberto 130 - 7.6 10.00 58.25 50 0.042 0.0016 2.102 0.080   

LX028D 457781.255 8520771.191 38.61008 -13.3803 Furo Aberto 130 - 5.28 10.00 93.45 50 0.158 0.0033 7.900 0.165   

LX029D 457816.584 8520734.626 38.6104 -13.3807 Piezo 130 50 1.25 10.00 76.00 50 0.019 0.0002 0.957 0.010   

LX031D 457881.337 8520939.203 38.611 -13.3788 Furo Aberto 130 - 1.7 24.00 155.65 50 0.086 0.0658 4.322 3.289   

LX033D 457150.056 8520699.295 38.60425 -13.381 Furo Aberto 130 - 17.5 19.80 146.60 50 0.219 0.0065 10.960 0.326   

LX035D 457115.305 8520733.63 38.60393 -13.3807 Furo Aberto 130 - 17.9 19.50 137.05 50 0.019 0.0010 0.947 0.048   

LX036D 457438.196 8520935.814 38.60691 -13.3788 Furo Aberto 130 - 6.08 10.00 103.00 50 0.048 - 2.376 -   

LX037D 457409.51 8520972.358 38.60665 -13.3785 Furo Aberto 130 - 6.4 20.00 152.35 50 0.008 0.0021 0.408 0.105   

LX038D 457469.666 8520897.42 38.6072 -13.3792 Furo Aberto 130 - - - 50.45 50 - - - - Nenhuma FHT, Furo Colapsado 

Min        1.25 3.00 4.00 50.00 0.008 0.0002 0.408 0.010  

Har. Mean        3.33 10.55 34.55 50.00 0.037 0.0015 1.828 0.074  

Max        17.90 24.00 155.65 50.00 0.219 0.0658 10.960 3.289  
Desvio 
padrão        5.40 6.46 46.76 0.00 0.064 0.0186 3.206 0.931  

5        1.51 7.55 12.50 50.00 0.015 0.0007 0.758 0.033  

95        17.64 24.00 152.85 50.00 0.186 0.0451 9.322 2.256  
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15 APÊNDICE C  RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DA HIDROQUÍMICA 

Tabela 15.1 Classificação Hidroquímica SANS 2015 

SANS 241:2015 Edição 1                         Elevada Excedencias Resultados da qualidade da água de 2018 

Determinante Unidade  Risco  Limites Padrão ª GH 1483 GH 1484 GH 1485 GH 1486 GH 1487 GH 1488 GH 1489 GH 1490 GH 1491 GH 1492 GH 1493 GH 1494 GH 1495 GH 1496 GH 1497 GH 1498 GH 1499 GH 1500 GH 1501 GH 1502 GH 1503 GH 1504 GH 1505 

      Mati 14 Mati 18 Mputi 04 Fam01 Nac 01 Nac 07 Lau 01 Nau 01 Nan 05 Bal 02 Bal 07 Bwbo 01 Lxo 18D Lxo 21D Lxo 22D Lxo 33D 
US West 

Drain  
DS West 

Drain 

US 
Drenagem 

Norte 

US 
Drenagem 

Sul 

DS 
Drenagem 

Sul 

DDS 
Drenagem 

Sul 
Confluência 

Physical and Estético determinants 

Condutividade Elétrica a 25o C como EC mS/M Estético ≤ 170 118 75.5 66.5 213 30.2 49.3 14.7 131 62.4 49.4 44.1 49.9 65.6 27.9 191 220 31.2 43.3 43.6 34.2 55.6 46.3 55.8 

Total de sólidos dissolvidos como TSD mg/L Estético ≤ 1200 706 494 464 1434 228 384 114 894 398 328 332 374 440 172 1364 1670 170 282 276 260 340 316 350 

pH a 25 C                                           pH units Operacional  ≥ 5 to ≤ 9,7 7.85 7.47 7.57 7.23 6.89 7.23 7.04 7.25 7.17 7.12 7.95 6.43 7.36 7.19 6.01 7.16 7.63 7.77 7.80 7.92 8.09 7.75 8.03 

Chemical determinants<Inorganic anions 

Nitrato como (NO3) as N                           ͩ         mg/L Saúde aguda < 1 ≤ 11 12.9 0.419 0.392 0.365 2.51 0.696 8.18 0.368 0.441 0.36 1.07 0.368 0.676 0.196 -0.194 0.201 0.252 0.295 0.331 0.383 0.368 0.258 0.321 

