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SUMÁRIO EXECUTIVO
Antecedentes do Projecto
A Suni Resources S.A., uma subsidiária Moçambicana da Battery Minerals Group, pretende
desenvolver uma mina de grafite no Distrito de Balama, na Província de Cabo Delgado, norte de
Moçambique. A Área do Projecto que será avaliada como parte desta Avaliação de Impacto Ambiental
e Social (AIAS) é chamada de Projecto de Balama Central e está localizada aproximadamente a 6 km
a sudeste da Vila de Balama e a 56 km a sudoeste da Cidade de Montepuez. A área de licença (Licença
de Prospecção e Pesquisa 6216) cobre aproximadamente 9 600 ha, dentro dos quais existem dois
recursos que eles pretendem explorar. As dimensões exactas dos dois depósitos ainda foram
determinadas e dependerão do resultado da análise económica para cada um dos depósitos
actualmente estudados. A Coastal & Environmental Services (CES) foi contratada para preparar um
relatório de avaliação de impacto de resíduos e efluentes para o projecto de Balama Central proposto.
Este estudo foi preparado como parte do processo de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS)
realizado em apoio ao pedido de licença ambiental para o Projecto de Balama Central, em
conformidade com os requisitos da Lei Ambiental Moçambicana. Por favor, consulte o relatório da AIAS
para uma descrição mais detalhada do projecto.
Metodologia
A abordagem para a identificação dos resíduos associados a este desenvolvimento baseou-se na
abordagem utilizada na Avaliação do Ciclo de Vida. Depois de identificar cada uma das diferentes
actividades associadas ao projecto, são identificados todos os fluxos de resíduos (sólidos, líquidos e
gasosos) associados a cada actividade. No caso de projectos envolvendo o processo de produção,
são usados diagramas de fluxo de processo para identificar todas as etapas individuais do processo.
Quando possível, são estimadas as quantidades de cada fluxo de resíduos usando dados de projectos
de engenharia ou aplicando taxas genéricas de produção da literatura. Na prática, aplica-se uma
abordagem de balanço de materiais para garantir que a quantidade de matéria-prima que entra no
processo seja então contabilizada como produtos, subprodutos ou resíduos. Isso ajuda a garantir que
nenhum fluxo de resíduos tenha sido omitido na avaliação.
Em termos de classificação dos impactos potenciais dos resíduos ambientais, foi aplicado o sistema
padrão de classificação da CES e o contexto específico do projecto proposto foi levado em
consideração. Por favor, consulte a AIAS para obter detalhes sobre a metodologia de classificação de
impactos da CES. Nos casos em que se considera que uma avaliação do impacto de um determinado
fluxo de resíduos enquadra-se no âmbito de outros relatórios de especialidade, os resíduos são
identificados, mas o leitor é depois encaminhado a outros relatórios de especialidade para as
classificações de impacto. Um exemplo relevante disso seria a avaliação dos impactos relacionados a
resíduos que podem resultar em DAM, que serão cobertos pelo Especialista em Geotecnia.
Classificação de Resíduos
Resíduos do processo são definidos como aqueles produzidos como resultado directo da extração,
beneficiamento e processamento da matéria-prima. Como tal, estes resíduos são produzidos apenas
durante a fase operacional do projecto e, para o Projecto de Balama Central, a Vida Útil da Mina
prevista é de 25 anos. “Resíduos não do processo” são definidos como aqueles produzidos por
actividades auxiliares, como acampamento de acomodação, oficinas, blocos de administração,
laboratórios, cantinas, clínicas etc.
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Resumo dos principais fluxos de resíduos do processo associados à mina.
Tipo de Resíduos

Rocha Estéril (Material de cobertura)

Material de rejeitos

Quantidade Estimada
Aproximadamente 200 000 - 1 700
000 toneladas por ano (diminuindo
gradualmente ao longo da Vida Útil
da Mina)
Aproximadamente 500 000 toneladas
por ano

Gestão e Disposição
Removido para as áreas do
WRD (2x)

Descarregado na TSF

Além disso, haverá duas pilhas de longo prazo e uma única área de armazenamento de resíduos
mineralizados para armazenamento de material de baixo teor (3,5% - 5% de TGC) que podem ser
processados no final da vida útil da mina (LoM).
Resumo dos resíduos sólidos e líquidos não do processo.
Tipo de Resíduos
Vegetação
removida

Resíduos sólidos
gerais (não
perigosos)

Quantidade Estimada
Variável, mas limitada
devido à natureza
transformada do local

Aproximadamente 180 kg
(1,2 m3) por dia durante a
construção e 132 kg (0,9
m3) durante a operação

Resíduos sólidos e
líquidos perigosos

Variável, mas limitada

Resíduos médicos

Variável, mas limitada

Resíduos de
laboratório

Variável, mas limitada

Esgoto e água de
lavagem doméstica

Aproximadamente 60 m3
por dia durante a
construção e 44 m 3
durante a operação

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

Gestão e Disposição
As comunidades locais devem ter a oportunidade de
colectar a vegetação removida para seu próprio uso. A
vegetação remanescente deve ser lascada ou deve se
decompor in situ. A queima é a opção de eliminação menos
favorável.
Conforme exigido pelo Decreto 94/2014 de 31 de
Dezembro (Regulamento sobre a Gestão de Resíduos
Sólidos Municipais), a MGP iniciará a separação de
resíduos não perigosos, perigosos e recicláveis na fonte.
Onde forem considerados práticos, os resíduos recicláveis,
como óleo usado, recipientes, madeira, papelão e
materiais de embalagem, serão devolvidos aos
fornecedores ou enviados aos agentes aprovados para
reciclagem, e os resíduos não perigosos remanescentes
serão descartados em um aterro.
Conforme exigido pelo Decreto 83/2014 de 31 de
Dezembro (Regulamento para a Gestão de Resíduos
Perigosos), as actividades da mina devem iniciar a
segregação de resíduos na fonte, separando os resíduos
perigosos dos resíduos gerais não perigosos. Os resíduos
perigosos devem então ser armazenados no local em uma
instalação segura de armazenamento temporário de
resíduos perigosos com contenção secundária e, em
seguida, enviados para uma instalação licenciada de
descarte de resíduos perigosos.
Os fluxos de resíduos médicos serão tratados de acordo
com as práticas aceites. Todos os resíduos médicos serão
geridos de acordo com o requisito de gestão de Resíduos
Médicos do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV)
(2011). Opções de descarte (por exemplo, em um hospital
local) a serem determinadas pelo proponente.
O efluente de resíduos de laboratório não deve ser
conectado às linhas de esgoto. Em vez disso, ele deve ser
canalizado através de uma linha dedicada para uma lagoa
de evaporação de onde a lama química pode ser removida
e descartada como resíduo perigoso. Os resíduos
químicos devem ser armazenados em recipientes
rotulados que são selados e descartados como resíduos
perigosos.
Durante a construção, as instalações de ablução química
precisarão ser esvaziadas em um tanque de conservação
até o momento em que a planta de tratamento de esgoto
contentorizada
proposta
se
torne
operacional.
Alternativamente, podem ser utilizados sistemas de
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Tipo de Resíduos

Quantidade Estimada

Água de lavagem
de máquinas e
veículos

Variável

Águas Pluviais

Variável, mas alta durante
a estação chuvosa.

Gestão e Disposição
Latrinas Melhoradas Ventiladas (VIPs) e tanques sépticos.
Assim que esta planta se tornar operacional, todo o esgoto
será direccionado para a possível reciclagem de água
tratada para a planta de processo.
A água de lavagem derivada da limpeza de máquinas e/ou
veículos de construção deve ser contida e passada por um
separador de óleo-água antes do descarte final na
instalação de tratamento de água.
A água pluvial será gerida de acordo com procedimentos
que serão descritos em um Plano de Gestão de Águas
Pluviais. Toda a água pluvial será sedimentada antes da
descarga. Toda a água pluvial deve atender aos limites de
descarga especificados no Apêndice B antes da descarga.

Avaliação de Possíveis Impactos Relacionados a Resíduos
Efeito
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
de
Temporal
Espacial
Impacto
Questão 1: Eliminação de Resíduos de Rocha Estéril e Rejeitos
Impacto

Impacto 1.1: Saúde e segurança dos trabalhadores e comunidades locais
Sem
Pode
Longo Prazo
Localizado
Muito Grave
Mitigação
Ocorrer
Com
Pouco
Longo Prazo
Localizado
Ligeira
Mitigação
Provável
Questão 2: Derrame de Minério Bruto
Impacto 2.1: Perturbação da função ecológica
Sem
Pode
Longo Prazo
Localizado
Moderada
Mitigação
Ocorrer
Com
Pouco
Longo Prazo
Localizado
Ligeira
Mitigação
Provável
Questão 3: Gestão de Efluentes do Processo e Água de Drenagem da TSF

Significância Geral

ELEVADA –
BAIXA –

MODERADA –
BAIXA –

Impacto 3.1: Poluição do solo e dos recursos hídricos
Sem
Moderadamente
Médio Prazo
Localizado
Provável
MODERADA –
Mitigação
Grave
Com
Pode
Médio Prazo
Localizado
Ligeira
BAIXA –
Mitigação
Ocorrer
Impacto 3.2: Risco para a saúde e segurança dos trabalhadores e membros da comunidade
Sem
Médio Prazo
Localizado
Muito Grave
Provável
ELEVADA –
Mitigação
Com
Moderadamente
Pode
Médio Prazo
Localizado
BAIXA –
Mitigação
Grave
Ocorrer
Questão 4: Eliminação de Produtos Químicos Potencialmente Perigosos
Impacto 4.1: Riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores
Sem
Médio Prazo
Localizado
Muito Grave
Provável
Mitigação
Com
Pode
Médio Prazo
Localizado
Ligeira
Mitigação
Ocorrer
Impacto 4.2: Poluição dos recursos hídricos e do solo
Sem
Médio Prazo
Localizado
Muito Grave
Provável
Mitigação
Com
Pouco
Médio Prazo
Localizado
Ligeira
Mitigação
Provável
Questão 5: Gestão de Resíduos Gerais e Perigosos Não do Processo

ELEVADA –
BAIXA –

ELEVADA –
BAIXA –

Impacto 5.1: Poluição da terra e da água
Resíduos Gerais
Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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Impacto
Sem
Mitigação
Com
Mitigação

Escala
Temporal
Longo Prazo
Longo Prazo

Efeito
Escala
Espacial
Área de
estudo
Área de
estudo

Gravidade do
Impacto
Moderadamente
Grave
Ligeira

Probabilida
de

Significância Geral

Provável

MODERADA –

Provável

BAIXA –

Resíduos Perigosos
Sem
Permanente
Distrito
Muito Grave
Provável
Mitigação
Com
Pode
Permanente
Distrito
Moderada
Mitigação
Ocorrer
Impacto 5.2: Produção de odores e atracção de pragas e vermes
Sem
Moderadamente
Longo Prazo
Distrito
Provável
Mitigação
Grave
Com
Longo Prazo
Distrito
Ligeira
Provável
Mitigação
Questão 6: Eliminação de Águas Residuais Domésticas e Lamas de Esgoto
Impacto 6.1: Poluição do solo e da água
Sem
Área de
Longo Prazo
Mitigação
estudo
Com
Área de
Longo Prazo
Mitigação
estudo

MODERADA –

MODERADA –
BAIXA –

Moderadamente
Grave

Provável

MODERADA –

Ligeira

Provável

BAIXA –

Impacto 6.2: Impactos na saúde para trabalhadores e comunidades
Sem
Longo Prazo
Distrito
Grave
Provável
Mitigação
Com
Pode
Longo Prazo
Distrito
Ligeira
Mitigação
Ocorrer
Impacto 6.3: Impactos de incômodos (odor e moscas)
Sem
Área de
Moderadamente
Curto Prazo
Provável
Mitigação
estudo
Grave
Com
Área de
Curto Prazo
Ligeira
Provável
Mitigação
estudo
Questão 7: Eliminação de águas residuais / pluviais
Impacto 7.1: Poluição da terra e da água
Sem
Área de
Moderadamente
Longo Prazo
Mitigação
estudo
Grave
Com
Área de
Longo Prazo
Ligeira
Mitigação
estudo
Questão 8: Transporte de Resíduos Não do Processo

BAIXA –

MODERADA –
BAIXA –

MODERADA –

Provável

BAIXA –

Impacto 9.1: Conhecimento local das práticas de gestão de resíduos
Sem
Ligeiramente
Longo Prazo
Distrito
Definitivo
Mitigação
Benéfica
Com
Longo Prazo
Distrito
Benéfica
Definitivo
Mitigação
Opção
NãoPermanente
Distrito
Ligeira
Provável
Avançar
Impacto 9.2: Mudança nos perfis de resíduos nas comunidades locais

ix

MODERADA –

Provável

Impacto 8.1: Poluição da terra e da água
Sem
Moderadamente
Longo Prazo
Regional
Provável
Mitigação
Grave
Com
Pode
Longo Prazo
Regional
Ligeira
Mitigação
Ocorrer
Questão 9: Perfis Regionais de Resíduos e Consciencialização Comunitária
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ELEVADA –

MODERADA –
BAIXA –

BAIXA +
MODERADA+
BAIXA –
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Sem
Mitigação
Com
Mitigação
Opção
NãoAvançar

Longo Prazo

Distrito

Longo Prazo

Distrito

Permanente

Distrito

Moderadamente
Grave
Ligeiramente
Benéfica
Ligeira

Definitivo

MODERADA –

Possível

BAIXA +

Provável

BAIXA –

Conclusões e Recomendações
Foram identificados no total 16 impactos e destes, com medidas de mitigação implementadas, 13 foram
considerados de significância baixa negativa e 1 de significância negativa moderada. Dois (2) impactos
foram considerados benéficos, um de significância positiva moderada e um de significância positiva
baixa, com mitigação.
Recomenda-se que todos os fluxos de resíduos sejam geridos de acordo com a hierarquia de gestão
de resíduos e, no mínimo, de acordo com o Decreto 94/2014 (Regulamento de Gestão de Resíduos
Sólidos Urbanos) e Decreto 83/2014 (Regulamento de Resíduos Perigosos). Estes especificam que,
sempre que possível, a produção de resíduos deve ser evitada ou minimizada na fonte. Onde a
prevenção ou minimização ainda não for possível, os resíduos devem ser reutilizados, reciclados e,
em seguida, descartados de forma responsável, de modo a minimizar os impactos ao meio ambiente.
Caso seja necessário um aterro para a mina, este deve ser projectado e operado de acordo com os
padrões internacionais, de modo a isolar os resíduos e evitar a contaminação ambiental,
particularmente a contaminação do lençol freático. O aterro exigirá licenciamento e auditoria pelo
MITADER.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Antecedentes do projecto

A Suni Resources S.A., uma subsidiária Moçambicana da Battery Minerals Group, pretende
desenvolver uma mina de grafite no Distrito de Balama na Província de Cabo Delgado, norte de
Moçambique. A Área do Projecto que será avaliada como parte desta Avaliação de Impacto
Ambiental e Social (AIAS) é chamada de Projecto de Balama Central e está localizada
aproximadamente a 6 km a sudeste da Vila de Balama e a 56 km a sudoeste da Cidade de
Montepuez. A área de licença (Licença de Prospecção e Pesquisa 6216) cobre aproximadamente
9 600 ha, dentro dos quais existem dois recursos que eles pretendem explorar. As dimensões
exactas dos dois depósitos ainda foram determinadas e dependerão do resultado da análise
económica para cada um dos depósitos actualmente estudados.
A Coastal & Environmental Services (CES) foi contratada para preparar um relatório de avaliação
de impacto de resíduos e efluentes para o projecto proposto de Balama Central. Este estudo foi
preparado como parte do processo de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) realizado
em apoio ao pedido de licença ambiental para o Projecto de Balama Central, em conformidade com
os requisitos da Lei Ambiental Moçambicana. Por favor, consulte o relatório da AIAS para uma
descrição mais detalhada do projecto.

1.2

Termos de referência

Este estudo enfocará os impactos ambientais que podem surgir do manuseio, armazenamento e
descarte de resíduos sólidos e líquidos das actividades de mineração e processamento mineral,
bem como das instalações auxiliares associadas à mina. Ele identificará os vários fluxos de
resíduos e fará recomendações sobre como manuseá-los, armazená-los e descartá-los. Os termos
de referência específicos são os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compilar um inventário (identificar, descrever e, quando possível, quantificar) dos vários
fluxos de resíduos a serem gerados na fonte. Isso não incluirá qualquer análise de amostras
de resíduos;
Descrever brevemente os processos que originam os fluxos de resíduos sólidos e líquidos
e os volumes e, quando possível, as tonelagens desses fluxos de resíduos;
Identificar e descrever os possíveis impactos de quaisquer resíduos sólidos e líquidos na
qualidade das águas superficiais e subterrâneas, excluindo os impactos da Drenagem Ácida
de Minas (DAM), que serão cobertas pelo Especialista em Geoquímica;
Avaliar a significância ambiental desses impactos usando a metodologia prescrita pela CES;
Avaliar os riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores na mina e na planta de
processamento, bem como os residentes dentro da área de influência do projecto;
Fornecer recomendações sobre as opções mais viáveis para o descarte de resíduos sólidos
e líquidos;
Descrever os níveis de resíduos perigosos no local e fazer recomendações para o descarte
e / ou reciclagem desses materiais; e
Relacionar os níveis de qualquer resíduo potencialmente tóxico a padrões internacionais
reconhecidos e garantir que qualquer estratégia de gestão de resíduos esteja alinhada com
esses padrões;
Avaliar a significância dos impactos relacionados a resíduos, associados ao processamento
mineral e de mineração, ao meio ambiente e às comunidades afectadas directa e
indirectamente; e
Identificar acções de mitigação adequadas que possam reduzir os impactos e riscos
negativos associados a resíduos e efluentes.
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1.3

Pressupostos e Limitações

Muitas das informações relativas ao desenvolvimento proposto e aos dados quantitativos relativos
aos fluxos de resíduos foram baseadas nas informações fornecidas pelo Cliente no Pedido de
Informação preenchido a 8 de Maio de 2018.
Este relatório de especialidade estava sujeito aos seguintes pressupostos e limitações adicionais:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Todas as informações específicas do projecto foram baseadas em informações fornecidas
pelo cliente e nas informações contidas no Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição
do Âmbito (CES, 2018) e foram consideradas precisas;
Foram fornecidas estimativas sobre as quantidades esperadas de fluxos de resíduos e
efluentes do processo;
No momento da elaboração deste rascunho de relatório, ainda não havia uma descrição de
projecto definitiva e, portanto, era necessário basear essa avaliação em informações
disponíveis no momento;
Embora a operação de mineração proposta envolva potencialmente a produção de fluxos
de resíduos com o potencial de resultar em DAM, os impactos associados à DAM não foram
incluídos neste relatório, pois serão abordados em um estudo geoquímico separado;
A avaliação do impacto dos fluxos de resíduos do processo (incluindo resíduos de rocha
estéril e rejeitos) e pilhas de resíduos de baixo teor e/ou mineralizados sobre os recursos
hídricos não foi incluída nesta avaliação, uma vez que estes serão abordados em relatórios
de especialidade em hidrologia e geoquímica;
Devido à localização remota do local da mina, os resíduos gerais (não perigosos) do
empreendimento serão geridos pela segregação dos resíduos perigosos e não perigosos
na fonte. Os resíduos não perigosos serão então descartados em um aterro construído
especificamente dentro da área proposta do projecto ou, alternativamente, em um aterro
próximo associado a uma operação de mineração similar (por exemplo, Mina de Grafite da
Syrah Resources localizada a aproximadamente 4 km ao norte do Projecto de Balama
Central). A localização final e a classificação de uma potencial nova instalação de aterro é
actualmente desconhecida;
Não está dentro do escopo deste estudo uma avaliação detalhada dos riscos da
comunidade associados ao projecto da Instalação de Armazenamento de Rejeitos (TSF) e
presume-se que a colocação e os projectos serão concluídos por indivíduos devidamente
qualificados, estarão alinhados com as normas internacionais. melhores práticas e levará
em consideração o impacto nas comunidades em caso de falha catastrófica da TSF;
Este relatório não aborda a caracterização do aterro proposto, incluindo a concepção,
classificação, localização, construção e operação do aterro nos termos do Decreto 83/2014
ou o pedido de licença (s) que podem ser necessários para operar o aterro sanitário. Como
tal, os principais impactos associados ao estabelecimento de um novo aterro dentro ou fora
do limite do projecto que provavelmente se relacionam principalmente com os recursos
hídricos subterrâneos e a qualidade do ar não são considerados neste relatório. Uma
Avaliação Detalhada do Local do Aterro é necessária para tais considerações; e
Esta avaliação exclui os resíduos associados ao transporte de produtos para o porto de
Pemba e todas as actividades relacionadas com o porto, como armazenamento e
carregamento do produto.
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1.4

Estrutura do relatório

Capítulo 1 – Introdução
Capítulo 2 – Metodologia
Capítulo 3 – Descrição do Projecto
Capítulo 4 – Visão Geral da Gestão de Resíduos em Moçambique
Capítulo 5 – Classificação e Quantificação de Resíduos
Capítulo 6 – Avaliação de Potenciais Impactos Ambientais
Capítulo 7 – Conclusão e Recomendações
Referências
Apêndices
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2

METODOLOGIA

2.1

Introdução

A abordagem para a identificação dos resíduos associados a este desenvolvimento baseou-se na
abordagem utilizada na Avaliação do Ciclo de Vida. Depois de identificar cada uma das diferentes
actividades associadas ao projecto, são identificados todos os fluxos de resíduos (sólidos, líquidos
e gasosos) associados a cada actividade. No caso de projectos envolvendo processos de
produção, são usados diagramas de fluxo de processo para identificar todas as etapas individuais
do processo. Quando possível, são estimadas as quantidades de cada fluxo de resíduos usando
dados de projectos de engenharia ou aplicando taxas genéricas de produção da literatura. Na
prática, aplica-se uma abordagem de balanço de materiais para garantir que a quantidade de
matéria-prima que entra no processo seja então contabilizada como produtos, subprodutos ou
resíduos. Isso ajuda a garantir que nenhum fluxo de resíduos tenha sido omitido na avaliação.
Em termos de classificação dos potenciais impactos dos resíduos ambientais, foi aplicado o sistema
padrão de classificação da CES e foi levado em consideração o contexto específico do projecto
proposto. Consulte o Apêndice E para obter detalhes sobre a metodologia de classificação de
impactos da CES. Nos casos em que se considera que uma avaliação do impacto de um
determinado fluxo de resíduos enquadra-se no âmbito de outros relatórios de especialidade, os
resíduos são identificados, mas o leitor é depois encaminhado a outros relatórios de especialidade
para as classificações de impacto. Um exemplo relevante disso seria a avaliação dos impactos
relacionados a resíduos que podem resultar em DAM, que serão cobertos pelo Especialista em
Geotecnia.