Nitrito como (NO2) as N                            ͩ        mg/L Saúde aguda < 1 ≤ 0,9 0.029 0.067 0.053 0.055 0.062 0.051 0.030 0.070 0.073 0.068 0.061 0.061 0.029 0.036 0.035 0.045 0.039 0.043 0.039 0.042 0.044 0.046 0.063 

Sulfato (SO4) 
Fluoreto como F¯ 

mg/L Saúde aguda < 1 ≤ 500 56.0 -0.141 1.58 196 0.141 2.7 0.141 22.1 -0.141 0.969 8.56 13.8 69.2 0.354 248.0 353 1.39 29.9 2.37 8.71 47.3 37.9 44.1 

mg/L Estético ≤ 250 56.0 -0.141 1.58 196 0.141 2.7 0.141 22.1 -0.141 0.969 8.56 13.8 69.2 0.354 248.0 353 1.39 29.9 2.37 8.71 47.3 37.9 44.1 

Amónia como N   (Amónio (NH4) como N) mg/L Saúde crônica ≤ 1,5 0.440 0.457 0.637 -0.263 -0.263 0.372 0.263 0.405 0.806 -0.263 0.605 0.263 0.429 0.443 -0.263 0.633 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 

Cloreto como Cl¯ mg/L Estético NA 0.052 0.004 0.026 0.031 0.029 0.017 0.011 0.008 0.038 0.032 0.038 0.038 0.049 0.773 0.077 1.610 0.077 0.023 0.015 0.019 0.017 0.027 0.098 

Sódio como Na mg/L Estético ≤ 300 117 87.8 54.3 427 56.9 51.4 8.52 346 88.6 46.9 22.6 118 57.4 31.1 460 382 71.6 68.2 66.8 46.7 71 56.2 74.6 

Zinco como Zn mg/L Estético ≤ 200 96.5 52.7 53 101 22.6 66.7 7.87 195 65.7 47.1 72.6 27.3 78.2 45 80.3 250 36.5 43.6 38.2 38.8 57 46.6 57.9 

Nitrato como (NO3) as N                           ͩ         mg/L Estético ≤ 5 -0.002 0.007 -0.002 0.008 0.009 0.002 -0.002 -0.002 0.005 -0.002 -0.002 0.014 -0.002 0.024 0.146 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

Chemical determinants < macro<determinants 

Arsênico como As µg/L Saúde crônica ≤ 10 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 18 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 

Cádmio como Cd µg/L Saúde crônica ≤ 3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 11 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Cromo total como Cr µg/L Saúde crônica ≤ 50 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Cobalto com Co µg/L Saúde crônica ≤ 500 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 16 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Cobre como Cu µg/L Saúde crônica ≤ 2 000 8 4 <2 12 <2 4 <2 <2 <2 <2 <2 <2 2 5 10 11 <2 <2 <2 <200 <2 <2 <2 

Ferro como Fe 

µg/L Saúde crônica ≤ 2 000 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 16 4650 51 1110 <4 <4 <4 <4 <4 <4 4 

µg/L Estético ≤ 300 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 16 4650 51 1110 <4 <4 <4 <4 <4 <4 4 

Chumbo como Pb µg/L Saúde crônica ≤ 10 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 

Manganês como Mn 

µg/L Saúde crônica ≤ 500 <1 814 574 383 <1 41 <1 12 229 416 <1 139 <1 367 977 311 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 

µg/L Estético ≤ 100 <1 814 574 383 <1 41 <1 12 229 416 <1 139 <1 367 977 311 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 

Mercúrio como Hg µg/L Saúde crônica ≤ 6                                               

Níquel como Ni µg/L Saúde crônica ≤ 70 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 17 57 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Selênio como Se µg/L Saúde crônica ≤ 10 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 3 <2 <2 <2 

Urânio como U µg/L Saúde crônica ≤ 15 
      

116 
                

      149 
              

Vanádio como V µg/L Saúde crônica ≤ 200 15 2 <1 9 <1 6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 

Alumínio como Al µg/L Operacional ≤ 300 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 58 <2 <2 <2 207 10 <2 <2 <2 <2 <2 3 <2 <2 <2 
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Tabela 15.2 Classificação Hidroquímica Organização Mundial de Saúde 2011 

SANS 241:2015 Edição 4                         Elevada Excedencias Resultados da qualidade da água de 2018 

Determinante Unidade  Risco  Limites Padrão ª GH 1483 GH 1484 GH 1485 GH 1486 GH 1487 GH 1488 GH 1489 GH 1490 GH 1491 GH 1492 GH 1493 GH 1494 GH 1495 GH 1496 GH 1497 GH 1498 GH 1499 GH 1500 GH 1501 GH 1502 GH 1503 GH 1504 GH 1505 

  Mati 14 Mati 18 Mputi 04 Fam01 Nac 01 Nac 07 Lau 01 Nau 01 Nan 05 Bal 02 Bal 07 Bwbo 01 Lxo 18D Lxo 21D Lxo 22D Lxo 33D 
US 

Drenagem 
Oeste 

DS 
Drenagem 

Oeste 

US 
Drenagem 

Norte 

US 
Drenagem 

Sul 

DS 
Drenagem 

Sul 

DDS 
Drenagem 

Sul 
Confluência 

Determinantes físicos e estéticos 

Condutividade Elétrica a 25o C como EC mS/M Estético 2500 118 75.5 66.5 213 30.2 49.3 14.7 131 62.4 49.4 44.1 49.9 65.6 27.9 191 220 31.2 43.3 43.6 34.2 55.6 46.3 55.8 

Total de sólidos dissolvidos como TSD mg/L Estético 1000 706 494 464 1434 228 384 114 894 398 328 332 374 440 172 1364 1670 170 282 276 260 340 316 350 

pH a 25 C                                           pH units Operacional   7.85 7.47 7.57 7.23 6.89 7.23 7.04 7.25 7.17 7.12 7.95 6.43 7.36 7.19 6.01 7.16 7.63 7.77 7.80 7.92 8.09 7.75 8.03 

Determinandos químicos <Aniões inorgânicos 

Nitrato como (NO3) as N                           ͩ         mg/L Saúde aguda < 1 50 12.9 0.419 0.392 0.365 2.51 0.696 8.18 0.368 0.441 0.36 1.07 0.368 0.676 0.196 -0.194 0.201 0.252 0.295 0.331 0.383 0.368 0.258 0.321 

Nitrito como (NO2) as N                            ͩ        mg/L Saúde aguda < 1 3 0.029 0.067 0.053 0.055 0.062 0.051 0.030 0.070 0.073 0.068 0.061 0.061 0.029 0.036 0.035 0.045 0.039 0.043 0.039 0.042 0.044 0.046 0.063 

Sulfato (SO4) mg/L Estético 250<500 56.0 -0.141 1.58 196 0.141 2.7 0.141 22.1 -0.141 0.969 8.56 13.8 69.2 0.354 248.0 353 1.39 29.9 2.37 8.71 47.3 37.9 44.1 

Fluoreto como F¯ mg/L Saúde crônica 1.5 0.440 0.457 0.637 -0.263 -0.263 0.372 0.263 0.405 0.806 -0.263 0.605 0.263 0.429 0.443 -0.263 0.633 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 

Amónia como N   (Amónio (NH4) como N) mg/L Estético   0.052 0.004 0.026 0.031 0.029 0.017 0.011 0.008 0.038 0.032 0.038 0.038 0.049 0.773 0.077 1.610 0.077 0.023 0.015 0.019 0.017 0.027 0.098 

Cloreto como Cl¯ mg/L Estético 250 117 87.8 54.3 427 56.9 51.4 8.52 346 88.6 46.9 22.6 118 57.4 31.1 460 382 71.6 68.2 66.8 46.7 71 56.2 74.6 

Sódio como Na mg/L Estético 200 96.5 52.7 53 101 22.6 66.7 7.87 195 65.7 47.1 72.6 27.3 78.2 45 80.3 250 36.5 43.6 38.2 38.8 57 46.6 57.9 

Zinco como Zn mg/L Estético <3 -0.002 0.007 -0.002 0.008 0.009 0.002 -0.002 -0.002 0.005 -0.002 -0.002 0.014 -0.002 0.024 0.146 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

Determinantes químicos <macro -determinantes 

Arsênico como As µg/L Saúde crônica 10 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 18 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 