2.2

Metodologia de caracterização de resíduos

Além das informações obtidas do proponente, foram também utilizadas fontes relevantes (conforme
mencionado ao longo do texto) durante a formulação deste relatório. A avaliação cobriu os fluxos
de resíduos durante as fases de construção e operação da mina. Fluxos de resíduos associados
com o descomissionamento da mina são provavelmente semelhantes aos encontrados durante a
fase de construção. O transporte de produtos para o porto de Pemba e todas as actividades
relacionadas com portos foram excluídos da caracterização de resíduos.
A maior parte dos resíduos será encontrada durante a fase operacional e consistirá em resíduos
do processo ou resíduos não do processo. Os primeiros podem ser definidos como quaisquer
resíduos líquidos ou sólidos gerados directamente do processo central descrito na Secção 5.3
deste relatório, enquanto que resíduos não do processo referem-se àqueles resíduos que são
gerados de operações ou serviços auxiliares, conforme descrito na Secção 5.2. É provável que os
fluxos de resíduos do processo e não-do-processo incluam resíduos perigosos e gerais (não
perigosos). Os fluxos de resíduos originados durante as fases de construção e
descomissionamento também são abordados neste relatório. A diferenciação dos vários fluxos de
resíduos associados a um desenvolvimento industrial genérico (por exemplo, uma operação de
mineração) é indicada na Figura 2.1.
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Resíduos Gerais
(por exemplo, papel,
plástico, latas, garrafas)
Resíduos Sólidos

Fase de Construção

Resíduos Perigosos

Resíduos do Processo
(por exemplo, resíduos de rocha
esteril, material de cobertura,
poeira do processo)

(por exemplo, lamas de
esgotos, resíduos
médicos, produtos
químicos,
hidrocarbonetos

Resíduos Não do Processo

Sistema de Esgoto

Fase Operacional

Fase de Descomissionamento

Resíduos Líquidos

Efluente
Águas Pluviais e Outros
Escoamento

Figura 2.1: Diferenciação de fluxos de resíduos associados a um desenvolvimento
industrial genérico.
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3

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

3.1

Introdução

Este capítulo do relatório fornece uma breve visão geral sobre os elementos do projecto proposto
de Balama Central em Moçambique, que dará origem a resíduos sólidos e líquidos perigosos e não
perigosos. Isso inclui os resíduos gerados como resultado do processo directo do projecto e
actividades não relacionadas ao processo. A inclusão de uma descrição detalhada do projecto não
foi considerada necessária, uma vez que isso será fornecido em outras partes da AIAS principal.
No entanto, está incluída uma breve descrição do contexto do projecto, pois certas características
influenciarão o impacto e a gestão dos fluxos de resíduos.

3.2

Contexto do Projecto

O local do Projecto de Balama Central está localizado a aproximadamente 6 km a sudeste da Vila
de Balama, no Distrito de Balama (Figura 3.1). A licença de prospecção abrange uma área total de
9 600 ha na parte ocidental da Província de Cabo Delgado, em Moçambique (Figura 3.2). A Área
do Projecto de Balama Central é composta por dois recursos adjacentes denominados Lennox e
Byron (Figura 3.3). A empresa começou com um programa de perfuração em 2016. As dimensões
exactas das duas cavas que serão extraídas ainda precisam ser determinadas e dependerão do
resultado das pesquisas de recursos que estão em andamento actualmente. No entanto, os
resultados iniciais indicam que pode ser produzida uma alta proporção de grafite de alta qualidade
a partir do projecto.
3.2.1

Clima

O clima no norte de Moçambique é classificado como tropical húmido. Tem uma temperatura média
anual entre 24°C e 26°C. O clima na região tem duas estações distintas. A estação chuvosa ocorre
de Dezembro a Abril, quando aproximadamente 75% da precipitação total anual ocorre, e a estação
seca se estende de Maio a Novembro. A temperatura média anual em Balama é de 24,4°C com o
mês mais quente a ocorrer em Novembro com uma temperatura média de 26,7°C. O mês mais frio
é Julho com uma temperatura média de 21.1°C. A média anual de pluviosidade é de 1048mm, em
Balama. O mês mais seco é Agosto com uma precipitação média de 1 mm e precipitação máxima
em Janeiro com uma média de 250 mm. Setembro é geralmente o mês mais seco que recebe
pouca ou nenhuma precipitação (Tabela 3.1) (Climate-Data, 2016).
Tabela 3.1: Resumo dos dados climáticos de Balama, Moçambique.
Mês
mm
°C
°C (min)
°C (max)

Jan
250
25.1
20.2
30.0

Fev
240
25.2
20.2
30.2

Mar
192
25.0
20.0
30.0

Abr
76
24.6
19.2
30.0

Mai
5
22.7
16.9
28.5

Jun
2
21.2
15.0
27.4

Jul
2
20.6
14.4
26.8

Ago
1
21.7
15.2
28.3

Set
2
23.4
16.5
30.3

Out
13
25.3
18.1
32.6

Nov
62
26.7
20.1
33.4

Dez
203
25.9
20.3
31.6

Fonte: http://en.climate-data.org/location/

3.2.2

Topografia e Hidrologia

A área de licença de Balama tem pouca variação topográfica e é melhor descrita como plana para
suavemente ondulada. A elevação varia de 542 m a 550 m com uma variação altitudinal de apenas
8 m. Há uma cordilheira de montanhas a leste e a sudeste do local, mas estas ficam fora da área
de estudo. A área onde o recurso está localizado é cortada por um pequeno riacho sazonal
conhecido como o Rio da Lapa, e este flui para o Rio Namituca, a sudeste do local. Existem também
numerosos outros cursos de água localizados ao longo da área do projecto, incluindo uma zona
húmida sazonal na área que é proposta para a TSF. Informações detalhadas sobre os recursos
hídricos superficiais e subterrâneos estão incluídas na Avaliação de Água Superficial e Aquática
(CES, 2018), bem como no Relatório de Especialidade de Hidrogeologia (Exigo, 2018).
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Figura 3.1: Localização do Projecto de Balama Central em Moçambique.
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Figura 3.2: Disposição da infraestrutura proposta para a mina do Projecto de Balama Central.
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Figura 3.3: Disposição do recurso para a mina do Projecto de Balama Central (de Minnovo,
2018).
3.2.3

Geologia e Solos

O nordeste de Moçambique é predominantemente sustentado por rochas do Eon Proterozóico que
formam uma série de complexos gnáissicos que variam de Palaeo a Neoproterozóico (de 2 a 500
milhões de anos a 540 milhões de anos atrás). A região de Balama é formada por fácies granulito e
anfibolito superior, ortognaisses (rochas metamórficas derivadas de rochas ígneas) e paragnaisses
(rochas metamórficas derivadas de rochas sedimentares). Enquanto as unidades gnáissicas globais
são orientadas Norte-Nordeste neste complexo, uma orientação leste-nordeste é encontrada perto de
Balama devido a sua proximidade com o complexo de Ocua e o Cinturão de Lúrio ao sul. O Complexo
Xixano é constituído por um núcleo de ortognaisses máficos rodeados e recobertos por paragnaisses,
consistindo ainda em gnaisses e xistos micáceos, quartzo-feldspato gnaisse, quartzito e mármore.
Grafite e baixos níveis de mineralização não económica de vanádio ocorrem em unidades de xistose
de grão fino nessa região. A unidade paragenésica micácea é a base da maior parte da área de
Balama. Um número de intrusões pós-tectônicas (intrusões Neoproterozóicas a Mesozóicas) pode ser
encontrado na região, predominantemente ao sul do local de estudo de Balama Central (Boyd et al.,
2010).
3.2.4

Uso da Terra

Em comparação com outros países da África Austral, Moçambique tem uma rica base de recursos
naturais, incluindo florestas indígenas não transformadas, savana, florestas e habitats costeiros.
Aproximadamente 25% da terra tem potencial florestal comercial, 12,5% constituem áreas protegidas
pelo estado e outros 22% compreendem o habitat potencial da vida selvagem. Existem evidências de
transformação de uma proporção significativa do local proposto em campos agrícolas (machambas).
A agricultura é uma actividade de subsistência dominante para a maioria dos habitantes da região de
Balama. As culturas que são cultivadas na área de estudo incluem mandioca, milho, arroz, batataCoastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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doce, cebola, cana de açúcar, feijão e sementes de gergelim, que são consideradas culturas de
rendimento no contexto local. Uma descrição mais detalhada do Uso da Terra está disponível no
Relatório de Especialidade em Uso de Terra e Recursos Naturais (CES, 2018).

3.3

Descrição do Processo

A mina proposta do Projecto de Balama Central utilizará tecnologias de mineração similares àquelas
empregadas em várias minas de grafite existentes nesta região de Moçambique. É planeado que o
minério de grafite será extraído usando métodos convencionais de mineração a céu aberto, que
incluirão técnicas de perfuração e detonação, carga e transporte para extrair o minério (Figura 3.4). O
minério será então processado no local e o produto será transportado para o porto de Pemba, onde
será exportado para vários mercados globais.
3.3.1

Limpeza de vegetação

Antes da mineração, trechos da vegetação remanescente e da terra cultivada, que estão dentro da
pegada de desenvolvimento, serão limpos mecanicamente em áreas onde a infraestrutura do projecto
proposto será localizada. A remoção da vegetação e das culturas na cava será progressiva, com a
vegetação sendo limpa à medida que a cava se estende. O solo superficial será removido e
armazenado para auxiliar na reabilitação subsequente. Alternativamente, e de preferência, o solo
superficial pode ser depositado imediatamente sobre a superfície das áreas impactadas que não são
necessárias durante a fase operacional para minimizar as perdas e ajudar na reabilitação das áreas
que foram impactadas.
3.3.2

Método de Mineração

Inicialmente, o material oxidado mais macio próximo da superfície (tipicamente os 5 a 10 metros
superiores do depósito) será gradado com uma bulldozer e, uma vez encontrada a rocha dura, serão
utilizadas técnicas de perfuração e detonação. O minério extraído será então processado no local por
meio de vários ciclos de moagem e flotação. O minério de resíduos será transportado para o Despejo
de Rocha Estéril (WRD) localizado dentro da área do projecto da mina. O material derivado da cava,
mas com uma faixa mais baixa de TGC%, será levado para as pilhas de longo prazo e pilhas de
resíduos mineralizados. Este material será processado no final da vida útil da mina, se for económico
fazê-lo.
Uma frota de mineração operada pelo proprietário operará numa base de 8 horas por dia, seis dias por
semana, e escavará aproximadamente 4 500 toneladas de material por turno.
Manuseamento e Britagem de Minério Bruto (ROM)
O minério será entregue a partir da cava da mina para as pilhas de minério no pátio de minério bruto
(ROM Pad) usando camiões de transporte. As carregadoras frontais de material ROM então carregarão
o minério das pilhas e alimentarão a planta por meio de um silo de ROM. O minério é então triturado
no britador primário e transportado via correia transportador para a pilha de minério triturado.
Moagem
O minério é recuperado da pilha de minério britado por uma carregadora frontal e alimentado por uma
correia transportadora para o moinho primário. Após a moagem primária, o minério (agora em
suspensão com água) é passado por telas de classificação com qualquer minério de tamanho grande
reciclado de volta para o moinho primário. O material subdimensionado é transferido para o circuito de
flotação. As telas classificadoras dimensionam o produto primário da planta de modo que a
alimentação para o circuito de flotação atenda ao tamanho óptimo de partícula de menos de 850
micrômetros, pois isso fornece as melhores condições para o beneficiamento da grafite.
O produto do circuito de moagem é alimentado no tanque de condicionamento rougher e, em seguida,
passa por uma série de estágios de flotação (estágios rougher e cleaner, incluindo o polimento). O
concentrado é enviado ao tanque de armazenamento de concentrado. O subproduto de rejeitos do
circuito de flotação é bombeado para o espessante de rejeitos. Os reagentes usados durante esta
Coastal & Environmental Services
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etapa do processo são discutidos na Secção 3.3.3 deste relatório.
Desidratação e secagem
O concentrado (armazenado no tanque de armazenamento de concentrado) é filtrado e, em seguida,
seco e peneirado para produzir um número de produtos de grafite de vários tamanhos. Cada produto
de grafite seco será armazenado em caixas de armazenamento dedicadas antes de ser embalado em
sacos a granel de 1 tonelada prontos para expedição por via terrestre a partir do local da mina até ao
porto para embarque.
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Figura 3.4: Diagrama de bloco de fluxo do processo geral de grafite incluindo manuseio de ROM, britagem e moagem, flotação, secagem de
concentrado e classificação de produtos de grafite variável. (Fonte: equipe de estudo do MTA).
Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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Rejeitos
Os rejeitos produzidos pelas células de flotação rougher e cleaner são alimentados ao espessante de
rejeitos, onde o floculante é adicionado para acelerar a sedimentação e separação de sólidos da água.
O floculante é usado como um auxiliar de decantação e filtragem para concentrados e rejeitos. Os
rejeitos espessados são então bombeados por uma conduta até a instalação de armazenamento de
rejeitos (TSF) para descarte. A água do transbordamento do espessador gravita no tanque de água do
processo e é reciclada dentro da planta de processamento.
Reticulação de Água
A água excedente do espessante de rejeitos e da água de retorno da barragem de rejeitos será
bombeada a aproximadamente 117 m3 por hora directamente para o tanque de água de processo para
reutilização na planta de processo. Isso incluirá 78tph de sólidos e, portanto, aproximadamente 35%
da água pode ser recuperada. A água de retorno será bombeada a aproximadamente 41m 3 por hora,
resultando na necessidade de aproximadamente 76m3 por hora de água adicional. A escassez de água
será feita com água bruta do tanque de água bruta. Águas pluviais não processadas, escoamento de
plantas e uma parte da água usada para aplicações gerais de lavagem serão colectadas em uma lagoa
de contenção de onde serão bombeadas para o tanque de água de processo para reciclagem. Prevêse que a quantidade total de minério a ser tratado pela planta de processo seja em média de 550.000
toneladas por ano durante a vida útil da mina, que deve ser superior a 20 anos.
3.3.3

Reagentes

Os reagentes usados no processo incluirão o seguinte:
•
•
•
3.3.4

Floculante usado como auxiliar de decantação e filtragem para concentrados e rejeitos. A
composição exacta do floculante ainda não foi determinada;
Diesel como colector para auxiliar na recuperação de grafite (a quantidade estimada é de
aproximadamente 300g/t minério processado);
Espuma, como metil isobutil carbinol (MIBC) para auxiliar na recuperação de grafite (álcool
ligeiro).
Infraestrutura

A seguinte infraestrutura auxiliar será necessária como parte do desenvolvimento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhoramento da principal estrada de acesso ao local da planta da mina;
Estradas do local que fornecem acesso ao acampamento de mineração proposto, planta de
processo, edifícios de escritórios, pátios de manutenção, armazenamento de água,
armazenamento de rejeitos, campo de furos e outras infraestruturas;
Estradas de transporte que fornecem acesso da cava (s) da mina para o descarte de
resíduos, pilhas de minério e outras infraestruturas da mina;
Acampamento de construção temporário para acomodar aproximadamente 300 pessoas,
incluindo todas as instalações necessárias para a força de trabalho de construção;
Vila de acomodação para acomodar aproximadamente 220 pessoas, incluindo quartos de
acomodação, abluções, área de recreação, lavandaria e um prédio de administração;
Escritórios do local localizados adjacentes à planta de processo. As dimensões exactas e a
localização serão determinadas conforme o projecto avança e mais detalhes ficam disponíveis;
Oficina da mina para serviços e manutenção de frota de mineração e equipamentos de
perfuração;
Edifício de preparação de amostras e laboratório geoquímico;
Estações de armazenamento e abastecimento de combustível diesel para a frota da mina e
veículos ligeiros. Aproximadamente 300 mil litros de diesel serão armazenados em seis ou
mais tanques de 50 mil litros, que ficarão localizados na planta;
Serviços e utilidades no local, incluindo instalações de tratamento de água potável,
instalações de tratamento de esgoto, instalações de armazenamento de explosivo da mina;
Rede de comunicações composta por telefone, dados e rádio;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Barragem de armazenamento de água do processo;
Central eléctrica a diesel, incluindo grupos geradores, sistemas auxiliares, armazenamento e
distribuição de combustível, sala de controlo de edifícios e centrais eléctricas com
aparelhagem;
Uma cerca de perímetro ao redor da planta de processo e acampamento;
Uma planta de processamento de minério que inclui uma oficina de planta e armazenamento,
armazenamento de reagente e consumível, salas de controle, salas de vestiário e escritório
da planta, geração e distribuição de energia e planta móvel.
Areeiro como fonte de areia durante a fase de construção. Três alternativas serão avaliadas e
um local final seleccionado com base no retorno dos engenheiros. Estima-se que
aproximadamente 3500 m3 de areia serão necessários. Este estudo pressupõe que não
haverá desperdícios de processo adicionais associados ao areeiro proposto;
Uma TSF com sistema de recuperação de água para reutilização de água na planta de
processo;
Despejo de rocha estéril para cada depósito;
Duas pilhas de longo prazo (LTSP) (6-10% TGC) e uma área de armazenamento de resíduos
mineralizados para material de baixo teor (3,5% - 5% TGC);
Barragem de armazenamento de água bruta;
Geradores a diesel acionados a diesel e reticulação de energia localizada;
Campo de furos incluindo bombas de perfuração e tubulações para recuperar águas superficiais
e subterrâneas para uso nas instalações de processamento e para água potável.

A posição e o tamanho exacto desta infraestrutura não estão actualmente definidos e terão de ter em
conta as sensibilidades ambientais, os requisitos económicos e de engenharia, que se tornarão mais
claros à medida que o processo de AIAS for prosseguindo.
3.3.5

Fontes de Água e Energia

Água
Estima-se que o projecto usará aproximadamente 750.000 m3 de água nos primeiros 12 meses e será
reduzido para 550.000 m3 por ano após alguns anos, já que uma parte da necessidade de água é
recuperada da instalação de armazenamento de rejeitos. Nesta fase, existem duas opções principais
de fonte de água para a mina que estão sendo consideradas (Tabela 3.2).
Tabela 3.2: Opções de Abastecimento de Água para o Projecto de Balama Central.
Opção 1
Abastecimento de água subterrânea a
partir de um campo de furos que
descarregará para um tanque de água
bruta. Um estudo de exploração da
água está em andamento para
determinar se existe um aquífero que
possa ser usado como fonte de água.
Discussões com as comunidades
próximas indicam que elas obtêm
água de rios e riachos próximos.

Opção 2
Construir uma instalação de armazenamento de água bruta para
capturar e manter as chuvas. A estação de tratamento de água
potável e a instalação de armazenamento de tanques fornecerão
as necessidades de água para o pessoal da equipe e água para
chuveiros de segurança localizados ao redor do local. O tratamento
da água irá ocorrer através de um processo de osmose reversa.
Outras fontes de água incluem a água do desaguamento da mina,
o armazenamento do escoamento superficial de água e a
recuperação de água da instalação de armazenamento de rejeitos.
A (s) fonte (s) exacta (s) de água ainda não foram determinadas,
mas provavelmente serão provenientes de um rio próximo ou de
uma área de drenagem.