Cádmio como Cd µg/L Saúde crônica 3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 11 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Cromo total como Cr µg/L Saúde crônica 50 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Cobalto com Co µg/L Saúde crônica   <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 16 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Cobre como Cu µg/L Saúde crônica 2000 8 4 <2 12 <2 4 <2 <2 <2 <2 <2 <2 2 5 10 11 <2 <2 <2 <200 <2 <2 <2 

Ferro como Fe 

µg/L Saúde crônica   <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 16 4650 51 1110 <4 <4 <4 <4 <4 <4 4 

µg/L Estético 300 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 16 4650 51 1110 <4 <4 <4 <4 <4 <4 4 

Chumbo como Pb µg/L Saúde crônica 10 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 

Manganês como Mn 

µg/L Saúde crônica 400 <1 814 574 383 <1 41 <1 12 229 416 <1 139 <1 367 977 311 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 

µg/L Estético 400 <1 814 574 383 <1 41 <1 12 229 416 <1 139 <1 367 977 311 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 

Mercúrio como Hg µg/L Saúde crônica 70 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 17 57 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Níquel como Ni µg/L Saúde crônica 40 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 3 <2 <2 <2 

Urânio como U µg/L Saúde crônica 30 
      

116 
                

      149 
              

Vanádio como V µg/L Saúde crônica   15 2 <1 9 <1 6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 

Alumínio como Al µg/L Operacional 900 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 58 <2 <2 <2 207 10 <2 <2 <2 <2 <2 3 <2 <2 <2 
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Tabela 15.3 Hidroquímica dos Padrões de Água Potável de Moçambique  

Padrões de Água Potável de Moçambique Elevada Excedencias Resultados da qualidade da água de 2018 

Determinante Unidade Risco  Limites Padrão ª 
GH 

1483 
GH 

1484 
GH 1485 GH 1486 

GH 
1487 

GH 
1488 

GH 
1489 

GH 
1490 

GH 1491 
GH 

1492 
GH 

1493 
GH 1494 GH 1495 GH 1496 GH 1497 GH 1498 GH 1499 GH 1500 GH 1501 GH 1502 GH 1503 GH 1504 GH 1505 

     Mati 14 Mati 18 Mputi 04 Fam01 Nac 01 Nac 07 Lau 01 Nau 01 Nan 05 Bal 02 Bal 07 Bwbo 01 Lxo 18D Lxo 21D Lxo 22D Lxo 33D 
US West 

Drain  
DS West 

Drain 

US 
Drenagem 

Norte 

US 
Drenagem 

Sul 

DS Sout 
Drain 

DDS 
Drenagem 

Sul 

Con 
Fluance 

Determinantes físicos e estéticos 

Condutividade Elétrica a 25o C como EC mS/M Estético 50-2000 118 75.5 66.5 213 30.2 49.3 14.7 131 62.4 49.4 44.1 49.9 65.6 27.9 191 220 31.2 43.3 43.6 34.2 55.6 46.3 55.8 

Total de sólidos dissolvidos como TSD mg/L Estético   706 494 464 1434 228 384 114 894 398 328 332 374 440 172 1364 1670 170 282 276 260 340 316 350 

pH a 25 C                                          c pH units Operacional 6.5-8.5 7.85 7.47 7.57 7.23 6.89 7.23 7.04 7.25 7.17 7.12 7.95 6.43 7.36 7.19 6.01 7.16 7.63 7.77 7.80 7.92 8.09 7.75 8.03 

Determinandos químicos <Aniões inorgânicos 

Nitrato como (NO3) as N                           ͩ         mg/L Saúde aguda - 1 50 12.9 0.419 0.392 0.365 2.51 0.696 8.18 0.368 0.441 0.36 1.07 0.368 0.676 0.196 -0.194 0.201 0.252 0.295 0.331 0.383 0.368 0.258 0.321 

Nitrito como (NO2) as N                            ͩ        mg/L Saúde aguda - 1 3 0.029 0.067 0.053 0.055 0.062 0.051 0.030 0.070 0.073 0.068 0.061 0.061 0.029 0.036 0.035 0.045 0.039 0.043 0.039 0.042 0.044 0.046 0.063 

Sulfato (SO4) mg/L Estético 250 56.0 -0.141 1.58 196 0.141 2.7 0.141 22.1 -0.141 0.969 8.56 13.8 69.2 0.354 248.0 353 1.39 29.9 2.37 8.71 47.3 37.9 44.1 

Fluoreto como F¯ mg/L Saúde crônica   0.440 0.457 0.637 -0.263 -0.263 0.372 0.263 0.405 0.806 -0.263 0.605 0.263 0.429 0.443 -0.263 0.633 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 

Amónia como N   (Amónio (NH4) como N) mg/L Estético 1.5 0.052 0.004 0.026 0.031 0.029 0.017 0.011 0.008 0.038 0.032 0.038 0.038 0.049 0.773 0.077 1.610 0.077 0.023 0.015 0.019 0.017 0.027 0.098 

Cloreto como Cl¯ mg/L Estético 250 117 87.8 54.3 427 56.9 51.4 8.52 346 88.6 46.9 22.6 118 57.4 31.1 460 382 71.6 68.2 66.8 46.7 71 56.2 74.6 

Sódio como Na mg/L Estético   96.5 52.7 53 101 22.6 66.7 7.87 195 65.7 47.1 72.6 27.3 78.2 45 80.3 250 36.5 43.6 38.2 38.8 57 46.6 57.9 

Zinco como Zn mg/L Estético   -0.002 0.007 -0.002 0.008 0.009 0.002 -0.002 -0.002 0.005 -0.002 -0.002 0.014 -0.002 0.024 0.146 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

        
                        

      
                

Determinantes químicos <macro-determinantes 

Arsênico como As µg/L Saúde crônica   <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 18 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 

Cádmio como Cd µg/L Saúde crônica   <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 11 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Cromo total como Cr µg/L Saúde crônica   <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Cobalto com Co µg/L Saúde crônica   <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 16 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Cobre como Cu µg/L Saúde crônica   8 4 <2 12 <2 4 <2 <2 <2 <2 <2 <2 2 5 10 11 <2 <2 <2 <200 <2 <2 <2 

Ferro como Fe 

µg/L Saúde crônica 300 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 16 4650 51 1110 <4 <4 <4 <4 <4 <4 4 

µg/L Estético   <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 16 4650 51 1110 <4 <4 <4 <4 <4 <4 4 

Chumbo como Pb µg/L Saúde crônica   <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 

Manganês como Mn 

µg/L Saúde crônica   <1 814 574 383 <1 41 <1 12 229 416 <1 139 <1 367 977 311 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 

µg/L Estético   <1 814 574 383 <1 41 <1 12 229 416 <1 139 <1 367 977 311 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 

Mercúrio como Hg µg/L Saúde crônica   <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 17 57 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Níquel como Ni µg/L Saúde crônica   <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 3 <2 <2 <2 

Urânio como U µg/L Saúde crônica   
0 0 0 

116 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 149 
0 0 0 0 0 0 0 

Vanádio como V µg/L Saúde crônica   15 2 <1 9 <1 6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 

Alumínio como Al µg/L Operacional   <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 58.000 <2 <2 <2 207.000 10.000 <2 <2 <2 <2 <2 3.000 <2 <2 <2 
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16 APÊNDICE D ESTATÍSTICAS DE CALIBRAÇÃO DE MODELO NUMÉRICO 

Tabela 16.1 Entrada e condições do modelo 

Parâmetro de entrada Escala Fonte, parâmetro ou descrição do pressuposto Incerteza de dados 

Topografia (DEM)  As elevações topográficas regionais foram derivadas de STRM 30m. As elevações topográficas foram interpoladas a partir da escala de 1:50 
000 e de 30 m de intervalo de contorno. 

Baixa 

Rios, córregos, drenagens 1:50 000 Digitalizado a partir de mapas topográficos e imagens aéreas. Baixa 

Litologia 1:250 000 Mapa geológico do norte de Moçambique (Bjerkgard, 2006). Levantamentos geológicos britânicos e NGU. Moderada 

Disposição da Mina   Foi fornecida uma disposição da mina pelo cliente Baixa 

Furos e testes de aquífero   Resultados de avaliação do local e teste com carga hidráulica decrescente em furos disponíveis localmente ao redor das áreas de mineração Moderada 

Precipitação   Obtido a partir dos registos de precipitação da comunidade de Montepuez, obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia Baixa-Moderada 

Parâmetros de modelagem de estado estacionário - modelo de fluxo   

Condições de limite   

Limite oriental do modelo - Limite da carga hidráulica fixa com uma restrição máxima de fluxo = 0 m3 / d esses limites representam o sistema 
de drenagem oriental que leva ao nordeste 

Baixa-Moderada 

As fronteiras norte, oeste e sul não são um limite de fluxo que se correlaciona com as divisões de águas superficiais, que é principalmente a 
área alta de elevação. 