Energia
Estima-se que a demanda total anual da mina seja de 4,5 megawatts. A energia para o local será
obtida a partir de uma central eléctrica que compreenda grupos geradores a diesel. Os geradores serão
unidades separadas em contentores localizadas fora do edifício da central.
3.3.6

Transporte

Estima-se que sete camiões de 30 toneladas serão usados para transportar o produto da mina para o
Pemba ou Porto de Nacala todos os dias. Um adicional de três camiões será necessário para peças
Coastal & Environmental Services
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de reposição e consumíveis (incluindo diesel). Dois autocarros seriam usados para transportar mãode-obra de e para o local. Além disso, veículos ligeiros de entrega serão usados para o funcionamento
geral da mina.
3.3.7

Oportunidades de Emprego

Fase de Construção
Durante a fase de construção, estima-se que haverá aproximadamente 300 trabalhadores no local, no
pico do período de construção, que deverá levar aproximadamente 12 meses desde o início da
construção até o comissionamento. A construção ocorrerá aproximadamente 10 horas por dia durante
6 dias por semana. Toda mão de obra não qualificada será proveniente de comunidades locais
próximas ao local. A mão-de-obra qualificada será composta por 50% de Moçambicanos e 50% de
estrangeiros provenientes principalmente de empresas contratadas da África do Sul. A mão-de-obra
semi-especializada será composta por 80% de Moçambicanos e 20% de estrangeiros. Uma força de
trabalho de Moçambique é a preferida, pois é mais económica, no entanto, quando a mão-de-obra
qualificada e experiente não puder ser encontrada em Moçambique, a mão-de-obra estrangeira
precisará de ser adquirida internacionalmente. A equipe local retornará para casa todas as noites
utilizando o transporte fornecido no local. Além da equipe de construção, estarão a equipe de apoio
que cuidará da segurança, auxiliará na restauração, gestão do local, transporte e lavandaria. O
alojamento de construção provavelmente será de habitação pré-fabricada de baixo impacto.
Fase Operacional
Durante a fase operacional, aproximadamente 220 pessoas trabalharão no local da mina. Espera-se
que a planta de processamento esteja em operação 24 horas por dia e 7 dias por semana. Os
trabalhadores da planta de processamento serão rotacionados entre três turnos de 8 horas, com
aproximadamente 100 pessoas trabalhando no turno diurno e aproximadamente 40 pessoas
trabalhando nos turnos da tarde e da noite. A mineração em si ocorrerá 6 dias por semana durante o
dia. Toda mão-de-obra não qualificada será adquirida localmente nas comunidades vizinhas. Toda a
mão-de-obra semi-qualificada será Moçambicana e estima-se que a mão-de-obra qualificada acabará
por incluir 90% de Moçambicanos e 10% de estrangeiros (Tabela 3.3). O pessoal das comunidades
locais será transportado de e para a mina todos os dias das comunidades locais. A equipe que reside
na vila de acomodação estará em um regime de rotação de seis semanas de trabalho e 2 semanas de
folga. Uma forma modular de acomodação de habitação é esperada para a vila de acomodação
permanente, compreendendo paredes de painel de espuma sanduíche, telhado revestido, pátio de
piso de concreto e varandas.
Tabela 3.3: Mão-de-obra qualificada, semiqualificada e não qualificada estimada, a ser
empregada durante as fases do projecto.
Tipo
Qualificada
Semi- Qualificada
Não Qualificado
Total

Fase de construção
50% Moçambicana, 50% Estrangeira
80% Moçambicana, 20% Estrangeira
100% Moçambicana de comunidades
vizinhas
300
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90% Moçambicana and 10% Estrangeira
100% Moçambicana
100% Moçambicana de comunidades
vizinhas
220
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4

VISÃO GERAL DA GESTÃO DE RESÍDUOS EM MOÇAMBIQUE

4.1

Introdução

Antes de caracterizar os fluxos de resíduos ou considerar alternativas para a sua gestão e
eliminação, é importante considerar os acordos institucionais e o enquadramento legislativo
relevantes. Além da consideração da legislação, políticas e normas relacionadas à protecção da
saúde ambiental e humana, também é necessário considerar as definições de resíduos, as metas
e objectivos das estratégias e políticas de gestão de resíduos aplicáveis, a conveniência de
reciclagem e reutilização, e quaisquer requisitos de permissão. Ao avaliar as opções de gestão para
fluxos de resíduos sólidos, é necessário rever a capacidade institucional para a gestão de resíduos
em Moçambique e consultar as directrizes específicas para a identificação de resíduos gerais e
perigosos.

4.2

Definição de resíduos

O Regulamento Moçambicano para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (Decreto 94/2014 de
31 de Dezembro), que revogou o Regulamento sobre Gestão de Resíduos (Decreto 13/2006 de 15
de Julho), define resíduos como quaisquer “substâncias ou objectos que são eliminados, que temos
a intenção de eliminar ou que somos obrigados por lei a eliminar, também conhecido como lixo”.
Como muitos dos projectos de desenvolvimento de grande escala no continente Africano são
financiados em algum grau pelas agências de empréstimos internacionais, também é importante
considerar a definição de resíduos da IFC. De acordo com a Secção 1.6 (Ambiente: Gestão de
Resíduos) das Diretrizes de Ambiente, Saúde e Segurança (ASS) da IFC (30 de Abril de 2007),
resíduo é definido como “qualquer material sólido, líquido ou gasoso contido que está sendo
descartado por descarte, reciclagem, queima ou incineração”, incluindo:
•
•

“Um subproduto de um processo de fabricação;
Um produto comercial obsoleto que não pode mais ser usado para o propósito pretendido e
requer descarte.”

O documento da Directriz diferencia ainda entre resíduos sólidos (não perigosos) e resíduos
perigosos (Tabela 4.1). A classificação de resíduos é discutida em mais detalhes na Secção 5 deste
relatório. As Directrizes para Projectos de Mineração do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)
de 1995 também foram consultadas ao identificar e definir resíduos relacionados à mineração.
Tabela 4.1: Definição de resíduos sólidos (resíduos não perigosos) e perigosos de acordo
com as Directrizes Gerais de ASS da IFC (2007).
Tipo de
Resíduos

Resíduos
sólidos (não
perigosos)

Definição e Exemplos
Exemplos de tais resíduos incluem lixo doméstico e lixo; materiais inertes de
construção/demolição; lixo tais como sucata de metal e recipientes vazios (excepto
aqueles anteriormente usados para conter materiais perigosos que devem, em princípio,
ser geridos como resíduos perigosos); e resíduos de operações industriais, como escória
de caldeira, clínquer e cinzas volantes (que provavelmente não são relevantes para este
projecto em particular).
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Tipo de
Resíduos

Resíduos
perigosos

4.3

Definição e Exemplos
Compartilham as propriedades de um material perigoso (por exemplo, inflamabilidade,
corrosividade, reactividade ou toxicidade) ou outras características físicas, químicas ou
biológicas que possam representar um risco potencial à saúde humana ou ao meio
ambiente, se administrados de maneira inadequada. Os resíduos também podem ser
definidos como “perigosos” por regulamentos locais ou convenções internacionais, com
base na origem dos resíduos e sua inclusão em listas de resíduos perigosos, ou com base
em suas características. A lama de uma estação de tratamento de resíduos, estação de
tratamento de água ou instalação de controle de poluição do ar e outros materiais
descartados, incluindo material gasoso sólido, líquido, semissólido ou contido, resultante
de operações industriais, precisa ser avaliado caso a caso para determinar se constitui
um resíduo perigoso ou não perigoso.

Tendências de Gestão de Resíduos em Moçambique

A gestão de resíduos em Moçambique é um problema crescente para o país, uma vez que os
sistemas actuais, em geral, não conseguem lidar com a quantidade de resíduos que é produzida.
As práticas de gestão de resíduos são essencialmente realizadas apenas em áreas urbanas, bem
como por empresas privadas limitadas em áreas rurais (por exemplo, empresas de mineração).
Insuficiências na colecta, transporte e tratamento de resíduos sólidos são comuns nas principais
cidades de Moçambique, onde cerca de 2,5 milhões de toneladas de resíduos são produzidos
anualmente (Carbon Africa, 2014).
Aproximadamente 60% do resíduo do país é classificado como material orgânico, tornando este o
principal grupo de resíduos encontrado em todo Moçambique. Nas áreas suburbanas e rurais de
Moçambique, uma proporção ainda maior de resíduos orgânicos é encontrada e geralmente requer
tratamento pelos próprios produtores, pois as autoridades municipais não têm recursos suficientes
para cobrir áreas localizadas fora das cidades (Nações Unidas, 2015).
Embora aproximadamente 25% dos resíduos de Moçambique sejam classificados como recicláveis,
apenas 1% sofre qualquer tipo de processo de reciclagem (Carbon Africa, 2014). A reciclagem é
essencialmente restrita a Maputo e a Matola, uma vez que estas grandes cidades são as que mais
sofrem perdas e também conseguem encontrar um mercado para produtos reciclados, que são
frequentemente exportados para a África do Sul. A maior parte dos resíduos em Moçambique acaba
em lixeiras ao ar livre que rodeiam as principais cidades (Nações Unidas, 2015). Uma organização
chamada Amor (Associação Moçambicana de Reciclagem) está em operação desde 2010 e
concentra-se no uso de iniciativas de reciclagem para a elevação socioeconómica (Amor, 2018).
Essas iniciativas, no entanto, parecem estar limitadas às grandes áreas urbanas, sem evidências
de reciclagem formalizada nas áreas rurais.
O aumento do metano de vários aterros não controlados em Moçambique está a contribuir para as
emissões de gases com efeito de estufa no país. O Plano do Sector Ambiental e Estratégia
Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável de Moçambique apresenta um esboço para a
implementação de aterros sanitários para reduzir as emissões significativas de metano nos
principais municípios de Moçambique (ex. Maputo, Xai-Xai, Inhambane, Chimoio, Tete, Nampula,
Lichinga e Pemba) (Carbon Africa, 2014).
O aterro sanitário de resíduos perigosos de Mavoco, de propriedade privada, localizado próximo a
uma fábrica de produção de alumínio em Matola, inaugurado em 2005 sob o controle do Ministério
da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) é o único aterro de resíduos perigosos
registado em o país (Carbon Africa, 2014). Devido ao risco envolvido no transporte de grandes
quantidades de resíduos perigosos em longas distâncias, o governo identificou a necessidade de
aterros adicionais para resíduos perigosos nas regiões de Tete e Cabo Delgado (Ferrari et al.,
2016). Novas instalações para o descarte de resíduos industriais estão sendo desenvolvidas em
outras partes do país para apoiar o crescimento dos sectores industrial e de mineração. Em
particular, há relatos de que empresas estabelecidas como a Enviroserve e a Interwaste estão
expandindo seus serviços de gestão de resíduos para Moçambique. De acordo com um relatório
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on-line de 2012 (www.macuahub.com), o desenvolvimento de um aterro para resíduos industriais
está sendo considerado para Moatize, na Província de Tete, enquanto Ferrari et al. (2016) indicam
que a empresa de mineração Vale Moçambique desenvolveu o seu próprio aterro de resíduos
perigosos na área.
Na província de Cabo Delgado, não existem actualmente aterros municipais, no entanto, alguns
desenvolvimentos de mineração recentes desenvolveram aterros dentro da sua área de licença de
mineração. Um exemplo disso é a Mina de Grafite de Balama da Syrah, localizada a
aproximadamente 3 km ao norte do Projecto de Balama Central contemplado neste relatório (Figura
4.1). Esta mina iniciou recentemente suas operações e actualmente existe um despejo de resíduos
localizado no local. Além disso, um incinerador de alta temperatura foi implementado no local para
incinerar os resíduos combustíveis com o objectivo de reduzir a produção de gases de efeito estufa
que estão associados aos aterros sanitários. Os resíduos perigosos, no entanto, ainda são
removidos por um prestador de serviços licenciado, já que a Mina da Syrah actualmente não está
licenciada para descartar resíduos perigosos (Modern Mining, 2017).

Figura 4.1: Localização da Mina de Grafite de Balama da Syrah existente em relação ao
proposto Projecto de Balama Central.

4.4

Quadro institucional

Antes de rever o quadro legislativo e as implicações para o projecto proposto, é importante rever os
papéis e responsabilidades de várias autoridades dentro do país.
O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) é responsável por fazer
inspeções regulares nos locais de obras para novas actividades e operações das instalações
existentes. Em uma situação complexa ou onde as condições ambientais o justifiquem, o MITADER
é mandatado para solicitar uma auditoria ambiental a ser realizada. O MITADER tem dois grandes
domínios de responsabilidade:

Coastal & Environmental Services

18

Suni Resources S.A.

Avaliação de Impacto de Resíduos e Efluentes

a) Implementar o Programa Nacional de Gestão Ambiental (PNGA) e a política e legislação
ambiental associada;
b) Coordenar com outros ministérios sobre questões ambientais para integrar aspectos
ambientais em seus projectos, programas e políticas.
O MITADER está organizado nas seguintes cinco Direcções Nacionais:
•
•
•
•
•

Direcção Nacional do Ambiente;
Agência Nacional de Qualidade Ambiental;
Direcção Nacional de Ordenamento do Território e Reassentamento;
Promoção da Consciencialização Ambiental; e
Planeamento e Estudos.

De modo a cumprir o seu mandato de forma mais eficaz, e em conformidade com a política de
descentralização do governo, o MITADER, anteriormente MICOA (Ministério para a Coordenação
da Acção Ambiental), tem estabelecido desde 1995 uma presença institucional crescente no
governo local. A nível provincial, o MITADER é representado pelas Direcções Provinciais de Terra,
Ambiente e Desenvolvimento Rural (DPTADERs)). A nível distrital, a representação do MITADER é
através dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestrutura (SDPI) do Ministério das Obras
Públicas sob a administração de Larde. Este departamento é responsável por lidar com questões
relacionadas ao planeamento do uso da terra, bem como a quaisquer questões relacionadas à
protecção ambiental. As DPTADERs foram criadas em cada uma das 11 províncias sob a Direcção
Nacional do Ambiente. O papel dos DPTADERs é, em princípio, facilitar a implementação local de
legislação, políticas e programas ambientais centralmente desenvolvidos, incluindo os
Regulamentos e Directrizes da Avaliação do Impacto Ambiental (AIA). A maioria das estruturas do
governo provincial inclui departamentos de gestão ambiental e alguns têm departamentos de AIA
separados (por exemplo, os das Províncias de Nampula e Cabo Delgado).
As responsabilidades em relação à gestão de resíduos sólidos foram descentralizadas do governo
nacional para os municípios locais, com excepção dos resíduos perigosos, ainda regulamentados
pelo MITADER, e os resíduos biomédicos, que são de responsabilidade do Ministério da Saúde
(MISAU). A coordenação entre estas e outras autoridades é delineada pela rede nacional de
informação e comunicação sobre saneamento (Nações Unidas, 2015).

4.5

Legislação, Políticas e Padrões Ambientais Nacionais Relevantes

Será aplicada uma série de leis Moçambicanas a este projecto, e a secção seguinte apresenta um
breve resumo daquelas que se relacionam com a gestão de resíduos. É evidente que a boa gestão
de resíduos sólidos e líquidos é uma área de foco do governo de Moçambique e que uma
compreensão adequada das Políticas e Leis relevantes é importante para qualquer desenvolvedor
que pretenda operar em Moçambique. Uma compreensão desse quadro legal também é essencial
na avaliação de opções para a gestão de resíduos. Os seguintes documentos estão relacionados
com a gestão de resíduos em Moçambique:
•
•
•
•
•
•
•
•

Constituição da República de Moçambique (2004);
Lei 20/1997 de 1 de outubro - A Lei do Ambiente;
Decreto 26/2004, de 20 de Agosto - Regulamento Ambiental para Actividades Mineiras;
Resolução do Conselho de Ministros Nº 5/1995 de 3 de Agosto - Programa Nacional de
Gestão Ambiental;
Decreto Nº 18/2004, de 2 de Junho, em articulação com o Regulamento 67/2010, de 31 de
Dezembro - Regulamento de Qualidade Ambiental e Emissões);
Decreto Nº 45/2004, de 29 de Setembro, alterado pelo Decreto Nº 54/2015, de 31 de
Dezembro - Regulamento de Avaliação do Impacto Ambiental;
Decreto 94/2014, de 31 de Dezembro - Regulamento para a Gestão de Resíduos Sólidos
Municipais;
Decreto 8/2003, de 18 de Fevereiro - Regulamento sobre a Gestão de Resíduos
Biomédicos;
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•
•
•

Decreto 83/2014 de 31 de Dezembro - Regulamento de Resíduos Perigosos;
Directiva Técnica para a implementação e operação de aterros sanitários (2009)
Estratégia Nacional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em
Moçambique para o período 2013-2015 (2012).

4.5.1

A Constituição da República de Moçambique (2004)

A Constituição é a lei suprema da terra e qualquer acto ou conduta inconsistente com ela é inválido
e não terá força de lei. A Constituição aborda questões relacionadas com a protecção do ambiente
e a qualidade de vida nos Artigos 45, 81, 90, 98, 102 e 117. O Aartigo 90, que faz parte do Capítulo
V (Direitos e Deveres Económicos, Sociais e Culturais) do Título III (Direitos, deveres e liberdades
fundamentais), dá ao povo de Moçambique o direito de viver num ambiente equilibrado e livre de
contaminação. Compromete “as autoridades estaduais e locais, em colaboração com outros
parceiros apropriados, a adoptar políticas para a protecção do meio ambiente por meio de práticas
adequadas de gestão de resíduos e o cuidado com a utilização racional de todos os recursos
naturais".
Relevância para a mina proposta
•
•
•
4.5.2

Obrigação de garantir que o desenvolvimento proposto não resulte em contaminação;
Obrigação de garantir que o proponente realize práticas de gestão de resíduos para a protecção
do meio ambiente; e
Obrigação de garantir que o proponente conduza a utilização racional dos recursos naturais.

Lei do Ambiente (Lei 20/97) de 1 de Outubro de 1997

Muitos dos requisitos relacionados com a gestão de resíduos em Moçambique estão documentados
na Lei do Ambiente (Lei 20/97 de 1 de Outubro de 1997). Esta lei foi uma das primeiras ferramentas
reguladoras desenvolvidas pelo governo de Moçambique para garantir que os resíduos não poluem
o ambiente natural nem afectam o ambiente social. A lei fornece um quadro geral para a protecção
ambiental, incluindo a gestão de resíduos. O objectivo da Lei é “definir a base legal para o uso e a
gestão adequada do meio ambiente e seus elementos, de modo a estabelecer um sistema de
desenvolvimento sustentável” no país.
De acordo com a Lei do Ambiente (Lei 20/97 de 1 de Outubro de 1997), qualquer actividade
relacionada a resíduos e efluentes com impacto significativo no meio ambiente requer uma licença
ambiental. A Lei do Ambiente (LA) também estabelece que a licença ambiental deve estar sujeita a
regulamentações específicas sobre o processo de estudo de AIA (Aprovado pelo Decreto de AIA
45/2004, alterado pelo Decreto 54/2015).
A Lei Ambiental de 1997 impõe responsabilidade objectiva sobre pessoas que causam danos
materiais ao meio ambiente. O Estado tem o direito de avaliar o dano, fixar o valor da indemnização
e tomar medidas contrárias às custas da pessoa causadora do dano. Além do acima exposto, a
Tabela 4.2 apresenta as secções da Lei do Ambiente de 1997 que são particularmente relevantes
para a gestão de resíduos e a prevenção da poluição do meio ambiente em Moçambique.
Tabela 4.2: Tabela 4.2: Secções relevantes da Lei do Ambiente de Moçambique relativas a
resíduos.
Secção #

III: Poluição
Ambiental

Artigo #

9: Proibição
contra a
poluição
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Artigo #

Estipulação

1

A produção, depósito no solo ou subsolo, emissão na
água ou na atmosfera de qualquer substância tóxica ou
poluidora, bem como a prática de qualquer actividade
que acelere a erosão, a desertificação, o desmatamento
ou qualquer forma de degradação ambiental que esteja
fora da terra os limites legalmente estabelecidos não são
permitidos no território nacional.
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Secção #

Sub
Artigo #

Artigo #

2

Padrões de
Qualidade
Ambiental

2

1
IV: Medidas
Especiais de
Protecção
Ambiental

14:
Implantação
de
Infraestruturas
2

Estipulação
A importação para o território nacional de resíduos
tóxicos ou resíduos é expressamente proibida, salvo nos
termos que estariam estabelecidos em legislação
específica.
Na definição dos padrões de qualidade ambiental, regras
e prazos devem ser estabelecidos para os processos
agrícolas e industriais, incluindo maquinaria e métodos
de transporte, para adoptar a tecnologia e os
procedimentos apropriados, de modo a neutralizar ou
evitar a emissão de substâncias poluentes.
São proibidas a implantação de infraestruturas
habitacionais ou outras e o depósito de resíduos e
materiais usados que, devido à sua dimensão, natureza
ou localização, provocariam um impacto negativo
significativo no ambiente,
A proibição referida no número anterior é aplicável, em
particular, às zonas costeiras, zonas ameaçadas pela
erosão e desertificação, zonas húmidas, zonas de
protecção ambiental e outras zonas ecologicamente
sensíveis.

Relevância para a mina proposta
•
•
•
4.5.3

Obrigação de garantir que o desenvolvimento proposto deve, sempre que possível, estar de
acordo com a Lei do Ambiente;
Obrigação de garantir o uso e a gestão adequados do meio ambiente e seus elementos; e
Obrigação de assegurar que a poluição ambiental seja evitada e que medidas especiais de
protecção ambiental sejam implementadas.

Programa Nacional de Gestão Ambiental (PNGA), 1995

O MITADER aprovou um PNGA em 1995. Este é um documento de política delineando as
prioridades para a gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável no país. O objectivo
subjacente da legislação ambiental de Moçambique é a protecção da saúde humana e ambiental e,
mais importante, a legislação promove o governo do Princípio do Poluidor Pagador, o Princípio da
Acção Preventiva e Correctiva e o Princípio da Precaução.
Relevância para a mina proposta
•
4.5.4

Obrigação de garantir que o desenvolvimento proposto se alinhe com o PNGA.

Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e Emissões de Efluentes
Decreto Nº 18/2004 de 2 de Junho de 2004 Alterado pelo Decreto Nº 67/2010

O Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e Emissões de Efluentes (Decreto N o
18/2004) estabelece os padrões de qualidade ambiental e os limites permitidos para descarga de
efluentes e emissões pelas indústrias. O objectivo deste Regulamento é estabelecer padrões de
qualidade ambiental e emissões de efluentes, visando ao controle e manutenção dos níveis
admissíveis de concentração de poluentes no meio ambiente. As disposições deste Regulamento
são aplicáveis a todas as novas actividades públicas e privadas que possam afectar o meio
ambiente directa ou indirectamente. Os regulamentos cobrem a qualidade do ar (Capítulo II), a
qualidade da água (Capítulo III), a qualidade do solo (Capítulo IV) e o ruído (Capítulo V) e consistem
em vários Anexos que fornecem mais detalhes sobre os padrões de qualidade ambiental:
•

Anexo I: Novos padrões de qualidade do ar, agentes poluidores atmosféricos e parâmetros
para agentes inorgânicos e orgânicos carcinogénicos (conforme alterado pelo Decreto Nº
67 de 2010);
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•
•
•
•
•

Anexo II: Padrões de emissão para poluentes gasosos por indústrias;
Anexo III: Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos por Indústrias;
Anexo IV: Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos Domésticos;
Anexo V: Substâncias químicas potencialmente nocivas
Anexo VI: Manual de Classificação, Quantificação, Interpretação de Análises Laboratoriais
de Solo e Água.
Relevância para a mina proposta
•
•
•

4.5.5

De acordo com os regulamentos de alteração (Decreto Nº 67 de 2010), é estipulado um montante
de pagamento de impostos para várias emissões;
O incumprimento de qualquer um dos padrões de poluição estabelecidos no Decreto Nº 18/2004,
conforme alterado, ou a não comunicação de uma superação é punido com uma multa;
Os limites específicos de descarga permitidos para Moçambique para vários poluentes dentro de
um fluxo de efluentes de esgoto são fornecidos no Apêndice A.

Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental Decreto Nº
45/2004 conforme Alterado pelo Decreto 54/2015

O regulamento estabelece que um dos principais instrumentos para a gestão ambiental é o processo
de uma AIAS, que visa mitigar os impactos negativos que certos projectos dos sectores público e
privado podem causar ao ambiente natural e socioeconómico, realizando estudos ambientais antes
que o projecto comece. Ele define o processo de avaliação de impacto ambiental, estudos
ambientais, processo de participação pública exigida, o processo de estudos de revisão, a
viabilidade de processo de decisão e questão ambiental e licença. É aplicável a todas as actividades
públicas e privadas com influência directa ou indirecta nas componentes ambientais. O proponente
tem a responsabilidade de garantir que as actividades propostas e o processo de AIAS estejam em
conformidade com os requisitos deste regulamento. O proponente é obrigado a solicitar uma licença
ambiental e realizar o processo de AIAS em apoio ao pedido de acordo com este Regulamento, e
uma licença ambiental deve ser obtida do MITADER.
Relevância para a mina proposta
•

4.5.6

A mina proposta e a infraestrutura associada requerem autorização do MITADER por meio de um
processo de AIAS, incluindo o desenvolvimento de novas instalações adicionais para o
tratamento ou a disposição de resíduos.

Regulamento para a Gestão de Resíduos Sólidos de Decreto Municipal No 94/2014

O Regulamento de Gestão de Resíduos (Decreto Nº 13/2006) foi revogado pelo Regulamento de
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (Decreto 94/2014 de 31 de Dezembro). A Gestão de Resíduos
é definido como “todos os procedimentos viáveis para garantir a gestão de resíduos ambientalmente
segura, sustentável e eficiente, levando em consideração a necessidade de redução, reciclagem e
reutilização, incluindo separação, colecta, manuseio, transporte, armazenamento e / ou descarte de
resíduos e a protecção subsequente da saúde humana e do meio ambiente contra os efeitos
adversos que podem resultar dos locais de disposição. ”O Artigo 4 do Regulamento para a Gestão
de Resíduos Sólidos Municipais (Decreto 94/2014 de 31 de Dezembro) lista sete (7) princípios
gerais de gestão de resíduos:
• Auto-suficiência - quando possível, a gestão de resíduos deve ser realizada dentro do país;
• Responsabilidade de gestão - o resíduo é da responsabilidade do produtor e / ou detentor
dos resíduos;
• Prevenção e redução - Reduzir e evitar o risco para a saúde humana e o meio ambiente;
• Hierarquia de gestão de resíduos - prevenção, redução, reutilização, reciclagem e
recuperação;
• Responsabilidade do cidadão;
• Protecção da saúde humana e do meio ambiente;
• Princípio do poluidor-pagador - o poluidor paga por qualquer dano ao meio ambiente.
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De acordo com o Artigo 8 (Gestão de Resíduos Sólidos), deve ser concebido e implementado um
plano de gestão integrado por qualquer entidade privada que conduza actividades relacionadas à
gestão de resíduos sólidos. O Artigo 9 (Licenciamento Ambiental de instalações para tratamento e
deposição final de resíduos sólidos urbanos) exige que todas as instalações de eliminação ou
tratamento de resíduos estejam sujeitas a licenciamento ambiental de acordo com o Regulamento
da AIA de Moçambique. O Artigo 10 (Dever de Informação) especifica que, no caso de qualquer
derrame de resíduos sólidos, o Conselho Municipal deve ser informado dentro de 24 horas do
incidente ocorrido. Os Artigos 11 e 12 tratam das obrigações dos produtores e operadores de
resíduos sólidos, bem como do transporte desses resíduos.
Relevância para a mina proposta
•
•
•
•
•
•
4.5.7

Devem ser tomadas todas as medidas razoáveis para evitar a geração de resíduos e, quando tal
geração não puder ser evitada, minimizar a toxicidade e a quantidade de resíduos gerados;
Reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar resíduos;
Onde os resíduos tiverem que ser eliminados, garantir que os resíduos sejam tratados e
eliminados de uma forma ambientalmente correcta;
Gerir os resíduos de forma a não pôr em perigo a saúde humana ou o ambiente, nem causar
incómodo devido a ruídos, odores ou impactos visuais;
Impedir que o resíduo seja usado para fins não autorizados; e
As actividades de gestão de resíduos devem ser licenciadas.

Regulamento sobre Resíduos Perigosos Decreto Nº 83/2014 de 31 de Dezembro

O Regulamento sobre Gestão de Resíduos Perigosos (Decreto Nº 83/2014) define resíduos
perigosos como “os resíduos enumerados no Anexo IX (deste decreto), que possuem uma ou mais
características de constante perigo no Anexo III (inflamáveis, explosivos, corrosivos, (tóxicos,
infecciosos ou radioativos ou outras características que constituam perigo para a vida ou a saúde
de seres humanos e outros seres vivos e a qualidade do meio ambiente).” As regras relativas à
produção e a gestão de resíduos perigosos são descritas neste regulamento e aplicam-se a
indivíduos, empresas e entidades públicas em todo Moçambique.
O Artigo 4 deste regulamento define os princípios da gestão de resíduos perigosos, que são
amplamente baseados nos princípios para a gestão municipal de resíduos descritos na Secção
4.5.6 acima. O Artigo 8 trata das obrigações dos produtores, transportadores e operadores de
resíduos perigosos. O Capítulo III dos regulamentos contém vários artigos relacionados com a
gestão de resíduos perigosos:
• Artigo 11: Plano de Gestão de Resíduos Perigosos;
• Artigo 12: Segregação de Resíduos Perigosos;
• Artigo 13: Identificação e Embalagem de Resíduos Perigosos;
• Artigo 14: Embalagens de Resíduos Perigosos;
• Artigo 15: Manuseamento de Resíduos Perigosos Dentro das Instalações do Produtor;
• Artigo 16: Manuseamento de Resíduos Perigosos Fora das Instalações da Entidade
Produtora;
• Artigo 17: Métodos de Tratamento, Disposição e Deposição de Resíduos Perigosos;
• Artigo 18: Obrigações específicas das entidades que lidam com resíduos perigosos.
Relevância para a mina proposta
•

•
•

Resíduos perigosos podem ser encontrados na planta de processamento, armazenamento de
combustível diesel, estações de abastecimento e planta movida a diesel, que são propostos para
o local, bem como na oficina da mina, áreas de lavagem e escritórios (por exemplo, lâmpadas
fluorescentes e baterias);
Gerir os resíduos perigosos de tal maneira que não ponham em perigo a saúde humana ou o
meio ambiente;
Impedir que o resíduo seja usado para fins não autorizados;
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•
•
•
•
4.5.8

Garantir que todos os resíduos perigosos sejam separados, classificados e descartados de
maneira ambientalmente sustentável;
O armazenamento, o transporte, o descarte, o tratamento, a recuperação ou a eliminação dos
resíduos perigosos aplicáveis estão sujeitos a licenciamento ambiental;
Os operadores e transportadores de resíduos perigosos devem estar certificados de acordo com
o Anexo I deste Regulamento;
Deve estar em vigor um plano de gestão de resíduos perigosos antes do início de quaisquer
actividades relevantes.

Regulamento sobre a Gestão de Resíduos Biomédicos Decreto Nº 8/2003, de 18 de
Fevereiro

O Decreto No 8/2003 define os resíduos biomédicos como aqueles provenientes de instalações
médicas, incluindo veterinários, instalações de tratamento e pesquisa médica. O regulamento é
aplicável a instituições de saúde, indústrias e indivíduos que produzem e gerem o descarte de
resíduos biomédicos. Estabelece as regras aplicáveis à gestão de resíduos médicos, servindo para
proteger a saúde e segurança dos profissionais de saúde e o público em geral, bem como para
minimizar o impacto dos resíduos biomédicos no meio ambiente.
Relevância para a mina proposta
•

4.6

Todos os resíduos médicos derivados do local (por exemplo, clínica no local, postos de primeiros
socorros, etc.) devem ser descartados da maneira correcta.

Padrões e Directrizes Internacionais Relevantes

Existem várias Convenções e Directrizes Internacionais que são relevantes para o projecto porque
foram ratificadas pelo Governo de Moçambique. Estas directrizes e convenções relevantes são
discutidas abaixo.
4.6.1

Convenção de Basileia

Moçambique é signatário da Convenção da Basileia (aderida a 13 de Março de 1997), que é a
Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua
Eliminação. Esta convenção é altamente relevante para a gestão de resíduos perigosos dentro de
Moçambique, devido ao número limitado de instalações de aterro de resíduos perigosos no país.
Os principais objectivos da Convenção de Basileia são a redução da produção de resíduos
perigosos e a restrição do movimento transfronteiriço e da eliminação desses resíduos. Também
visa garantir que qualquer movimento transfronteiriço e descarte de resíduos perigosos, quando
permitido, seja estritamente controlado e ocorra de maneira ambientalmente correcta e responsável.
O seu âmbito de aplicação cobre uma vasta gama de resíduos definidos como “resíduos perigosos”
com base na sua origem e/ou composição e nas suas características (Artigo 1 e Anexos I, III, VIII e
IX), bem como tipos de resíduos definidos como “outros resíduos” (resíduos domésticos e cinzas
do incinerador; Artigo 1 e Anexo II).
Em particular, a convenção proíbe o movimento transfronteiriço de resíduos e é aplicável a resíduos
pertencentes às seguintes categorias:
• Resíduos perigosos que estão sujeitos a movimento transfronteiriço e incluem:
a. Resíduos que pertençam a qualquer categoria contida no Anexo I, a menos que não
possuam nenhuma das características contidas no Anexo III da Convenção; e
b. Resíduos que não são cobertos pelo parágrafo (a), mas são definidos como, ou são
considerados, resíduos perigosos pela legislação de Moçambique para exportação,
importação ou trânsito.
• Os resíduos que pertencem a qualquer categoria contida no Anexo II e que estejam sujeitos
a movimento transfronteiriço serão “outros resíduos” para os fins da presente Convenção.
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•

Resíduos que, como resultado de serem radioativos, estão sujeitos a outros sistemas de
controle internacional, incluindo instrumentos internacionais, aplicando-se especificamente
a materiais radioativos, estão excluídos do escopo desta Convenção.
Resíduos que derivam das operações normais de um navio, cuja descarga é coberta por
outro instrumento internacional, estão excluídos do âmbito desta Convenção.

•

Para os fins da presente Convenção, qualquer movimento transfronteiriço (exportação e
importação) dos resíduos descritos sem a devida autorização da autoridade Moçambicana relevante
é considerado ilegal. Deve-se notar que o tráfico ilegal de resíduos também se aplica a danos devido
a um incidente ocorrido durante um movimento transfronteiriço autorizado de resíduos perigosos e
seu descarte. O Decreto Nº 13/2006, de 15 de Junho, Regulamento sobre Gestão de Resíduos,
designa o MITADER como autoridade competente Moçambicana para a aprovação do transporte
de resíduos perigosos. De acordo com o Fact Sheet da Convenção de Basileia de 2011,
Moçambique não possui legislação que restrinja a exportação (incluindo o trânsito) de resíduos
perigosos e outros resíduos para eliminação ou recuperação final.
Relevância para a mina proposta
Embora actualmente não haja restrições em relação à exportação de resíduos perigosos para fora de
Moçambique, o descarte de resíduos perigosos da mina proposta deve evitar o movimento transfronteiriço
e deve ser descartado no Aterro de Mavoco (um aterro licenciado para resíduos perigosos e industriais).
reconhecido pela Convenção de Basileia) ou outros aterros licenciados para resíduos perigosos que
possam ser desenvolvidos ao longo da vida da mina.

4.6.2

Convenção de Bamako

Moçambique é signatário da Convenção de Bamako (aderida a 5 de Fevereiro de 1999), que é a
Convenção sobre a proibição da importação para África e o controlo do movimento transfronteiriço
de resíduos perigosos em África. Os requisitos desta Convenção são semelhantes aos da
Convenção de Basileia.
O impulso para a Convenção de Bamako surgiu do fracasso da Convenção de Basiléia em proibir
o comércio de resíduos perigosos para países menos desenvolvidos, e da percepção de que muitos
países desenvolvidos estavam exportando resíduos tóxicos para a África. Embora a Convenção de
Bamako use um formato e linguagem semelhantes aos da Convenção da Basiléia, é muito mais
forte proibir todas as importações de resíduos perigosos. Além disso, não faz excepções em
determinados resíduos perigosos (como aqueles para materiais radioativos) feitos pela Convenção
da Basileia.
O Artigo 9 (Tráfico Ilegal) da Convenção de Bamako proíbe qualquer movimento transfronteiriço de
resíduos perigosos nas seguintes condições:
• se levada a cabo sem notificação, em conformidade com as disposições da presente
Convenção, a todos os Estados envolvidos; ou
• se realizado sem o consentimento, em conformidade com as disposições desta Convenção,
de um Estado interessado; ou
• se o consentimento for obtido dos Estados envolvidos por meio de falsificação, deturpação
ou fraude; ou
• se não estiver em conformidade material com os documentos; ou
• se resultar na eliminação deliberada de resíduos perigosos em violação da presente
Convenção e dos princípios gerais do direito internacional.
A Convenção exige que seus signatários introduzam legislação nacional para criminalizar e impor
altas medidas punitivas a todas as pessoas que planearam, executaram ou ajudaram no movimento
ilegal transfronteiriço de resíduos perigosos.
Relevância para a mina proposta
•

De acordo com a Convenção de Basileia na Secção 4.6.1.
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4.6.3

Padrões de Desempenho (PD) da IFC em Sustentabilidade Ambiental e Social (2012)

Em 2005, a IFC, que é o braço do sector privado do Grupo do Banco Mundial, embarcou em uma
extensa revisão de seus procedimentos de avaliação ambiental e PD. Um PD revisto e um pouco
mais rigoroso e mais claramente definido, bem como suas Notas de Orientação associadas, foram
publicados a 1 de Janeiro de 2012. Esses PD (Quadro 1) geralmente formam o a espinha dorsal de
AIASs e gestão ambiental para grandes projectos em países em desenvolvimento e podem ser
usados para identificar e gerir riscos em desenvolvimentos propostos. Embora o projecto proposto
não precise ser desenvolvido de acordo com os padrões da IFC, essas directrizes fornecem uma
ferramenta útil para grandes projectos como este.
Quadro 1: Padrões de Desempenho (PD) da IFC (Janeiro de 2012)
Padrão de Desempenho 1:
Padrão de Desempenho 2:
Padrão de Desempenho
3:
Padrão de Desempenho 4:
Padrão de Desempenho 5:
Padrão de Desempenho 6:
Padrão de Desempenho 7:
Padrão de Desempenho 8:

4.6.4

Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais
Trabalho e Condições de Trabalho
Eficiência de Recursos e Prevenção de Poluição
Saúde, Segurança e Protecção da Comunidade
Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário
Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais
Vivos.
Pessoas Indígenas
Património Cultural

Directrizes Gerais de ASS da IFC (2007)

As Directrizes Gerais de ASS da IFC (2007) são documentos de referência técnica com exemplos
gerais e específicos da indústria de Boas Práticas Internacionais da Indústria (GIIP), conforme
definido no PD3 da IFC sobre Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição. A IFC usa as
Directrizes de ASS como uma fonte técnica de informações durante as actividades de avaliação do
projecto, conforme descrito nos Procedimentos de Revisão Ambiental e Social da IFC (2006). De
acordo com as Directrizes Gerais de ASS, as instalações que geram e armazenam resíduos devem
praticar o seguinte:
• Estabelecer prioridades de gestão de resíduos no início das actividades com base na
compreensão dos potenciais riscos e impactos de AAS e considerando a geração de
resíduos e suas consequências;
• Estabelecer uma hierarquia de gestão de resíduos que considere a prevenção, redução,
reutilização, recuperação, reciclagem, remoção e finalmente a eliminação de resíduos;
• Evitar ou minimizar a geração de materiais residuais, na medida do possível;
• Onde a geração de resíduos não pode ser evitada, mas tenha sido minimizada, recuperando
e reutilizando resíduos, e;
• Onde os resíduos não podem ser recuperados ou reutilizados, tratando, destruindo e
descartando-os de uma maneira ambientalmente correcta.
Embora o desenvolvimento proposto não seja obrigado a aderir às Directrizes Gerais de ASS da
IFC, elas fornecem uma ferramenta útil para estabelecer um programa de gestão e um regime de
monitoramento de conformidade para a mina proposta.
4.6.5

Directrizes Sector-Específicas de ASS da IFC

Enquanto o PD da IFC, do qual algumas partes se relacionam com todas as fases do ciclo de vida
de um projecto - planeamento, concepção, construção, operação e descomissionamento/
encerramento - as Directrizes de ASS da IFC do Sector Industrial referem-se especificamente às
fases de construção e operação de projectos específicos. O objectivo dessas directrizes é
complementar o PD, fornecendo orientações mais detalhadas sobre os impactos ambientais e
sociais que podem estar associados a sectores industriais específicos, bem como limites
específicos.
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As Directrizes são, portanto, documentos de referência técnica que recomendam exemplos gerais
específicos da GIIP da indústria, e fornecem níveis de desempenho e objectivos mensuráveis para
instalações novas e existentes, incluindo alvos específicos pelos quais a GIIP pode ser alcançada.
Essas directrizes de ASS do sector industrial são projectadas para serem usadas em conjunto com
o documento das Directrizes Gerais de ASS (2007) (descrito acima), que fornece orientação aos
usuários sobre questões comuns de ASS potencialmente aplicáveis a todos os sectores da
indústria. Embora o projecto proposto não seja obrigado a aderir às Directrizes Específicas do
Sector de ASS da IFC, elas fornecem uma ferramenta útil para estabelecer um programa de gestão
e um regime de monitoramento de conformidade para a mina proposta.
4.6.6

Outras fontes de referência úteis

Além dos documentos de orientação acima mencionados, várias outras directrizes internacionais
forneceram informações úteis que foram consideradas relevantes para o projecto e incluíram:
•
•
•
•
•

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos e Persistentes, adoptada em 2001 e
ratificada em Moçambique pela Resolução 56/2004 de 31 de Dezembro;
Manual de Prevenção e Redução da Poluição: Directrizes Gerais de Meio Ambiente (World
Bank Group, 1998);
Manual de Prevenção e Redução da Poluição: Gestão de Resíduos Perigosos (World Bank
Group, 1998);
Manual de Prevenção e Redução da Poluição: Princípios de Prevenção e Utilização de
Resíduos (World Bank Group, 1998);
Directrizes do BAD para Projectos de Mineração (1995).
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5

CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

5.1

Introdução

O objectivo deste capítulo é descrever os tipos, volumes e opções de gestão dos resíduos que
devem ser produzidos durante a vida do projecto. Esta informação informará a identificação e
avaliação dos impactos relacionados aos resíduos. As emissões atmosféricas, incluindo a poeira
liberada para a atmosfera, não foram consideradas neste relatório. Embora as quantidades possam
variar, a natureza dos resíduos não do processo provavelmente será similar para todas as fases do
projecto. Consequentemente, este capítulo foi estruturado em torno de resíduos não do processo e
do processo, e não por fase do projecto, para evitar repetições desnecessárias.

5.2

Resíduos de Processo

Resíduos do processo são definidos como aqueles produzidos como resultado directo da extração,
beneficiamento e processamento da matéria-prima. Como tal, estes resíduos são produzidos
apenas durante a fase operacional do projeto e, para o Projecto de Balama Central, a vida útil da
mina prevista é de 34 anos. Os volumes destes fluxos de resíduos são frequentemente significativos
e, dependendo da indústria, alguns destes resíduos podem apresentar propriedades perigosas.
Estima-se que a planta de processamento de grafite esteja planeada para operar 24 horas por dia,
365 dias por ano. Os dois principais fluxos de resíduos do processo gerados serão as rochas
estéreis das escavações iniciais e do material de rejeito derivado da planta de processo (Tabela
5.1).
Tabela 5.1: Resumo dos principais fluxos de resíduos do processo associados à mina.
Tipo de Resíduos
Rocha Estéril (material de cobertura)

Material de Rejeitos
Efluente do Processo

5.2.1

Quantidade Estimada
Aproximadamente 200 000 - 1 700
000 toneladas por ano (diminuindo
gradualmente ao longo da vida útil
da mina)
Aproximadamente 500 000
toneladas por ano

Gestão e Disposição
Removido para a área do
WRD

Desconhecido

Sistema fechado a ser
implementado.