Baixa-Moderada 

Rios e drenagens dentro do domínio do modelo são descritos por condições de contorno da carga fixas e restrições máximas de fluxo de 0 
m3/d. 

Baixa-Moderada 

Recarrega   Estudos anteriores de águas subterrâneas e método de cloreto Moderada 

Condutividade hidráulica   A condutividade hidráulica foi estimada a partir da literatura e teste com carga hidráulica decrescente e teste de aquífero. Baixa 

Espessura do aquífero   A espessura do aquífero é representada por um perfil de 20m meteorizados, unidade geológica sub-embasadora de 300 m Moderada 

Parâmetros de Modelagem de Estado Transiente e Modelo de Transporte de Massa   

Cargas hidráulicas iniciais   
Cargas simuladas obtidas a partir de condições de estado estacionário simuladas, conforme calibrado com níveis de água subterrânea 
observados 

Elevada 

Plumas iniciais de transporte de 
massa 

 
Resultados laboratoriais credenciados para definir como resultados básicos de qualidade de água e modelo geoquímico como entrada para 
concentrações potenciais de infiltração de TSF e WRD 

Elevada 

Armazenamento Específico   

 
O volume de água que um volume unitário de aquífero libera ou armazena por unidade muda na carga. S = Ss x D. Ss, Armazenamento foram 
desenvolvidos de acordo com cada espessura da camada como indicado. 
Tabela 7.1 

Elevada 

Fluxo positivo  
Um fluxo positivo de pelo menos 0,00015 m / d foi atribuído às instalações de WRD e TSF que contribuiriam para a infiltração nos sistemas 
de água subterrânea. 

Moderada 

Porosidade Eficaz   
Porosidade é a razão entre o volume do espaço vazio e o volume total da rocha do material da Terra. A porosidade conservativa presumida 
de 3% foi utilizada nas simulações transientes para a matriz rochosa 

Elevada 
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Parâmetro de entrada Escala Fonte, parâmetro ou descrição do pressuposto Incerteza de dados 

Coeficiente de dispersão 
longitudinal 

 Nenhum trabalho de teste de campo foi realizado para determinar a dispersividade. Foi usada uma aproximação de 20 m  Elevada 

Coeficiente de dispersão 
transversal 

 A dispersividade transversal foi assumida como a mesma que a dispersividade longitudinal (2 m) Elevada 

 

 

Tabela 16.2 Estatísticas de calibração de acordo com níveis de água observados e simulados 

N de 
Observação  Nome do local 

X 
(WGS84) Y (WGS84) 

Z 
(mamsl)  

Nível de 
Água 

(mbgl) 

 
Carga 

Medida 
(mamsl) 

Carga 
simulada 
(mamsl) 