Descarregado na TSF

Rocha Estéril (Material de Cobertura)

A rocha estéril (ou material de cobertura) será removida da cava usando carregadoras e camiões e
levada para instalações dedicadas de WRD propostos ao longo do limite sul para a área do projecto.
A área coberta pelo WRD Lennox será de aproximadamente 43 ha (1,2 km por 370 m) e
aproximadamente 44ha (500m por 300m) para a instalação de WRD Byron, de acordo com um
desenho preliminar inicial fornecido pelo proponente. A altura do WRD será inferior a 20m. Esperase que a quantidade de rocha estéril diminua gradualmente ao longo da vida útil da mina.
Inicialmente, 300 quilotoneladas (kt) serão movidos durante a fase de construção. Depois disso,
mais de 1000 kt de rocha estéril serão movimentados durante os primeiros quatro anos de operação,
diminuindo para aproximadamente 200 kt no décimo ano de operação. Espera-se que o minério
processado permaneça em aproximadamente 550 kt por ano e, portanto, o rácio de resíduos para
minério (r: m) diminuirá de aproximadamente 3,1 durante o primeiro ano de operação para 0,3 no
décimo ano (Tabela 5.2).
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Tabela 5.2: Plano de produção previsto para os primeiros dez anos do Projecto de Balama
Central (Fonte: Minnovo Scoping Study, 2018).
Activitdade
Rocha estéril
Minério

Em Kilo
toneladas
por ano

Rácio de Resíduo para Minério

5.2.2

Ano
5
6

1

2

3

4

7

8

9

10

1699

1374

1183

1086

936

673

489

406

277

203

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

3.1

2.5

2.2

2.0

1.7

1.2

0.9

0.7

0.5

0.4

Materiais de Rejeitos

A TSF será inicialmente projectado para armazenar entre 15 e 20 milhões de toneladas (Mt) de
material, de modo a acomodar as 500.000 toneladas previstas de rejeitos que serão produzidos por
ano. O desenho da TSF provavelmente será semelhante ao da TSF proposta para o projecto de
Grafite de Montepuez da Suni Resources S.A. localizado a aproximadamente 56 km a nordeste do
Projecto de Balama Central. O projecto incorpora um sistema de sub-dragagem para reduzir a
infiltração, aumentar a recuperação de água, aumentar as densidades de rejeitos e melhorar a
estabilidade geotécnica dos aterros da TSF. Os rejeitos serão descarregados por métodos de
deposição sub-aérea usando espigões localizados em intervalos regularmente espaçados na crista
do aterro. A água sobrenadante será removida através de bombas submersíveis e bombeada de
volta para reutilização no circuito do processo. Um vertedouro de emergência pode ser incluído no
projecto para um grande evento de tempestade de 1 a 100 anos, de modo a evitar derramamento.
Foi incluído um programa de monitoramento no projecto da mina, incluindo ensaios de águas
profundas e rasas. Em comparação com o desenho da TSF de Montepuez proposto, o desenho de
Balama Central exigirá terraplenagem adicional durante a construção, de modo a estabelecer as
paredes da TSF, devido à natureza plana da área do projecto. Uma avaliação detalhada dos riscos
físicos para as comunidades no caso de uma falha catastrófica da TSF está fora do escopo deste
relatório de resíduos. No entanto, assumiu-se que a localização e o desenho da TSF estarão
alinhados com as melhores práticas internacionais e levarão em consideração o resultado de uma
falha.
5.2.3

Material de baixo teor

O processamento inicial do minério resultará na produção de material contendo grafite que
geralmente está entre um teor de 6-10% (LTSP) e 3,5-5% de TGC (pilha de resíduos mineralizados).
Embora os estudos de mineração mostrem que este material terá um retorno positivo se
processado, faz mais sentido não processar este material dentro da vida útil da mina proposta. No
entanto, ele permite o processamento no fim da vida útil da mina se o valor da grafite se presta a
ser processado. Portanto, o material é armazenado de maneira a permitir que as operações futuras
tenham fácil acesso para permitir que uma decisão económica seja tomada ou para reabilitar essas
pilhas.
5.2.4

Efluente do Processo

Um número de reagentes químicos será usado no processo para facilitar a separação e refinamento
do produto e um floculante será usado para espessamento da pasta. Ao considerar floculantes
alternativos, a melhor prática internacional ditaria que alternativas com menor toxicidade são
preferidas. Com base nas informações recebidas do proponente, o floculante será biodegradável e
espera-se que permaneça na TSF juntamente com a lama. Os produtos químicos usados na
alimentação da TSF incluem o emulsionador MIBC e o diesel, ambos responsáveis por
aproximadamente 300 gramas por tonelada dentro do processo. A parte em massa desses produtos
químicos flui com os flocos de grafite para a planta de filtragem e, mais tarde, é reciclada de volta
para a planta de flotação.
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O efluente das fases de flotação, bem como da TSF, deve ser considerado como um potencial fluxo
de resíduos do processo. A composição química precisa destes fluxos de efluentes não pode ser
determinada até que o floculante que será usado no processo seja finalizado. A instalação, no
entanto, será projectada de modo que todo o sistema de água (incluindo o efluente da planta de
processamento e a água de drenagem da TSF) seja capturado em um circuito fechado e depois
reutilizado. Embora todo o sistema de água seja projectado como um circuito fechado, condições
anormais podem ocorrer onde esses resíduos de reagentes processados podem ser liberados no
meio ambiente.
5.2.5

Outros Resíduos do Processo

Além dos principais resíduos do processo acima, os seguintes materiais também podem ser
categorizados como resíduos do processo, mas provavelmente serão mínimos em comparação com
a quantidade de rocha estéril e rejeitos mencionados acima:

5.3

•

Derramamento de ROM: O transporte de material da ROM pode resultar em contaminação
por metais pesados do solo e da água ao redor;

•

Poeira: As emissões gasosas (por exemplo, gases de escape do gerador e ar de exaustão
do secador de grafite), bem como poeira da planta de processamento, podem ser
consideradas como um resíduo relacionado ao processo, porém o aspecto relacionado às
emissões do projecto proposto não será detalhado neste relatório; e

•

DAM: Os fluxos de resíduos com o potencial de resultar em DAM serão avaliados em um
estudo geoquímico separado.

Resíduos Não do Processo

“Resíduos não do Processo” são definidos como aqueles produzidos por actividades auxiliares
como acampamento de acomodação, oficinas, blocos de administração, laboratórios, cantinas,
clínicas etc. Como tal, esses resíduos são produzidos durante todas as fases do projecto
(construção, operação e descomissionamento). Os volumes destes fluxos de resíduos são
geralmente altamente variáveis e difíceis de prever e é provável que alguns destes resíduos
apresentem propriedades perigosas. Cada um dos resíduos não do processo associados ao
desenvolvimento proposto é discutido abaixo, e as informações sobre volumes esperados e opções
de descarte estão resumidas na Tabela 5.3.
Tabela 5.3: Resumo dos resíduos sólidos e líquidos não do processo.
Tipo de
Resíduos

Quantidade estimada

Vegetação
removida

Variável, mas limitada
devido à natureza
transformada do local

Resíduos
sólidos
gerais (não
perigosos)

Aproximadamente 180
kg (1,2 m3) por dia
durante a construção e
132 kg (0,9 m3) durante
a operação

Resíduos
sólidos e
líquidos
perigosos

Variável, mas limitada

Coastal & Environmental Services

Gestão e Disposição
As comunidades locais devem ter a oportunidade de colher a
vegetação removida para seu próprio uso. A vegetação
remanescente deve ser lascada ou deve se decompor in situ. A
queima é a opção de eliminação menos favorável.
Conforme exigido pelo Decreto 94/2014 de 31 de Dezembro
(Regulamento sobre a Gestão de Resíduos Sólidos Municipais),
a MGP iniciará a separação de resíduos não perigosos, perigosos
e recicláveis na fonte. Onde forem considerados práticos, os
resíduos recicláveis, como óleo usado, recipientes, madeira,
papelão e materiais de embalagem, serão devolvidos aos
fornecedores ou enviados aos agentes aprovados para
reciclagem, e os resíduos não perigosos remanescentes serão
descartados em um aterro.
Conforme exigido pelo Decreto 83/2014 de 31 de Dezembro
(Regulamento para a Gestão de Resíduos Perigosos), as
actividades da mina devem iniciar a segregação de resíduos na
fonte, separando os resíduos perigosos dos resíduos gerais não
perigosos. Os resíduos perigosos devem então ser armazenados
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Tipo de
Resíduos

Quantidade estimada

Resíduos
médicos

Variável, mas limitada

Resíduos de
laboratório

Variável, mas limitada

Esgoto e
água de
lavagem
doméstica

Aproximadamente 60
m3 por dia durante a
construção e 44 m 3
durante a operação

Água de
lavagem de
máquina e
veículos

Variável

Águas
Pluviais

Variável, mas alta
durante a estação
chuvosa.

Gestão e Disposição
no local em uma instalação segura de armazenamento
temporário de resíduos perigosos com contenção secundária e,
em seguida, enviados para uma instalação licenciada de descarte
de resíduos perigosos.
Os fluxos de resíduos médicos serão tratados de acordo com as
práticas aceites. Todos os resíduos médicos serão geridos de
acordo com o requisito de gestão de Resíduos Médicos do
Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) (2011). Opções
de eliminação (por exemplo, num hospital local) a serem
determinadas pelo proponente.
O efluente de resíduos de laboratório não deve ser conectado às
linhas de esgoto. Em vez disso, ele deve ser canalizado através
de uma linha dedicada para uma lagoa de evaporação de onde o
lodo químico pode ser removido e descartado como resíduo
perigoso. Os resíduos químicos devem ser armazenados em
recipientes rotulados que são selados e descartados como
resíduos perigosos.
Durante a construção, as instalações de ablução química
precisarão ser esvaziadas em um tanque de conservação até o
momento em que a planta de tratamento de esgoto
contentorizada proposta se torne operacional. Alternativamente,
podem ser utilizados sistemas de latrinas melhoradas ventiladas
(VIPs) e tanques sépticos. Assim que esta planta se torne
operacional, todo o esgoto será direccionado para a possível
reciclagem de água tratada para a planta de processo.
A água de lavagem derivada da limpeza de máquinas e/ou
veículos de construção deve ser contida e passada por um
separador de óleo-água antes do descarte final na instalação de
tratamento de água.
A água da chuva será gerida de acordo com procedimentos que
seriam descritos em um Plano de Gestão de Águas Pluviais.
Toda a água da chuva será sedimentada antes da descarga.
Toda a água da chuva deve atender aos limites de descarga
especificados no Apêndice B antes da descarga.

Até certo ponto, a quantidade de resíduos (sólidos e líquidos, incluindo esgotos) produzidos durante
a fase de construção dependerá da duração da fase, ou seja, quanto maior a fase de construção,
maior a quantidade total de resíduos que provavelmente será gerada. Um tempo de construção de
doze (12) meses foi aplicado a este projecto com base nas informações fornecidas pelo proponente.
A quantidade de resíduos produzidos durante a fase operacional também dependerá de sua
duração (vida útil da mina), mas espera-se que uma quantidade anual similar seja produzida, desde
que o tamanho da força de trabalho permaneça o mesmo.
5.3.1

Vegetação

A maior parte do local do projecto foi transformada por actividades agrícolas e, portanto, a limpeza
da vegetação será limitada. No entanto, a preparação para a fase de construção exigirá a limpeza
de alguma vegetação existente no local. Embora a rota de descarte da vegetação desmatada não
tenha sido especificada, supõe-se que a vegetação removida da terra deve ser descartada por uma
ou mais rotas diferentes. Estes podem incluir a remoção por comunidades locais (para construção
ou lenha), empilhamento, decomposição natural e/ou lascas de madeira no local. Normalmente, os
processos de valor agregado são preferidos no descarte de vegetação e a serração de árvores
derrubadas é preferível a lascar ou a desbastar. A queima de resíduos de vegetação de qualquer
tipo é geralmente considerada indesejável do ponto de vista da qualidade do ar e da mudança
climática, mas é usualmente permitida no local onde se pode demonstrar satisfatoriamente que a
necessidade de serrar e/ou lascar e cobrir a vegetação desmatada seria uma imposição irracional
ao desenvolvimento. A perda de vegetação deverá ser considerada ao calcular as emissões globais

Coastal & Environmental Services

31

Suni Resources S.A.

Avaliação de Impacto de Resíduos e Efluentes

de gases de efeito estufa para o projecto (se necessário). Será compilado um relatório separado
sobre Uso da Terra e dos Recursos Naturais pela CES como parte da AIAS.
5.3.2

Resíduos Sólidos Gerais (Não Perigosos)

Os resíduos sólidos gerais (não perigosos) serão produzidos por todos os serviços auxiliares, como
áreas de administração, oficinas, acampamentos, áreas de armazenamento, etc. Esses resíduos
podem incluir resíduos de alimentos, papel, papelão, tecido, metal, plástico, borracha, vidro e uma
variedade de compostos sintéticos. Neste estágio inicial, não é possível prever com exatidão a
natureza exacta e as quantidades de resíduos produzidos durante o descomissionamento, embora
os resíduos não perigosos provavelmente incluam quantidades potencialmente significativas de
entulho, tubulação e metal, além de plástico, vidro, etc. Os potenciais impactos ambientais e as
medidas de mitigação relacionadas com resíduos não perigosos em geral serão similares durante
a fase de construção, operação e descomissionamento do empreendimento.
Embora seja possível prever com algum grau de certeza os tipos de resíduos que serão produzidos,
é extremamente difícil estimar as quantidades dos diferentes tipos de resíduos gerais não do
processo. No entanto, o volume desse tipo de resíduo será influenciado em algum grau pelo número
de indivíduos trabalhando no local. De acordo com o documento técnico do Banco Mundial No 426
(Rushbrook e Pugh, 1999), a taxa estimada de geração de resíduo doméstico nos países em
desenvolvimento é de aproximadamente 0,5 kg / pessoa / dia, com uma densidade estimada de 151
kg/m3. Um valor de 0,6kg / pessoa / dia também está muito próximo da geração per capita média
apresentada por Ferrari et al (2016).
Aproximadamente 300 pessoas serão empregadas durante a fase de construção, com duração
prevista de aproximadamente 12 meses. Usando o valor máximo de 0,6 kg / pessoa / dia, isso
resultará na geração de 180 kg (1,2 m3) de resíduos sólidos em geral que exigem descarte
diariamente. Espera-se que até 200 pessoas precisem ser acomodadas no local durante a fase de
construção e, portanto, aproximadamente 120 kg (0,8 m3) serão derivados das acomodações do
local. Este fluxo de resíduos será composto predominantemente por tipos de resíduos não
perigosos, incluindo papel, plástico, tecido e algum resíduo de alimentos. Além disso, quantidades
relativamente insignificantes de resíduos perigosos podem ser incluídas neste fluxo de resíduos,
incluindo baterias, recipientes vazios para produtos químicos de limpeza, tubos de luz fluorescente,
latas de aerossol de pesticidas, resíduos médicos / clínicos etc.
Durante a fase operacional, o desenvolvimento proposto empregará aproximadamente 220
indivíduos e, portanto, gerará uma estimativa de 132 kg (0,9 m3) de resíduos sólidos por dia
(assumindo 0,6 kg / pessoa / dia). Aproximadamente 100 desses indivíduos serão acomodados no
local, o que representará, aproximadamente, 60 kg (0,4 m3) do total de resíduos gerados durante a
fase operacional, diariamente.
Os resíduos não perigosos serão separados dos resíduos perigosos na fonte e todos os resíduos
serão inicialmente armazenados no local em uma área dedicada antes do descarte seguro. Com
base nas informações fornecidas e conforme exigido pelo Regulamento sobre a Gestão de
Resíduos Sólidos Municipais (Decreto 94/2014 de 31 de Dezembro), sempre que possível, os
resíduos serão separados para reciclagem e os não recicláveis deverão ser descartados em um
aterro geral. A opção de devolver os materiais recicláveis, como óleo usado, recipientes, madeira,
papelão e materiais de embalagem, aos suprimentos deve ser considerada e priorizada. Além disso,
os resíduos de aço serão levados para vários comerciantes de sucata.
De acordo com as informações fornecidas pelo proponente, a maioria dos resíduos gerais será
removida para uma instalação de aterro existente (provavelmente associada a uma instalação de
mineração existente, como a actualmente operada pela Syrah Resources localizada a
aproximadamente 3 km ao norte do Projecto de Balama Central). Caso esse método de descarte
não seja possível, pode ser necessário considerar a construção de uma instalação de aterro no
local da mina para o descarte de materiais não recicláveis. Uma análise mais aprofundada da opção
do aterro terá de ter em conta a proximidade e os impactos potenciais para os recursos locais de
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águas superficiais e subterrâneas. Orientações sobre o desenho e a localização de um aterro no
local para resíduos gerais da mina são fornecidas no Apêndice C.
5.3.3

Resíduos Sólidos e Líquidos Perigosos

Uma definição de resíduos perigosos é fornecida na Secção 4.2 deste relatório. Os resíduos
perigosos normalmente exibem propriedades incluindo toxicidade, corrosividade ou inflamabilidade.
As actividades de construção e operacionais associadas à mina proposta podem resultar na
geração de resíduos perigosos, incluindo produtos químicos associados à manutenção de
máquinas e veículos, panos e filtros oleosos, recipientes vazios para produtos químicos perigosos
(por exemplo, tintas, solventes, lubrificantes, herbicidas, pesticidas etc.) e equipamentos eléctricos
e electrónicos. Além disso, quantidades relativamente insignificantes de resíduos perigosos podem
ser incluídas no fluxo geral de resíduos, consistindo de itens como baterias, recipientes vazios para
produtos químicos de limpeza, tubos de luz fluorescente, latas de aerossol de pesticidas, resíduos
médicos/clínicos etc. Tal como acontece com resíduos não perigosos não é possível prever com
precisão a natureza exacta e as quantidades de resíduos perigosos produzidos pela mina proposta.
Os tipos de resíduos perigosos não do processo que podem estar associados a esse
desenvolvimento estão descritos na Tabela 5.4 abaixo.
Tabela 5.4: Resíduos perigosos não do processo típicos (sólidos e líquidos).
Serviço/ área
Estação de Tratamento de
Esgoto Contentorizada
Estações de Primeiros
Socorros
Oficinas /actividades de
manutenção
Administração
Cantina / Cozinha
Área de lavagem do veículo
e áreas de armazenamento
de combustível e resíduos
Água de lavagem /
reservatórios de águas
pluviais

Resíduos perigosos típicos
Lama de esgoto
Cortantes (agulhas e lâminas), ligaduras, medicamentos expirados, luvas,
resíduos biológicos
Recipientes para substâncias químicas, solventes, tintas, produtos à base
de hidrocarbonetos, incluindo óleos lubrificantes usados, panos sujos de
óleo, peças e maquinaria de veículos, baterias, material absorvente
contaminado com hidrocarbonetos utilizado na limpeza de derrames
Equipamentos electrónicos, tubos fluorescentes, agentes de limpeza à
base de solvente, latas de pesticidas
Óleo de cozinha usado
Águas residuais contendo hidrocarbonetos, fertilizantes e pesticidas

Lamas contendo metais pesados

Embora a eliminação segura de outros tipos de resíduos perigosos no país seja possível, a única
instalação disponível é a instalação de aterro de Mavoco, perto de Maputo, a mais de 2 500 km de
distância. Deve-se observar que, além dos custos significativos associados ao transporte de
resíduos perigosos em distâncias tão longas, os potenciais impactos ambientais, de saúde e
segurança associados ao transporte desse material também devem ser considerados. Outros
aterros industriais localizados mais próximos ao local podem ser considerados no futuro. O
transporte de resíduos perigosos precisaria cumprir os requisitos das Convenções da Basileia e
Bamako. Com base nas informações recebidas do proponente, será estabelecido um aterro no local
para resíduos gerais e os resíduos perigosos serão descartados na mina de Montepuez.
Independentemente da opção de descarte, provavelmente será necessário armazenar pelo menos
pequenas quantidades de resíduos perigosos no local até que os volumes sejam suficientes para
garantir o transporte externo ou a incineração. Como tal, é aconselhável construir uma instalação
segura e elevada, no terreno, para o armazenamento temporário de resíduos perigosos. Resíduos
sólidos e líquidos perigosos que não podem ser reciclados precisarão ser geridos de acordo com
um Plano de Gestão de Resíduos específico. Mais especificamente, ele precisará ser separado de
não perigoso e armazenado separadamente em uma instalação segura e à prova de derrames antes
do transporte para uma instalação licenciada de resíduos perigosos em Maputo (ou quaisquer novas
instalações licenciadas para descarte de resíduos perigosos que possam ser estabelecidas dentro
do país no futuro). Seria considerado uma boa prática adoptar uma hierarquia de gestão de
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resíduos, em que a produção desses resíduos seja evitada ou minimizada, tanto quanto possível.
Onde esses resíduos são produzidos, eles devem ser reciclados sempre que possível. Em termos
do Princípio da Precaução que sustenta o PNGA (1995) (descrito na Secção 4.5.3), todos os
resíduos devem ser considerados perigosos, a menos que se prove o contrário. É essencial separar
os resíduos perigosos e gerais e rotular correctamente todos os resíduos.
Resíduos Médicos
Alguns dos resíduos médicos associados ao fornecimento de primeiros socorros (incluindo
quaisquer materiais contaminados com sangue ou tecido) devem ser considerados como bioperigosos e, portanto, precisam ser tornados inactivos (preferencialmente por incineração) antes do
descarte em uma instalação de aterro. Alternativamente, os resíduos médicos podem ser removidos
para um hospital regional que esteja disposto a aceitar qualquer resíduo médico derivado do
desenvolvimento proposto. Todos os resíduos médicos devem ser geridos de acordo com o
procedimento de gestão descrito no Anexo 3 da Gestão de Resíduos Médicos do CICV (2011) e os
requisitos da legislação Moçambicana que também estão refletidos na Secção 4.5 deste relatório.
Onde há uma diferença entre essas duas fontes de orientação, a mais rigorosa deve ser aplicada.
A orientação do CICV determina a preparação de um plano de gestão de resíduos que inclua os
seguintes elementos:
•
•
•
•
•

Quantificação de diferentes tipos de resíduos médicos de diferentes fontes;
Descrição das práticas actuais de gestão de resíduos, incluindo rotas de descarte e
treinamento;
Revisão das políticas existentes e estratégias nacionais de gestão de resíduos;
Desenvolvimento de um diagrama de fluxo de resíduos (similar a uma ferramenta de
suporte à decisão);
Desenvolvimento de uma lista de verificação de auditoria.