Erro Absoluto 
Médio (m) MAE 

  
Erro Médio 

(m) ME 
 

Erro Quadrático Médio da Raiz (m) RMS 

1.00 Mati02 38.645650 -13.380040 541.00 3.10 537.90 534.37 3.53 3.53 12.43 

2.00 Mati04 38.645360 -13.379640 541.00 3.10 537.90 534.40 3.50 3.50 12.26 

3.00 Mati05 38.644610 -13.379140 543.00 2.20 540.80 534.68 6.12 6.12 37.44 

4.00 Mati06 38.645000 -13.379030 543.00 2.65 540.35 534.28 6.07 6.07 36.85 

5.00 Mati07 38.645240 -13.378550 543.00 2.60 540.40 533.69 6.71 6.71 45.01 

6.00 Mati08 38.646170 -13.379020 541.00 2.98 538.02 533.10 4.92 4.92 24.23 

7.00 Mati09 38.646600 -13.378770 540.00 3.02 536.98 532.39 4.59 4.59 21.10 

8.00 Mati10 38.646340 -13.378580 541.00 2.90 538.10 532.54 5.56 5.56 30.90 

9.00 Mati12 38.645580 -13.377520 541.00 3.90 537.10 532.52 4.58 4.58 20.93 

10.00 Mati13 38.644890 -13.376600 541.00 2.20 538.80 532.23 6.57 6.57 43.13 

11.00 Mati14 38.643710 -13.376240 538.00 3.10 534.90 532.31 2.59 2.59 6.70 

12.00 Mati15 38.642790 -13.376900 539.00 3.10 535.90 533.37 2.53 2.53 6.40 

13.00 Mati16 38.640480 -13.378850 539.00 2.27 536.73 536.36 0.37 0.37 0.14 

14.00 Mati17 38.641200 -13.381220 540.00 3.52 536.48 538.80 2.32 -2.32 5.39 

15.00 Mati19 38.640940 -13.387700 548.00 2.70 545.30 542.30 3.00 3.00 8.97 

16.00 Mputi01 38.619930 -13.349530 564.00 0.00 564.00 545.09 18.91 18.91 357.49 

17.00 Mputi03 38.615990 -13.356360 569.00 3.67 565.33 549.67 15.66 15.66 245.30 

18.00 Mputi04 38.615300 -13.354790 560.00 3.90 556.10 551.03 5.07 5.07 25.70 
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19.00 Mputi05 38.612820 -13.352850 570.00 4.05 565.95 554.09 11.86 11.86 140.61 

20.00 Fam02 38.595370 -13.344940 579.00 3.50 575.50 569.09 6.41 6.41 41.07 

21.00 Fam03 38.597230 -13.345120 578.00 4.98 573.02 567.87 5.15 5.15 26.52 

22.00 Fam04 38.601260 -13.345650 571.00 0.60 570.40 564.87 5.53 5.53 30.62 

23.00 Fam05 38.601390 -13.343100 573.00 1.07 571.93 563.97 7.96 7.96 63.30 

24.00 Fam06 38.599580 -13.343550 575.00 2.35 572.65 565.60 7.05 7.05 49.73 

25.00 Nac02 38.580570 -13.378150 578.00 1.20 576.80 574.20 2.60 2.60 6.77 

26.00 Nac03 38.582740 -13.375380 585.00 1.45 583.55 573.65 9.90 9.90 98.03 

27.00 Nac04 38.584590 -13.372630 585.00 1.90 583.10 572.21 10.89 10.89 118.58 

28.00 Nac05 38.580080 -13.372800 586.00 3.30 582.70 577.32 5.38 5.38 28.96 

29.00 Nac06 38.577740 -13.375870 589.00 2.65 586.35 577.89 8.46 8.46 71.52 

30.00 Nac08 38.574020 -13.380580 588.00 3.60 584.40 576.05 8.35 8.35 69.64 

31.00 Lau01 38.597000 -13.368090 574.00 3.25 570.75 557.24 13.51 13.51 182.42 

32.00 Lau02 38.597330 -13.368450 572.00 3.10 568.90 556.78 12.12 12.12 146.88 

33.00 Lau03 38.598060 -13.367330 572.00 2.88 569.12 555.97 13.15 13.15 172.80 

34.00 Lau04 38.596900 -13.367280 574.00 2.92 571.08 557.35 13.73 13.73 188.44 

35.00 Lau05 38.594830 -13.368470 577.00 3.47 573.53 559.73 13.80 13.80 190.42 

38.00 Nan01 38.626300 -13.332640 539.00 0.20 538.80 535.82 2.98 2.98 8.90 

39.00 Nan02 38.619580 -13.333470 544.00 0.00 544.00 542.19 1.81 1.81 3.28 

40.00 Nan03 38.618560 -13.336350 554.00 3.25 550.75 544.37 6.38 6.38 40.68 

41.00 Nan04 38.619660 -13.335860 552.00 2.40 549.60 543.31 6.29 6.29 39.59 

42.00 Bal01 38.564510 -13.359440 590.00 4.98 585.02 585.77 0.75 -0.75 0.57 

43.00 Bal04 38.572150 -13.352990 601.00 6.80 594.20 589.14 5.06 5.06 25.59 

44.00 Bal06 38.588020 -13.347550 592.00 8.70 583.30 575.63 7.67 7.67 58.79 

45.00 Bal08 38.574230 -13.345970 599.00 4.62 594.38 588.27 6.11 6.11 37.34 

46.00 BWB001 38.610267 -13.376626 532.10 0.00 532.10 535.40 3.30 -3.30 10.87 

47.00 LX007D 38.608908 -13.375785 537.22 0.00 537.22 537.95 0.73 -0.73 0.53 

48.00 LX009D 38.610695 -13.374581 535.17 1.70 533.47 536.13 2.66 -2.66 7.07 

49.00 LX011D 38.611836 -13.373245 539.00 4.04 534.96 537.98 3.01 -3.01 9.07 
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50.00 LX016D 38.612724 -13.378028 533.03 2.60 530.43 533.21 2.78 -2.78 7.71 