O Anexo 3.5 da Gestão de Resíduos Médicos do CICV (2011) fornece orientação específica sobre
o transporte de materiais perigosos por rodovia, incluindo requisitos de embalagem e sinalização.
Além disso, a gestão de resíduos médicos deve também cumprir os requisitos da legislação
Moçambicana (Decreto de Resíduos Biomédicos No 8/2003).
Resíduos de Laboratório e Reagentes do Processo
Segundo informações fornecidas pelo proponente, um laboratório geoquímico será construído no
local. O cliente indicou que os materiais serão amostrados da mina e o material descartado do
laboratório será devolvido à planta de processamento. Tais instalações de laboratório
provavelmente gerarão pequenas quantidades de resíduos gerais e perigosos, em formas líquidas,
sólidas e gasosas. Além disso, vários outros produtos químicos perigosos (lubrificantes, tintas,
solventes, pesticidas, diesel, etc.) serão armazenados no local em quantidades variadas. É
importante que os recipientes de armazenamento vazios associados sejam descartados de maneira
segura.
Os resíduos do laboratório, incluindo reagentes analíticos perigosos e água de lavagem
contaminada com resíduos químicos, exigirão um descarte seguro. A separação e rotulagem
correcta dos resíduos de laboratório é essencial, assim como o armazenamento temporário correcto
das garrafas usadas. A água de lavagem de laboratório não deve ser encaminhada para a estação
de tratamento de esgoto embalada, pois o resíduo químico pode resultar na falha operacional da
planta. Em vez disso, os resíduos químicos podem ser armazenados em recipientes rotulados que
são selados e descartados como resíduos perigosos, enquanto a água de lavagem do laboratório
deve ser encaminhada para uma lagoa de evaporação revestida.
5.3.4

Esgoto e Água de Lavagem

Durante o ciclo de vida do projecto, a instalação proposta não terá acesso a uma rede municipal de
reticulação de esgoto e terá que contar com uma combinação de sanitários químicos remotos e
abluções fixas que serão canalizados para um sistema de gestão de esgoto que provavelmente um
ou mais sistemas fixos integrados de lamas activada (s). O esgoto doméstico é caracterizado por
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uma alta concentração de nutrientes, matéria orgânica e uma variedade de patógenos. Como tal,
deve ser devidamente tratado antes da descarga para evitar impactos negativos para a saúde
humana e ambiental. A presença de contaminantes químicos perigosos é pouco provável quando o
esgoto doméstico não é combinado com efluentes industriais, água de lavagem de máquinas ou
com efluentes do laboratório, que devem ser proibidos. Existem várias opções de plantas fechadas
no mercado, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens. Os sistemas de latrinas
melhoradas ventiladas (VIPs) e de tanques sépticos podem ser considerados como uma alternativa
preferida às instalações remotas de ablução química. As VIPs devem ser revestidos para evitar a
contaminação das águas subterrâneas, o que pode ser necessário se houver um lençol freático
raso. Tanques de conservação poderiam ser usados nas áreas mais remotas. Durante a fase
operacional, o conteúdo dos tanques de conservação pode ser bombeado periodicamente e levado
para a estação de tratamento de esgoto. Outra alternativa em áreas remotas seria um sistema de
autoclismo seco sem água. Com base na experiência de outros locais remotos, recomenda-se que
as opções preferidas incorporem as seguintes características:
•
•
•
•
•
•

A capacidade comprovada de produzir consistentemente efluente tratado que atenda aos
limites de descarga necessários em um contexto remoto com supervisão limitada é
essencial;
Nenhuma exigência para um operador qualificado em tempo integral
Entrada mínima de agentes químicos
Monitoramento mínimo e análise química necessários para operação correcta
Gestão mínima e / ou pouco frequente das lamas
Assistência técnica rápida e confiável no local e disponibilidade de peças de reposição.

A força de trabalho de construção de pico de aproximadamente 300 pessoas irá gerar esgoto e
lavar a água que precisará ser gerenciada. Com base em uma estimativa de 0,2 m3 por pessoa por
dia, o volume total de efluentes domésticos que necessitam de descarte durante essa fase será de
60 m3 por dia. Deste montante, os residentes do acampamento de até 200 pessoas irão gerar cerca
de 40 m3 por dia, exigindo disposição. Pretende-se que durante a fase de construção o esgoto e
outros efluentes sejam descartados através de várias instalações de ablução química no local (ou
preferencialmente a alternativa VIP e séptica), mas em última análise uma estação de tratamento
de esgoto será construída para o tratamento de esgoto na mina. Durante pico da operação, e com
base em uma força de trabalho total de 220 pessoas, é provável que o volume total de esgoto e
água de lavagem exigindo o descarte seja de aproximadamente 44 m 3/dia. Na acomodação do
acampamento, que provavelmente abriga 100 pessoas, o volume de águas residuais geradas deve
ser de 20 m3 por dia (assumindo que 0,2 m3 de efluente é gerado por pessoa por dia).
A especificação exacta e localização da instalação de tratamento de esgoto não está confirmada
nesta fase, no entanto, o proponente indicou que sua capacidade será projectada para acomodar
águas residuais de duas vezes a quantidade de pessoas que residem no local do acampamento
(ou seja, 100% tampão volumétrico) mais a quantidade de águas residuais derivadas das
instalações de ablução química. Propõe-se que a instalação de tratamento de esgoto em
contentores esteja localizada a um mínimo de 200 m da vila de acomodação e será construída em
uma área de terra geralmente localizada fora da vista e da direcção do vento da vila de acomodação.
Diversos factores influenciarão o tipo de estação de tratamento de esgoto contentorizada usada,
incluindo sua capacidade de aceitar a descarga dos sanitários químicos propostos. Em certos
casos, os produtos químicos dos sanitários interferem nos processos biológicos das estações de
tratamento de esgoto. Novamente, pode ser uma opção preferida para usar sistemas VIP, ou
possivelmente tanques de conservação nas áreas mais remotas. O conteúdo dos tanques de
conservação pode ser bombeado periodicamente e levado para a estação de tratamento de esgoto
sem o risco de danificar a planta. A estação de tratamento de águas residuais consistirá tipicamente
em tanques de assentamento primário, aeração, clarificação e irrigação. O efluente será doseado
com cloro para permitir o descarte via irrigação. Lamas de esgoto geradas precisarão ser
descartadas em bases separadas de secagem de lama.
A quantidade total de efluentes que requerem descarte durante as fases do projecto pode ser
aumentada ainda mais pela lavagem de equipamentos como máquinas e veículos, embora as
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quantidades exactas produzidas por essas actividades não possam ser determinadas. A água de
lavagem dos veículos frequentemente contém pelo menos pequenas quantidades de
hidrocarbonetos (óleo, graxa, etc.) e, portanto, a lavagem de veículos e máquinas deve ser realizada
apenas em áreas de lavagem permitidas e designadas, onde a água de lavagem é colectada e
encaminhada através de um colector de gordura / separador óleo-água antes da descarga. A água
de lavagem e escoamento da oficina da mina deve ser capturada e drenada em um poço de lamas
e um poço completo com recolha de sedimentos. A água suja deve ser bombeada para o
Espessador de Rejeitos da Planta de Processo para reciclagem.
A presença de contaminantes químicos perigosos no esgoto doméstico é pouco provável quando
não é combinada com efluentes industriais, água de lavagem de máquinas ou com efluentes do
laboratório, o que deve ser proibido. O efluente tratado da estação de tratamento de esgotos pode
ser desviado para uma lagoa de processamento de água, de onde será usado como água reciclada
para processamento mineral durante a fase de operação. Se a água de efluente sanitário tratada é
descarregada no meio ambiente, ela deve atender às normas nacionais de descarga descritas no
Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e Emissões de Efluentes (Decreto No 18/2004
de 2 de Junho de 2004 alterado pelo Decreto Nº 67/2010). Os limites prescritos são apresentados
no Apêndice A deste relatório. Com base nas informações recebidas do proponente, serão usados
biorreactores injectados com bactérias, juntamente com a esterilização ultravioleta, para o
tratamento de esgoto.
5.3.5

Águas pluviais e Outros Escoamento

A água das chuvas e o escoamento serão gerados ao longo da vida do projecto e, embora as
características possam variar, eles precisarão ser geridos para minimizar os impactos negativos. O
escoamento de águas pluviais de qualquer material empilhado ou superfícies duras / compactadas
tem a capacidade de colectar contaminantes, incluindo hidrocarbonetos, metais pesados,
pesticidas, sedimentos, detritos e nutrientes à medida que se deslocam pela área do projecto. Se
não forem geridos correctamente, esses contaminantes poderão ser transportados, via águas
pluviais, para áreas onde possam representar uma ameaça à saúde humana e ambiental. A
quantidade exacta de água contaminada que requer gestão cuidadosa e tratamento antes da
liberação do local é provavelmente altamente variável e depende em grande parte da quantidade
de chuvas sazonais. De acordo com o proponente, a drenagem de águas pluviais será colectada e
os depósitos serão utilizados para sedimentar quaisquer sólidos transportados. Depois disso, a
água da chuva será direccionada de volta ao ambiente ao redor. A água da chuva e a água da
lavagem de máquinas devem ser mantidas separadas do esgoto. Isso precisaria ser abordado no
desenho do sistema de águas pluviais para o local, que deve levar em consideração o uso de
tampas de esgoto vedadas. Antes da descarga, as águas pluviais devem atender aos mais rigorosos
limites nacionais de efluentes (Anexo B).
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6

AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS

6.1

Introdução

Este capítulo descreve os impactos relacionados a resíduos que potencialmente estarão associados
à proposta Mina de Balama Central, bem como a provável significância de cada impacto com e sem
a implementação de medidas de mitigação propostas. Estes incluem todos os fluxos de resíduos
relacionados ao processo e não ao processo, incluindo os resíduos gerados de todas as instalações
auxiliares na mina proposta. Os resíduos serão produzidos durante todas as fases do
desenvolvimento proposto (construção, operação e descomissionamento), no entanto, a maioria
dos resíduos será gerada durante a fase operacional (25 anos) da mina. Os impactos avaliados
abaixo são, portanto, aplicáveis a todas as fases, salvo indicação em contrário.
As questões 1 a 4 abaixo são questões relacionadas ao resíduo do processo resultantes das
actividades do projecto, incluindo mineração e processamento. As questões 5 a 7 são questões de
resíduos não relacionadas ao processo, enquanto que a questão 8 é uma questão cumulativa de
resíduos não relacionada ao processo. Deve-se notar que os impactos nos recursos de água e ar,
bem como aqueles resultantes da DAM, não serão incluídos aqui. O foco deste capítulo será,
portanto, identificar possíveis impactos relacionados a resíduos para auxiliar as avaliações feitas
por outras equipes de especialistas e descrever as melhores práticas em relação a gestão de fluxos
de resíduos. Por favor, consulte o Apêndice E para a metodologia de Avaliação de Impactos da
CES.

6.2

Impactos Associados aos Resíduos do Processo

6.2.1

Questão 1: Eliminação de Rocha Estéril e Rejeitos e criação de pilhas de longo prazo

Espera-se que os rejeitos e a rocha estéril sejam gerados a partir da mina de grafite durante a fase
operacional (Vida Útil da Mina de 25 anos), bem como no início do projecto quando o material de
cobertura for removido durante a fase de construção. O minério de baixo teor também será separado
como parte do processo e armazenado a longo prazo até que seja tomada uma decisão sobre
processar ou não este material. No entanto, como isso não é considerado um resíduo, não será
considerado nesta secção.
Impacto 1.1: Saúde e segurança dos trabalhadores e comunidades locais
Causa e comentário
Embora a área do projecto seja escassamente povoada, certas comunidades localizadas
relativamente próximas ao limite da mina podem ser directamente afectadas pelo projecto em
termos de proximidade com a área de influência do projecto. No caso altamente improvável de uma
falha da TSF ou despejo de rochas, materiais de rejeitos instáveis ou rochas, respectivamente,
podem representar um risco para os membros de comunidades próximas. Além disso, há também
a possibilidade de eventos de instabilidade em pequena escala nos taludes dos desepjos de rochas
que podem resultar em ferimentos aos trabalhadores que trabalham nos despejos, mas esses riscos
normalmente seriam geridos juntamente com outros riscos rotineiros de saúde e segurança
ocupacional.
Declaração de significância
Um impacto de longo prazo pode ocorrer dentro da área de estudo e devido ao potencial de danos
aos indivíduos, incluindo possíveis fatalidades, a gravidade do impacto é considerada elevada. Sem
mitigação, a significância será ELEVADA e com mitigação, isso pode ser reduzido a significância
BAIXA.
Medidas de mitigação
• A localização do despejo de rochas estéril e da TSF deve levar em consideração a
localização e a proximidade dos recursos hídricos e assentamentos humanos. Além disso,
deve assegurar que, no caso pouco provável de falha, a poluição do solo e da água, bem
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•
•

•
•
•

como o risco físico para as comunidades, seja minimizado;
Monitoramento de águas superficiais e subterrâneas deve ser implementado para a
detecção precoce da contaminação da água, o que poderia impactar a saúde das
comunidades que dependem de fontes naturais de água;
A integridade da TSF deve ser inspecionada regularmente por um engenheiro independente
e adequadamente qualificado e experiente. Isso deve incluir o monitoramento do aterro da
TSF para detecção precoce de movimento. Inspeções formais regulares das instalações
pelos operadores em uma base diária e inspeções formais anuais pelo Engenheiro;
A operação da instalação deve garantir bordo livre suficiente para garantir que a TSF não
transbordará;
A qualidade da água do processo armazenado deve ser monitorada para que, em caso de
descarga acidental, os contaminantes liberados no ambiente sejam conhecidos; e
O acesso à TSF e ao despejo de estéril deve ser restrito, na medida do possível, e todas as
comunidades locais devem ser informadas sobre os riscos potenciais associados a essas
instalações por meio de avisos e reuniões da comunidade.

Impacto 1.1: Saúde e segurança dos trabalhadores e comunidades locais
Efeito
Probabilida
Impacto
Escala
Escala
Gravidade do
de
Temporal
Espacial
Impacto
Sem
Pode
Longo Prazo
Localizado
Muito Grave
Mitigação
ocorrer
Com
Pouco
Longo Prazo
Localizado
Ligeiro
Mitigação
provável
Opção de
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar

6.2.2

Significância Geral
ELEVADA –
BAIXA –
O impacto não irá
ocorrer

Questão 2: Derrame de Minério Bruto

Impacto 2.1: Ruptura da função ecológica
Causa e comentários
Prevê-se que o transporte do minério extraído por camiões até a instalação de processamento
resulte em algum derrame dos materiais de minério para as estradas de transporte controladas. O
material de minério pode conter níveis elevados de metais pesados que seriam dispersos durante
o transporte. Com o tempo, esses se acumulariam, resultando na contaminação do solo por metais
pesados. O material derramado também poderia resultar no aumento da turbidez dos corpos de
água e sufocar as plantas.
Declaração de significância
Metais pesados tendem a se acumular dentro de organismos vivos e podem interferir nos processos
fisiológicos normais, levando à ruptura de ecossistemas. Espera-se, no entanto, que a ruptura de
ecossistemas por metais pesados desta fonte seja localizada. Sem mitigação, a significância foi
considerada MODERADA e com mitigação foi considerada BAIXA.
Medidas de mitigação
• Os camiões ou correias transportadoras não devem ser sobrecarregados;
• Os derrames devem ser recuperados de forma rotineira durante as operações da mina;
• Devem ser estabelecidos limites de velocidade para evitar o derrame de ROM durante o
transporte por camião; e
• Deve ser concebido um programa de monitoramento ambiental para a instalação de forma
a detectar impactos de grafite derramada nos ecossistemas terrestres e aquáticos.
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Impacto 2.1: Ruptura da função ecológica
Efeito
Impacto
Escala
Escala
Temporal
Espacial
Sem
Longo Prazo
Localizado
Mitigação
Com
Longo Prazo
Localizado
Mitigação
Opção de
Não
N/A
N/A
Avançar

6.2.3

Gravidade do
Impacto
Moderadamente
Grave
Ligeiro
N/A

Probabilida
de
Pode
Ocorrer
Pouco
Provável
N/A

Significância Geral
MODERADA –
BAIXA –
O impacto não irá
ocorrer

Questão 3: Gestão de Efluentes do Processo e Água de Drenagem da TSF

Prevê-se que a água de efluentes derivada do transbordamento de rejeitos contenham alguns níveis
de alimentação do processo que foram alimentados no sistema. Prevê-se que a água recirculada
possa conter, pelo menos, baixas concentrações de metais pesados e concentrações residuais de
floculante. Com o tempo, a recirculação e a evaporação podem resultar num aumento na
concentração desses compostos que não são susceptíveis à degradação química ou biológica. A
presença de água de processo contendo substâncias potencialmente perigosas pode representar
uma ameaça para a contaminação ambiental, particularmente se a TSF for transbordar após um
período de fortes chuvas.
Impacto 3.1: Poluição do solo e dos recursos hídricos
Causa e comentário
No caso de a TSF transbordar ou, de contrário, estar comprometida, a libertação acidental de água
de processo armazenada e sedimento associado poderia levar à poluição dos recursos hídricos e
do solo e a um aumento na turbidez dos corpos de água próximos. As potenciais consequências do
aumento da turbidez incluem redução da penetração de luz e crescimento de plantas aquáticas.
Isso poderia ter subsequentes impactos negativos de longo prazo nos ecossistemas locais e na
saúde humana.
Declaração de significância
O impacto da água da TSF libertada para o ecossistema, sem mitigação, foi considerado muito
grave com significância MODERADA e com mitigação foi considerada BAIXA com uma ligeira
gravidade.
Medidas de mitigação
• A TSF deve ser concebida e a sua integridade inspeccionada regularmente por um
engenheiro independente experiente e adequadamente qualificado;
• Ao seleccionar produtos químicos (como floculantes) para uso no processo, deve-se dar
preferência a alternativas com menor toxicidade;
• A operação da TSF deve assegurar borda livre suficiente para garantir que esta não
transborde; e
• O perfil químico da água armazenada no reservatório da TSF deve ser monitorado para que,
em caso de descarga acidental, sejam conhecidos os contaminantes liberados para o meio
ambiente.
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Impacto 3.1: Poluição do solo e dos recursos hídricos
Efeito
Impacto
Escala
Escala
Gravidade do
Temporal
Espacial
Impacto
Sem
Moderadamente
Médio Prazo
Localizado
Mitigação
grave
Com
Médio Prazo
Localizado
Ligeira
Mitigação
Opção de
Não
N/A
N/A
N/A
Avançar

Probabilida
de

Significância Geral

Provável

MODERADA –

Pode
Ocorrer

BAIXA –

N/A

O impacto não irá
ocorrer

Impacto 3.2: Risco para a saúde e segurança dos trabalhadores e membros da comunidade
Causa e comentário
A água advinda do processo e da TSF será capturada num tanque de 300m3 antes da mistura com
a entrada da água de processo para a planta. A presença de substâncias potencialmente nocivas
pode representar uma ameaça para a saúde e segurança dos trabalhadores e membros da
comunidade. O acesso a TSF por indivíduos que não são capazes de nadar pode resultar em
afogamento. É importante que a gestão da mina assegure que o acesso a todos os corpos de água
no local da mina seja, na medida do possível, restrito para evitar ocorrências acidentais de
afogamento dos trabalhadores e comunidade.
Declaração de Significância
É possível que, sem mitigação, um trabalhador possa cair na TSF e se afogar. Como tal, o impacto
para a saúde e segurança humana sem mitigação foi considerado muito grave com uma
significância ELEVADA. A probabilidade de o impacto ocorrer poderia ser reduzida através da
implementação de medidas de mitigação. Com mitigação, espera-se que a significância geral do
impacto seja BAIXA.
Medidas de mitigação
• A TSF deve ser cercada e o portão trancado em todos os momentos;
• Dispositivos de flutuação devem estar prontamente disponíveis ao redor da instalação;
• Os corpos de água devem ser monitorados de forma rotineira para detectar ocorrências de
acesso irrestrito;
• O treinamento de indução de saúde e segurança para trabalhadores e visitantes deve
incorporar esses riscos; e
• Devem ser colocados avisos de advertência do potencial de afogamento em torno destas
instalações e fazer discussões com as comunidades locais para informá-las deste perigo.
Impacto 3.2: Risco para a saúde e segurança dos trabalhadores e membros da comunidade
Efeito
Impacto
Probabilida
Significância Geral
Escala
Escala
Gravidade do
de
Temporal
Espacial
Impacto
Sem
Médio Prazo
Localizado
Muito grave
Provável
ELEVADA –
Mitigação
Com
Mitigação

Médio Prazo

Localizado

Moderadamente
grave

Opção de
Não
Avançar

N/A

N/A

N/A
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provável

BAIXA –

N/A

O impacto não
ocorrerá
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6.2.4

Questão 4: Eliminação de Produtos Químicos Potencialmente Perigosos

Impacto 4.1: Risco para a saúde e segurança dos trabalhadores
Causa e comentário
Alguns dos produtos químicos a granel, como o floculante, usados no processo podem ser
classificados como perigosos. Qualquer contentor ou embalagem a granel usada para esses
produtos químicos, ou maquinaria usada para a mistura desses produtos químicos, são prováveis
de conter resíduos químicos após o uso. Estes resíduos podem ser ingeridos se os contentores ou
embalagens forem reutilizados para fins domésticos ou utilizados para armazenamento doméstico
de água potável.
Declaração de Significância
A eliminação imprópria de recipientes de produtos químicos usados contendo resíduos químicos
pode constituir um risco para a saúde e segurança dos trabalhadores, mas esse risco pode ser
reduzido com relativa facilidade por meio de procedimentos operacionais. Sem mitigação, este foi
considerado de significância ELEVADA e com mitigação foi considerado de significância BAIXA.
Medidas de mitigação
• Todos os produtos químicos usados no local devem ser armazenados e eliminados de
acordo com a legislação nacional referente a eliminação de resíduos perigosos;
• Os produtos químicos devem ser armazenados em áreas designadas seguras e delimitadas;
• As Folhas de Dados de Segurança de Material (MSDS) devem estar prontamente
disponíveis para todos os produtos químicos no ponto de armazenamento e uso;
• Deve ser desenvolvido um Procedimento Operacional para Gestão de Produtos Químicos
Perigosos para a instalação e deve incluir procedimentos detalhados de resposta a
derrames;
• Os kits de derrame devem estar prontamente acessíveis em todas as áreas do local onde
são armazenados ou usados produtos químicos perigosos a granel;
• Produtos químicos que podem reagir de maneira perigosa não devem ser armazenados
dentro da mesma área delimitada;
• A compatibilidade dos produtos químicos deve ser confirmada antes do armazenamento;
• A sinalização mostrando os nomes dos químicos e propriedades perigosas dos produtos
químicos deve estar visível na área designada de armazenamento temporário; e
• Deve ser desenvolvido um Procedimento de Preparação e Resposta a Emergências para a
instalação.
Impacto 4.1: Risco para a saúde e segurança dos trabalhadores
Efeito
Probabilida
Impacto
Escala
Escala
Gravidade do
de
Temporal
Espacial
Impacto
Sem
Médio Prazo
Localizado
Muito grave
Provável
mitigação
Com
Pouco
Médio Prazo
Localizado
Ligeiro
Mitigação
provável
Opção de
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar

Significância Geral
ELEVADA –
BAIXA –
O impacto não
ocorrerá

Impacto 4.2: Poluição dos recursos hídricos e do solo
Causa e comentário
Alguns dos produtos químicos a granel, como o floculante, usados no processo podem ser
classificados como perigosos. Embalagens vazias ou embalagens a granel usadas para esses
produtos químicos, ou maquinaria usadas para a mistura desses produtos químicos, provavelmente
contêm resíduos químicos após o uso. A liberação acidental de produtos químicos perigosos desses
recipientes para o meio ambiente resultará na poluição do solo e dos recursos hídricos (incluindo
águas superficiais e subterrâneas), que são utilizados pelas comunidades locais nas proximidades
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da área do projecto. A poluição pode resultar da liberação acidental de produtos químicos
armazenados ou do armazenamento e eliminação não controlados de recipientes de produtos
químicos vazios.
Declaração de Significância
Os impactos negativos, incluindo morte da fauna e flora e, potencialmente, humanos, podem ser de
longo prazo. Sem mitigação, foram considerados de significância ELEVADA e com mitigação
considerados de significância BAIXA.
Medidas de mitigação
• De acordo com as medidas de mitigação descritas no Impacto 4.1 acima.
Impacto 4.2: Poluição dos recursos hídricos e do solo
Efeito
Impacto
Escala
Escala
Gravidade do
Temporal
Espacial
Impacto
Sem
Médio Prazo
Localizado
Muito Grave
Mitigação
Com
Médio Prazo
Localizado
Ligeiro
Mitigação
Opção de
Não
N/A
N/A
N/A
Avançar

6.3

Probabilida
de

Significância Geral

Provável

ELEVADA –

Pouco
provável

BAIXA –

N/A

O impacto não
ocorrerá

Impactos Associados a Resíduos Não do Processo

Além dos fluxos de resíduos provenientes directamente do processo, é provável que haja vários
outros fluxos de resíduos gerais e perigosos associados ao projecto que exigirão gestão. Esses
fluxos de resíduos serão gerados durante as fases de construção, operação e descomissionamento.
É provável que haja uma grande variedade e quantidade de resíduos sólidos e líquidos não do
processo associados ao desenvolvimento proposto. Embora o proponente do projecto planeie
reciclar uma grande porção destes resíduos (onde for prático fazê-lo), o armazenamento temporário
ainda pode ser necessário. Quando uma única questão está potencialmente associada a mais de
um impacto e onde as classificações de significância e as medidas de mitigação são semelhantes,
estas foram discutidas numa causa e comentário.
6.3.1

Questão 5: Gestão de Resíduos Gerais e Perigosos Não do Processo

Impacto 5.1: Poluição da terra e da água
Causa e comentário
O armazenamento inapropriado de resíduos, em particular aqueles que exibem propriedades
nocivas (isto é, resíduos perigosos), pode resultar na contaminação da terra e dos recursos hídricos.
Como resultado dos eventos de chuva, o lixiviado pode ser formado à medida em que a água
percola através de resíduos sólidos, e esse lixiviado pode conter nutrientes e uma variedade de
compostos tóxicos, incluindo metais. Como tal, pode resultar na contaminação da água e da terra.
Em casos extremos, a liberação de grandes quantidades de nutrientes para um corpo de água pode
resultar em eutrofização (riqueza excessiva de nutrientes na água). A presença de certos compostos
tóxicos na água como resultado da poluição por resíduos pode ter impactos negativos a longo prazo
significativos nos ecossistemas aquáticos e tornar a água inadequada para determinadas
aplicações, incluindo o consumo humano.
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Declaração de significância (Resíduos gerais)
Podem ocorrer impactos associados a gestão de resíduos sólidos gerais (não perigosos) e estes
são potencialmente de longo prazo. A extensão dos impactos é provável de ser limitada à área de
estudo. Sem mitigação, os impactos irão definitivamente ocorrer e devem, provavelmente, ser
considerados moderadamente graves. Com a mitigação recomendada, a gravidade pode ser
reduzida a ligeira. A significância geral do impacto sem mitigação seria MODERADA, mas com
mitigação seria BAIXA.
Medidas de Mitigação (Resíduos Gerais)
• Todos os resíduos devem ser geridos de acordo com os requisitos da legislação
Moçambicana;
• Na medida do possível, a filosofia da hierarquia de gestão de resíduos deve ser aplicada à
gestão de todos os fluxos de resíduos;
• Todos os resíduos gerais que não podem ser reutilizados ou reciclados devem ser
armazenados temporariamente em uma área dedicada e, depois, transportados de forma
regular para o aterro designado para eliminação;
• Caso seja implantado um aterro geral como parte da mina, este deve ser concebido e
operado de acordo com os requisitos da legislação Moçambicana (Decreto 83/2014 de 31
de Dezembro) a fim de isolar os resíduos e prevenir a contaminação ambiental,
particularmente a contaminação das águas subterrâneas. O aterro deve também ser
licenciado pelo desenvolvedor no início da fase de construção e, até que essa instalação
esteja totalmente operacional, todos os resíduos gerais produzidos durante a fase de
construção devem ser armazenados no local em uma área de controle de acesso seguro,
em conformidade legal, de maneira que minimize os impactos ambientais;
• Caso seja implantado um aterro geral como parte da mina, será essencial implementar um
sistema de monitoramento de águas subterrâneas nas proximidades do aterro construído,
de forma a detectar quaisquer alterações na qualidade da água sub-superficial;
• Todos os caixotes para armazenamento temporário de resíduos que estão situados ao ar
livre devem ser cobertos para evitar a entrada de água e acesso de animais;
• Deve ser desenvolvido um Plano de Gestão Integrada de Resíduos para o local e este deve
incluir os Indicadores-chave de Desempenho (KPIs), sobre os quais a gestão de resíduos
pode ser auditada;
• Todos os trabalhadores, contratados e visitantes do local devem ser informados dos
procedimentos de gestão correcta de resíduos, incluindo a separação de resíduos gerais e
perigosos na fonte;
• As áreas de armazenamento e eliminação de resíduos devem estar localizadas a, pelo
menos, 100 m dos recursos hídricos superficiais ou de linhas de drenagem importantes.
Impacto 5.1: Poluição da terra e da água - Resíduos gerais
Efeito
Impacto
Escala
Escala
Gravidade do
Temporal
Espacial
Impacto
Sem
Mitigação
Com
Mitigação
Opção de
Não
Avançar

Longo prazo
Longo prazo

Probabilida
de

Significância Geral

Área de
estudo
Área de
estudo

Moderadamente
grave

Provável

MODERADA –

Ligeira

Provável

BAIXA –

N/A

N/A

N/A

O impacto não
ocorrerá

N/A

Declaração de significância (Resíduos perigosos)
Com base na natureza mais provável de resíduos perigosos não do processo, podem ocorrer
impactos. Devido ao potencial de determinadas substâncias perigosas se acumularem no ambiente,
esses impactos são potencialmente permanentes. Devido ao potencial transporte dessas
substâncias para a água, o seu impacto pode ser significativo para o distrito. Sem mitigação, os
impactos irão definitivamente ocorrer e seriam provavelmente considerados muito graves e de
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significância MUITO ELEVADA. No entanto, com mitigação, a gravidade poderia ser reduzida a
moderada e a significância geral do impacto seria MODERADA.
Medidas de mitigação (Resíduos perigosos)
• O Plano de Gestão Integrada de Resíduos para a instalação deve cobrir a gestão de
resíduos perigosos;
• Antes da eliminação segura, todos os resíduos perigosos devem ser temporariamente
armazenados numa instalação de armazenamento temporário de resíduos perigosos. Essa
instalação deve ser projectada para incluir contenção secundária revestida e coberta para
proteger o conteúdo das condições climáticas (luz solar e chuva). Se os resíduos forem
corrosivos, a base da instalação de armazenamento deve ser revestida com uma camada
resistente a ácidos;
• Sempre que possível, os recipientes vazios de produtos químicos perigosos serão
devolvidos aos fornecedores. Quando esses recipientes de produtos químicos perigosos
(hidrocarbonetos, pesticidas, produtos químicos de laboratório, desengordurantes, etc.) não
puderem ser devolvidos aos fornecedores, eles devem ser triplamente enxaguados,
perfurados e armazenados em uma área segura até que possam ser eliminados de forma
segura. A água de enxague não pode ser descarregada directamente para o ambiente;
• Os recipientes de pesticidas vazios devem ser eliminados de acordo com o Regulamento
sobre Gestão de Resíduos Perigosos (Decreto 83/2014 de 31 de Dezembro) e a queima de
recipientes de pesticidas vazios deve ser fortemente desencorajada;
• Um Plano de Gestão de Produtos Químicos Perigosos deve ser desenvolvido e
implementado. Cópias deste documento devem estar disponíveis nas instalações
designadas onde os hidrocarbonetos são armazenados, dispensados e usados. O objectivo
deste procedimento é prover o armazenamento e manuseio apropriados de hidrocarbonetos
no local, incluindo resíduos que contenham hidrocarbonetos/ waste hydrocarbons, e prevenir
qualquer forma de contaminação;
• Recomenda-se que o solo contaminado com hidrocarbonetos seja imediatamente removido
e eliminado em uma instalação de biorremediação do solo ou eliminado como resíduo
perigoso;
• As MSDS de todos os produtos químicos devem estar prontamente disponíveis no local e
as precauções nestas estipuladas devem ser sempre respeitadas;
• Todo o pessoal deve ser treinado em gestão correcta de instalações delimitadas, incluindo
a descarga de líquidos colectados;
• Kits de derrames devem estar prontamente disponíveis em pontos estratégicos em todo o
local e os trabalhadores devem ser treinados sobre o uso correcto desses kits;
• Nenhum resíduo perigoso deve ser eliminado nos drenos, pois isso pode impactar
negativamente no desempenho dos fossas sépticos; e
• Existem duas possíveis opções para eliminação de resíduos médicos que devem ser geridas
de acordo com o procedimento de gestão descrito no Anexo 3 da Gestão de Resíduos
Médicos do CICV (2011) e requisitos da legislação Moçambicana (Decreto Nº. 8/2003 sobre
resíduos Bio-médicos).
• Os resíduos médicos gerados no local devem ser incinerados e os resíduos eliminados no
aterro designado. Alternativamente, o resíduo médico pode ser armazenado
temporariamente em uma instalação designada e claramente demarcada antes de ser
transportado para um hospital regional que aceita resíduos médicos.
Impacto 5.1: Poluição do solo e da água - Resíduos perigosos
Efeito
Impacto
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
de
Temporal
Espacial
Impacto
Sem
Permanente
Distrito
Muito grave
Provável
Mitigação
Com
Moderadamente
Pode
Permanente
Distrito
Mitigação
grave
Ocorrer
Opção de
NãoAvan
N/A
N/A
N/A
N/A
çar
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Impacto 5.2: Produção de odores e atracção de pragas e vermes
Causa e comentário
O armazenamento descontrolado de resíduos sólidos, em particular resíduos alimentares, pode
atrair vermes e pragas, incluindo roedores, aves e moscas. Esses vermes/pragas podem
representar um incómodo para as comunidades adjacentes e podem actuar como vectores de
doenças. O armazenamento descontrolado de resíduos sólidos pode resultar na liberação de odores
desagradáveis, que podem ser considerados um incómodo para os usuários das terras vizinhas,
particularmente aqueles localizados a favor do vento do material. Compostos odoríferos também
são liberados de instalações de eliminação de resíduos sólidos relativamente bem geridas. A
presença de grandes quantidades de lixo ao redor das instalações ou num aterro dentro do local
pode constituir um impacto visual para os trabalhadores e comunidades locais.
Medidas de mitigação
• De acordo com as medidas de mitigação descritas no Impacto 5.1 acima.
Declaração de significância
Impactos de incómodo associados a gestão de resíduos sólidos irão, provavelmente, ocorrer e os
impactos são potencialmente de longo prazo, mas limitados à área de estudo. Sem mitigação, os
impactos devem provavelmente ser considerados como moderadamente graves, mas com
mitigação a gravidade pode ser reduzida a ligeira. A significância geral do impacto sem mitigação
seria MODERADA, mas com mitigação seria BAIXA.
Impacto 5.2: Impacto de incómodo (Produção de odores, impacto visual e atracção de pragas e
vermes)
Efeito
Probabilida
Impacto
Significância Geral
Escala
Escala
Gravidade do
de
Temporal
Espacial
Impacto
Sem
Moderadamente
Longo prazo
Distrito
Provável
MODERADA –
Mitigação
grave
Com
Longo prazo
Distrito
Ligeira
Provável
BAIXA –
mitigação
Opção de
O impacto não
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
ocorrerá
Avançar

6.3.2

Questão 6: Eliminação de Águas Residuais Domésticas e Lodo de Esgoto

Impacto 6.1: Poluição do solo e da água
Causa e comentário
O esgoto doméstico é caracterizado por uma alta concentração de nutrientes, matéria orgânica
elevada e uma variedade de patógenos. Como tal, deve ser adequadamente tratado antes da
descarga para o ambiente, para evitar impactos negativos para a saúde humana e para o ambiente.
Se o esgoto não tratado for descarregado para o ambiente, a concentração elevada de nutrientes
pode levar à eutrofização dos recursos hídricos superficiais e subsequente ruptura da função
ecológica dentro do ambiente aquático. O lodo de esgoto das instalações de tratamento propostas
teria que ser removido periodicamente. O lodo teria que ser tratado e eliminado conforme descrito
na secção 5.3.4. O lodo de esgoto também contém concentrações elevadas de nutrientes e pode
ter um impacto similar nos recursos hídricos superficiais se não for armazenado e eliminado de uma
maneira que minimize a probabilidade de migração de contaminantes do lodo para os recursos
hídricos.
Medidas de mitigação
• Toda a água de lavagem doméstica e esgoto da mina deve ser inicialmente desviada para
fossas sépticas (durante a construção) e depois para a planta de tratamento de esgoto
(durante os estágios posteriores de construção e durante a operação) para tratamento. A
Coastal & Environmental Services

45

Suni Resources S.A.

Avaliação de Impacto de Resíduos e Efluentes

•

•

•
•

•
•

descarga de efluentes dessas instalações deve atender aos padrões de descarga de
Moçambique, conforme indicado no Apêndice A, antes de serem liberados para o ambiente.
A prioridade seria reciclar a água tratada e, a lama de esgoto dessas instalações deve ser
eliminado em camas de secagem de lodo separados e compostados, a menos que sejam
tomadas providências alternativas aprovadas para o descarte correcto ou uso do lodo de
esgoto. O lodo estabilizado pode então ser secado e eliminado em um aterro designado ou,
alternativamente, aplicado como condicionador de solo durante a reabilitação da mina,
desde que os níveis dos constituintes tóxicos sejam suficientemente baixos. Se for adoptada
a aplicação do solo, deve ser evitada a contaminação do solo e utilizado como referência o
padrão de solo prescrito pelo BAD (Apêndice D) para determinar a adequação do solo para
várias aplicações;
O pré-tratamento de óleos e graxas contendo efluentes dos pontos de combustível e oficinas
mecânicas de veículos será recolhido em vários reservatórios e serão eliminados como
resíduo perigoso na instalação de tratamento de resíduos perigosos mais próxima (por
exemplo, na mina de Montepuez);
Casas de banho químicas devem ser feitas regularmente manutenção de uma maneira que
não represente uma ameaça para o ambiente. A descarga directa do conteúdo químico
dessas instalações não deve ser feita directamente para o ambiente, este deve ser tratado
numa instalação de tratamento de esgoto. Alternativas como Latrinas Melhoradas
Ventiladas (VIPs) e sanitários de compostagem seca devem ser consideradas como
alternativas preferidas para as casas de banho químicas portáteis. Se forem usadas as VIPs,
estas devem ser revestidas, mantidas e instaladas de uma forma que minimize o risco de
contaminação dos recursos hídricos superficiais e sub-superficiais;
Todas as instalações de tratamento de esgoto devem ser bem mantidas. Para este fim, pelo
menos um funcionário no local deve ser treinado para fazer a manutenção dos sistemas;
O desempenho dos sistemas de tratamento de esgotos e das instalações de reciclagem de
água devem ser monitorados regularmente. Nos casos em que se constata que o sistema
está a ter um mau desempenho, deve ser investigada a causa em tempo hábil e
implementadas medidas de correcção para restaurar o desempenho;
No caso em que o lodo deva ser removido do(s) sistema(s), este deve ser eliminado de
forma a minimizar o risco potencial para a saúde humana e para o ambiente e deve estar
em conformidade com a legislação nacional; e
O programa de monitoramento ambiental da instalação deve incorporar pontos de
monitoramento capazes de detectar um impacto negativo no ambiente associado à descarga
de esgoto tratado.