51.00 LX018D 38.613864 -13.376567 538.02 8.50 529.52 534.84 5.32 -5.32 28.35 

52.00 LX021D 38.606196 -13.372689 543.30 1.37 541.93 544.18 2.25 -2.25 5.04 

53.00 LX022D 38.611668 -13.379538 532.77 0.00 532.77 533.41 0.64 -0.64 0.40 

54.00 LX023D 38.612010 -13.379866 532.06 0.00 532.06 532.89 0.83 -0.83 0.69 

55.00 LX024D 38.611038 -13.378888 533.54 0.70 532.84 534.44 1.59 -1.59 2.53 

56.00 LX025DM 38.611351 -13.379199 533.21 0.50 532.71 533.89 1.18 -1.18 1.40 

57.00 LX026D 38.614506 -13.377227 537.43 8.30 529.13 533.99 4.86 -4.86 23.61 

58.00 LX027D 38.614201 -13.376907 537.14 7.60 529.54 534.40 4.87 -4.87 23.67 

59.00 LX028D 38.610077 -13.380330 536.88 5.12 531.76 536.61 4.85 -4.85 23.56 

60.00 LX029D 38.610403 -13.380661 536.50 0.95 535.55 536.05 0.50 -0.50 0.25 

61.00 LX031D 38.611004 -13.378812 533.73 1.60 532.13 534.49 2.37 -2.37 5.59 

62.00 LX033D 38.604247 -13.380971 554.06 17.34 536.72 545.84 9.12 -9.12 83.10 

63.00 LX034D 38.604583 -13.381287 553.31 17.55 535.76 545.22 9.46 -9.46 89.48 

64.00 LX035D 38.603926 -13.380660 554.88 18.01 536.87 546.43 9.56 -9.56 91.31 

65.00 LX036D 38.606911 -13.378836 545.14 5.88 539.26 542.31 3.05 -3.05 9.28 

66.00 LX037D 38.606647 -13.378505 546.13 6.40 539.73 542.79 3.06 -3.06 9.38 

67.00 LX038D 38.607201 -13.379184 544.96 6.03 538.93 541.77 2.85 -2.85 8.11 

Média       555.06 3.73 551.33 548.09 5.76 3.24 49.58 

Mínimo       532.06 0.00 529.13 532.23 0.37 -9.56 0.14 

Máximo       601.00 18.01 594.38 589.14 18.91 18.91 357.49 

 Correlação (R)           0.96 Σ =374 Σ =210 Σ = 3222 

                1/n =5.7 1/n =3.2 1/n =49.5 

                    SQRT =  

                    RMS% do interval de nivel de agua = 10.8% 
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Figura 16-1 Gráfico indicando a relação entre a carga hidráulica medida e simulada
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17 APÊNDICE E  MONITORAMENTO DE PARÂMETROS QUÍMICOS 

 

Tabela 17.1 Parâmetros químicos a serem analisados durante o programa de monitoramento 

Requisitos químicos de 
micro-determinantes  

Requisitos químicos de  Macro-
determinantes  

Determinantes Físicos e Estéticos 

Alumínio como Al Amônia como N Condutividade Eléctrica a 25 ºC 

Cádmio como Cd Bicarbonato como HCO3 e Carbonato como CO3 valor de pH a 25 ºC 

Cobalto como Co Cálcio como Ca Sólidos Totais Dissolvidos como STD 

Cobre como Cu Cloreto como Cl   

Ferro como Fe Fluoreto como F   

Chumbo como Pb Magnésio como Mg   

Manganês como Mn Nitrato (NO3) como N   

Níquel como ni Potássio como K   

Selênio como Se Sódio como Na   

Urânio U Sulfato como SO4   

Vanádio V Zinco como Zn   

  Fosfato como PO4-P   

 

 