Declaração de significância
Impactos ambientais associados à eliminação de esgoto definitivamente ocorrerão. Como o projecto
proposto estará operacional por aproximadamente 25 anos, os impactos associados à liberação de
efluentes não tratados e a má gestão do lodo são potencialmente de longo prazo e podem afectar
a área de estudo. Sem mitigação, os impactos no solo e na água seriam provavelmente
moderadamente graves e de significância MODERADA. No entanto, com a implementação das
medidas de mitigação recomendadas, a gravidade dos impactos seria ligeira e de significância
BAIXA.
Impacto 6.1: Poluição do solo e da água
Efeito
Impacto
Escala
Escala
Temporal
Espacial
Sem
Área de
Longo prazo
Mitigação
estudo
Com
Área de
Longo prazo
Mitigação
estudo
Opção de
Não
N/A
N/A
Avançar

Coastal & Environmental Services

Gravidade do
Impacto
Moderadamente
grave

Probabilida
de

Significância Geral

Provável

MODERADA –

Ligeira

Provável

BAIXA –

N/A

N/A

O impacto não
ocorrerá
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Impacto 6.2: Impactos na saúde dos trabalhadores e comunidades
Causa e comentário
O esgoto e o lodo de esgoto são normalmente caracterizados por concentrações elevadas de
microrganismos patogénicos (vírus e bactérias). A exposição a efluentes não tratados, quer seja
directamente ou através de recursos hídricos contaminados, pode resultar na disseminação de
inúmeras doenças, incluindo a cólera.
Medidas de mitigação
• De acordo com as medidas de mitigação descritas no Impacto 6.1 acima.
• Além disso, todo o trabalhador encarregado de gerir os sistemas de esgoto e saneamento
deve ser vacinado contra as principais doenças associadas a esses fluxos de resíduos.
Declaração de significância
Os microrganismos patogénicos são comumente encontrados em esgotos não tratados e a
liberação desses organismos para corpos de água usados para irrigação, consumo, recreação ou
pesca pode resultar na disseminação de doenças como a cólera. Os impactos na saúde associados
à liberação de efluentes de esgoto não tratados e a má gestão do lodo são potencialmente de longo
prazo e podem afectar o distrito. Sem mitigação, os impactos associados a saúde seriam
provavelmente graves e de significância MODERADA. No entanto, com a implementação das
medidas de mitigação recomendadas, os impactos seriam de gravidade ligeira e de significância
BAIXA.
Impacto 6.2: Impactos na saúde para os trabalhadores e comunidades
Efeito
Impacto
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
de
Temporal
Espacial
Impacto
Sem
Longo prazo
Distrito
Grave
Provável
Mitigação
Com
Pode
Longo prazo
Distrito
Ligeira
Mitigação
Ocorrer
Opção de
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar

Significância Geral
MODERADA –
BAIXA –
O impacto não
ocorrerá

Impacto 6.3: Impactos de incómodo (odor e moscas)
Causa e comentário
O esgoto bruto, lodo de esgoto e instalações de tratamento de esgoto estão frequentemente
associados à liberação de odores desagradáveis e podem atrair um grande número de pragas de
insectos, como moscas. Os odores persistentes e a presença de pragas de insectos seriam
provavelmente considerados um incómodo para os trabalhadores e membros da comunidade local.
Se o esgoto for gerido, o nível desses factores de incómodo pode normalmente ser reduzidos
significativamente.
Medidas de mitigação
• De acordo com as medidas de mitigação descritas no Impacto 6.1 acima.
Declaração de significância
A gestão de esgoto estará definitivamente associada a odores e pragas de insectos e, devido à
influência do vento, o impacto em qualquer um dos receptores seria provavelmente de curto prazo.
A planta de tratamento, no entanto, será relativamente pequena e, portanto, o impacto
provavelmente ficará confinado à área de estudo. Actualmente, também não há comunidades nas
imediações da mina. Sem mitigação, os impactos seriam provavelmente Moderadamente graves e
de significância MODERADA. Contudo, com a implementação das medidas de mitigação
recomendadas, os impactos seriam provavelmente de gravidade ligeira e de significância BAIXA.
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Impacto 6.3: Impactos incómodos (odor e moscas)
Efeito
Impacto
Escala
Escala
Gravidade do
Temporal
Espacial
Impacto
Sem
Área de
Moderadamente
Curto prazo
Mitigação
estudo
grave
Com
Área de
Curto prazo
Ligeira
Mitigação
estudo
Opção de
Não
N/A
N/A
N/A
Avançar

6.3.3

Probabilida
de

Significância Geral

Provável

MODERADA –

Provável

BAIXA –

N/A

O impacto não
ocorrerá

Questão 7: Eliminação de escoamento/ águas pluviais

Impacto 7.1: Poluição da terra e da água
Causa e comentário
É provável que a água de escoamento seja gerada no local como resultado de alta precipitação,
lavagem de máquinas (incluindo veículos) e, possivelmente, actividades de supressão de poeira. À
medida em que essa água migra pelo local, tem o potencial de colher vários poluentes, como
hidrocarbonetos e pequenas partículas sólidas. Além disso, o escoamento proveniente de
actividades de lavagem da máquina é também provável de conter hidrocarbonetos. Se esta água
for descarregada sem tratamento, produtos químicos (hidrocarbonetos, pesticidas, etc.) e
sedimentos poderão ser transportados para corpos de água superficiais e sub-superficiais,
resultando na ruptura ecológica.
Medidas de mitigação
• A gestão de todo o escoamento deve obedecer, no mínimo, aos requisitos da legislação
Moçambicana (Decreto nº 18/2004, alterado pelo Decreto nº 67/2010);
• Deve ser desenvolvido um Plano de Gestão de Águas Pluviais para a mina e deve
incorporar medidas para desviar águas pluviais limpas dos empilhamentos, áreas de
armazenamento e eliminação de resíduos e outras áreas de operação;
• As medidas de mitigação devem ser destinadas a reduzir o contacto entre as águas pluviais
e produtos químicos perigosos. Isso precisa de ser considerado durante o planeamento do
sistema de drenagem de águas pluviais para as instalações da mina;
• Em termos de minimização da descarga de poluentes e quantidade de escoamento que
requer tratamento, todo o escoamento de águas pluviais deve ser devidamente segregado
e o escoamento de água limpa deve ser desviado para evitar que este se misture com a
água com elevado teor de sólidos, para minimizar o volume de água a ser tratado antes da
liberação;
• Todo o escoamento das áreas de lavagem de máquinas deve passar por um colector de
óleo e deve ser tratado como perigoso devido à presença de hidrocarbonetos. Todas as
outras águas de escoamento devem passar por uma armadilha de sedimentos para remover
a maioria dos sólidos suspensos antes de serem descarregados ambiente. Todo o material
depositado deve ser eliminado em um aterro designado; e
• A qualidade de todos os fluxos de resíduos líquidos descarregados a partir do local, incluindo
águas pluviais, deve ser monitorada regularmente para garantir a conformidade com os
requisitos da legislação e normas relevantes.
Declaração de significância
Os impactos associados à eliminação de escoamento podem ocorrer e os impactos são
possivelmente de longo prazo e, considerando o clima relativamente seco, estes podem ser
significativos para a área de estudo. Sem mitigação, os impactos devem ser considerados
moderadamente graves, mas com mitigação a gravidade pode ser reduzida a ligeira. A significância
geral do impacto sem mitigação seria MODERADA, mas com mitigação seria BAIXA.

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

48

Projecto de Balama; Suni Resources S.A.

Avaliação de Impacto de Resíduos e Efluentes

Impacto 7.1: Poluição da terra e da água
Efeito
Impacto
Escala
Escala
Temporal
Espacial
Sem
Área de
Longo prazo
Mitigação
estudo
Com
Área de
Longo prazo
Mitigação
estudo
Opção de
Não
N/A
N/A
Avançar

6.3.4

Gravidade do
Impacto
Moderadamente
grave

Probabilida
de

Significância Geral

Provável

MODERADA –

Ligeira

Provável

BAIXA –

N/A

N/A

O impacto não
ocorrerá

Questão 8: Transporte de Resíduos Não do Processo

Impacto 8.1: Poluição da terra e da água
Causa e comentário
Se nenhum novo aterro for desenvolvido na mina, todos os resíduos não do processo precisarão
de ser transportados do local da mina para uma instalação de aterro existente. Durante o transporte
de resíduos, é possível que ocorram derrames acidentais de resíduos perigosos, bem como a
eliminação de resíduos gerais, resultando na poluição da terra e dos recursos hídricos adjacentes.
O uso de veículos inadequados para o transporte de resíduos pode levar a impactos adicionais
relacionados à poluição de resíduos no caminho para o seu destino.
Medidas de mitigação
• O transporte de resíduos só deve ser realizado por veículos específicos de remoção de
resíduos com recipientes fechados à prova de derrames;
• Os resíduos devem ser devidamente embalados para sua colocação nos camiões portacontentores, a fim de evitar derrames ou vazamento ao longo da(s) rota(s) de transporte;
• Transportadores de resíduos devem ser treinados para recolher, transportar e entregar
produtos de resíduos de maneira que não resulte em derrame desnecessário de resíduos;
• Antes de deixar o local, todos os tambores de resíduos perigosos devem ser devidamente
protegidos e o número de tambores confirmado e assinado pelo transportador na forma de
um documento de descarte de resíduos;
• A confirmação do recebimento de todos os resíduos, quer seja levado para um aterro
existente nas proximidades ou directamente para o aterro em Maputo, deve ser obtida na
chegada e todos os registos devem ser mantidos durante toda a operação da mina
• O transporte de resíduos perigosos deve ser realizado de acordo com as medidas
necessárias de saúde e segurança.
Declaração de significância
Os impactos associados ao transporte de resíduos provavelmente ocorrerão e estes serão de longo
prazo. Sem mitigação, os impactos devem ser considerados moderadamente graves, mas com
mitigação a gravidade pode ser reduzida a ligeira. A significância geral do impacto sem mitigação
seria MODERADA, mas com mitigação seria BAIXA.
Impacto 8.1: Poluição da terra e da água
Efeito
Impacto
Escala
Escala
Temporal
Espacial
Sem
Longo prazo
Regional
Mitigação
Com
Longo prazo
Regional
Mitigação
Opção de
Não
N/A
N/A
Avançar
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Probabilida
de

Significância Geral

Provável

MODERADA –

Ligeira

Pouco
provável

BAIXA –

N/A

N/A

O impacto não
ocorrerá

Gravidade do
Impacto
Moderadamente
Grave
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6.4

Impactos cumulativos

6.4.1

Questão 9: Perfis Regionais de Resíduos e Consciencialização da Comunidade

Além da consideração dos impactos directos associados à produção de fluxos de resíduos pelo
desenvolvimento proposto, também é necessário considerar os impactos cumulativos que podem
se manifestar como consequência de múltiplos desenvolvimentos comerciais de grande escala
dentro da região. Com relação à gestão de resíduos, as principais considerações são a mudança
no perfil de fluxos de resíduos produzidos pelas comunidades locais e a consciencialização dos
membros da comunidade local sobre a gestão de resíduos. Cada um destes é discutido abaixo com
mais detalhes.
Impacto 9.1: Conhecimento local de práticas de gestão de resíduos
Causa e comentário
Com base nas informações disponíveis, parece haver falta de infraestruturas de gestão de resíduos
bem desenhadas e operadas, incluindo instalações de descarte e iniciativas de reciclagem na
Província de Cabo Delgado. Prevê-se que o conhecimento entre os membros da comunidade local
da necessidade de gestão de fluxos de resíduos seja limitado. Embora um conhecimento limitado
de gestão de resíduos possa não representar um risco significativo, enquanto as comunidades
sobreviverem largamente da agricultura e do uso de recursos naturais, espera-se que os potenciais
riscos à saúde humana e ambiental aumentem à medida que as comunidades se tornarem mais
ricas e densamente povoadas. Espera-se que o perfil de resíduos dessas comunidades mude para
se assemelhar aos mais comumente associados às sociedades urbanas. Em particular, a
quantidade de resíduos pode aumentar e os fluxos de resíduos podem começar a incluir uma maior
proporção de materiais não biodegradáveis e até mesmo pequenas quantidades de resíduos
perigosos.
Uma parte significativa dos trabalhadores do Projecto de Balama Central virá das comunidades
locais. Além disso, outros indivíduos das mesmas comunidades podem ser empregados em outros
empreendimentos de grande escala propostos para a área. Por meio de seu emprego nessas
operações, esses membros da comunidade local serão treinados em uma série de questões
ambientais, incluindo gestão correcta de resíduos. Esse conhecimento pode então ser transferido
para outros membros das comunidades locais, resultando assim no aumento da consciencialização
geral sobre a importância da gestão de resíduos e potenciais oportunidades de reciclagem dentro
das comunidades locais. NA Opção de Não Avançar, o status quo permanecerá o mesmo, a actual
falta de infraestrutura de gestão de resíduos permanecerá e não haverá benefícios positivos para
as comunidades locais.
Medidas de mitigação
• Treinar todos os funcionários sobre a importância da gestão adequada dos fluxos de
resíduos e saneamento;
• Considerar opções que facilitem a melhoria da gestão de resíduos sólidos nas comunidades
locais. Isso pode incluir permitir que as comunidades locais eliminem seus resíduos sólidos
no novo aterro, caso seja desenvolvido, ou treinem comunidades locais em técnicas de
compostagem. Isso pode ser incorporado em um plano de urbanização para a área;
• Considerar o envolvimento de comunidades locais em iniciativas de reciclagem de resíduos,
caso estas sejam consideradas práticas dentro do contexto do projecto.
Declaração de significância
O desenvolvimento de um conhecimento e apreciação da necessidade de uma boa gestão de
resíduos entre os empregados e a subsequente disseminação informal destes conhecimentos nas
comunidades locais podem, juntamente com a provisão de infraestruturas de gestão de resíduos,
tais como áreas formais de armazenamento temporário ou aterro (talvez através de um plano de
urbanização), resultar numa melhor gestão dos fluxos de resíduos dentro das comunidades locais.
Como um dos impactos positivos seria a melhoria do conhecimento local, o impacto pode ser
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considerado permanente. Sem mitigação, o impacto seria possivelmente considerado ligeiramente
benéfico e de significância BAIXA positiva. No entanto, com mitigação, o impacto poderia ser
considerado benéfico e de significância MODERADA positiva. Na Opção de Não Avançar, a actual
falta de infraestrutura de gestão de resíduos permanecerá e não haverá benefícios positivos para
as comunidades locais.
Impacto 9.1: Conhecimento local das práticas de gestão de resíduos
Efeito
Impacto
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
de
Temporal
Espacial
Impacto
Sem
Ligeiramente
Longo prazo
Distrito
Definitivo
Mitigação
Benéfico
Com
Longo prazo
Distrito
Benéfico
Definitivo
Mitigação
Opção de
Não
Permanente
Distrito
Ligeiro
Provável
Avançar

Significância Geral
BAIXA +
MODERADA +
BAIXA –

Impacto 9.2: Mudança dos perfis de resíduos nas comunidades locais
Causa e comentário
O desenvolvimento proposto, em conjunto com outros na região, elevará o perfil económico das
comunidades locais e resultará na mudança no perfil dos fluxos de resíduos da comunidade, tanto
em termos de quantidade quanto da natureza dos resíduosSe as práticas existentes de gestão de
resíduos não forem adaptadas, isso pode resultar em potenciais impactos visuais, bem como em
impactos na saúde, segurança e ambiente em torno das comunidades. Na Opção de Não Avançar,
o status quo permanecerá o mesmo, a actual falta de infraestrutura de gestão de resíduos
permanecerá e não haverá benefícios positivos para as comunidades locais.
Medidas de mitigação
• A mina poderia apoiar na facilitação de desenvolvimento de um plano de urbanização para
as comunidades locais;
• Considerar opções que facilitem a melhoria da gestão de resíduos sólidos nas comunidades
locais. Isso pode incluir permitir que as comunidades locais eliminem os seus resíduos
sólidos no novo aterro (caso seja desenvolvido um), treinar as comunidades locais em
técnicas de compostagem ou investigando e, se considerado viável, apoiar iniciativas de
reciclagem.
Declaração de significância
O impacto seria provavelmente de significância negativa MODERADA sem mitigação e positiva
BAIXA com mitigação.
Impacto 9.2: Mudança dos perfis de resíduos nas comunidades locais
Efeito
Impacto
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
de
Temporal
Espacial
Impacto
Moderadamente
Mitigação
Longo prazo
Distrito
Definitiva
severa
Com
Ligeiramente
Pode
Longo prazo
Distrito
Mitigação
benéfica
ocorrer
Opção de
Não
Permanente
Distrito
Ligeira
Provável
Avançar
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7

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Uma revisão da legislação relevante e documentos de políticas sugeriu que a gestão de resíduos
em Moçambique é muito limitada. Infraestrutura de gestão de resíduos para a gestão segura de
resíduos também está em falta na província de Cabo Delgado. Isso pode mudar com o tempo, à
medida que a mineração e outras indústrias melhorarem o perfil económico da área, mas é pouco
provável que ocorra num futuro próximo. Como tal, o desenvolvedor deve empregar medidas para
gerir de forma efectiva os resíduos gerados a partir do projecto, a fim de não contribuir ainda mais
para as más práticas de gestão de resíduos do local.

7.1

Conclusões

Com base na descrição do projecto disponível e informação complementar de uma variedade de
fontes, foi possível fazer uma avaliação dos impactos prováveis associados à gestão de fluxos de
resíduos do proposto Projecto de Balama Central em Moçambique. Isso, no entanto, precisará de
ser revisto assim que estiverem disponíveis informações mais detalhadas sobre a gestão de fluxos
de resíduos de processo e não do processo. Foram identificados um total de 16 impactos e destes,
com implementação de medidas de mitigação, 13 foram considerados de significância negativa
baixa e 1 de significância negativa moderada. Dois (2) impactos foram considerados benéficos, um
de significância moderada positiva e um de significância baixa positiva, com mitigação (Tabela 7.1
- 7.3).
Tabela 7.1: Resumo dos impactos ambientais relacionados a resíduos do processo.
Efeito
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
de
Temporal
Espacial
Impacto
Questão 1: Eliminação de Resíduos de Rocha Estéril e Rejeitos
Impacto

Impacto 1.1: Saúde e segurança dos trabalhadores e comunidades locais
Sem
Pode
Longo Prazo
Localizado
Muito Grave
Mitigação
Ocorrer
Com
Pouco
Longo Prazo
Localizado
Ligeira
Mitigação
Provável
Opção
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar
Questão 2: Derrame de Minério Bruto
Impacto 2.1: Perturbação da função ecológica
Sem
Pode
Longo Prazo
Localizado
Moderada
Mitigação
Ocorrer
Com
Pouco
Longo Prazo
Localizado
Ligeira
Mitigação
Provável
Opção
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar
Questão 3: Gestão de Efluentes do Processo e Água de Drenagem da TSF

Significância Geral
Escala Temporal

Longo Prazo
Longo Prazo
O impacto não
ocorrerá

MODERADA –
BAIXA –
O impacto não
ocorrerá

Impacto 3.1: Poluição do solo e dos recursos hídricos
Sem
Moderadamente
Médio Prazo
Médio Prazo
Provável
MODERADA –
Mitigação
Grave
Com
Pode
Médio Prazo
Localizado
Ligeira
BAIXA –
Mitigação
Ocorrer
Opção
O impacto não
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
ocorrerá
Avançar
Impacto 3.2: Risco para a saúde e segurança dos trabalhadores e membros da comunidade
Sem
Médio Prazo
Médio Prazo
Muito Grave
Provável
ELEVADA –
Mitigação
Coastal & Environmental Services
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Impacto
Com
Mitigação
Opção
Não
Avançar

Escala
Temporal

Efeito
Escala
Espacial

Médio Prazo

Médio Prazo

N/A

N/A

Gravidade do
Impacto
Moderadamente
Grave
N/A

Probabilida
de

Significância Geral
Escala Temporal

Pouco
provável

BAIXA –

N/A

O impacto não
ocorrerá

Questão 4: Eliminação de Produtos Químicos Potencialmente Perigosos
Impacto 4.1: Riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores
Sem
Médio Prazo
Localizado
Muito Grave
Provável
Mitigação
Com
Pode
Médio Prazo
Localizado
Ligeira
Mitigação
Ocorrer
Opção
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar
Impacto 4.2: Poluição dos recursos hídricos e do solo
Sem
Médio Prazo
Localizado
Muito Grave
Provável
Mitigação
Com
Pouco
Médio Prazo
Localizado
Ligeira
Mitigação
Provável
Opção
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar

ELEVADA –
BAIXA –
O impacto não
ocorrerá

ELEVADA –
BAIXA –
O impacto não
ocorrerá

Tabela 7.2: Resumo dos impactos ambientais relacionados as resíduos não do processo.
Questão 5: Gestão de Resíduos Gerais e Perigosos Não do Processo
Impacto 5.1: Poluição da terra e da água
Sem
Mitigação
Com
Mitigação
Opção
Não
Avançar

Longo Prazo
Longo Prazo
N/A

Área de
estudo
Área de
estudo

Resíduos gerais
Moderadamente
Grave

Provável

MODERADA –

Ligeira

Provável

BAIXA –

N/A

N/A

O impacto não
ocorrerá

N/A

Resíduos perigosos
Sem
Permanente
Distrito
Muito Grave
Provável
Mitigação
Com
Pode
Permanente
Distrito
Moderada
Mitigação
Ocorrer
Opção
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar
Impacto 5.2: Produção de odores e atracção de pragas e vermes
Sem
Moderadamente
Longo Prazo
Distrito
Provável
Mitigação
Grave
Com
Longo Prazo
Distrito
Ligeira
Provável
Mitigação
Opção
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar
Questão 6: Eliminação de Águas Residuais Domésticas e Lamas de Esgoto
Impacto 6.1: Poluição do solo e da água
Sem
Área de
Longo Prazo
Mitigação
estudo
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Provável

ELEVADA –
MODERADA –
O impacto não
ocorrerá

MODERADA –
BAIXA –
O impacto não
ocorrerá
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Com
Área de
Longo Prazo
Ligeira
Provável
Mitigação
estudo
Opção
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar
Impacto 6.2: Impactos na saúde para trabalhadores e comunidades
Sem
Longo Prazo
Distrito
Grave
Provável
Mitigação
Com
Pode
Longo Prazo
Distrito
Ligeira
Mitigação
Ocorrer
Opção
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar
Impacto 6.3: Impactos de incômodos (odor e moscas)
Sem
Área de
Moderadamente
Curto Prazo
Provável
Mitigação
estudo
Grave
Com
Área de
Curto Prazo
Ligeira
Provável
Mitigação
estudo
Opção
Não
N/A
N/A
N/A
N/A
Avançar
Questão 7: Eliminação de águas residuais / pluviais
Impacto 7.1: Poluição da terra e da água
Sem
Área de
Moderadamente
Longo Prazo
Mitigação
estudo
Grave
Com
Área de
Longo Prazo
Ligeira
Mitigação
estudo
Opção
Não
N/A
N/A
N/A
Avançar
Questão 8: Transporte de Resíduos Não do Processo
Impacto 8.1: Poluição da terra e da água
Sem
Longo Prazo
Regional
Mitigação
Com
Longo Prazo
Regional
Mitigação
Opção
Não
N/A
N/A
Avançar

BAIXA –
O impacto não
ocorrerá

MODERADA –
BAIXA –
O impacto não
ocorrerá

MODERADA –
BAIXA –
O impacto não
ocorrerá

Provável

MODERADA –

Provável

BAIXA –

N/A

O impacto não
ocorrerá

Moderadamente
Grave

Provável

MODERADA –

Ligeira

Pode
Ocorrer

BAIXA –

N/A

N/A

O impacto não
ocorrerá

Tabela 7.3: Resumo dos impactos ambientais cumulativos relacionados a resíduos.
Questão 9: Perfis Regionais de Resíduos e Consciencialização Comunitária
Impacto 9.1: Conhecimento local das práticas de gestão de resíduos
Sem
Ligeiramente
Longo Prazo
Distrito
Definitivo
Mitigação
Benéfica
Com
Longo Prazo
Distrito
Benéfica
Definitivo
Mitigação
Opção
NãoPermanente
Distrito
Ligeira
Provável
Avançar
Impacto 9.2: Mudança nos perfis de resíduos nas comunidades locais
Sem
Moderadamente
Longo Prazo
Distrito
Definitivo
Mitigação
Grave
Com
Ligeiramente
Longo Prazo
Distrito
Possível
Mitigação
Benéfica
Opção
NãoPermanente
Distrito
Ligeira
Provável
Avançar
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7.2

Recomendações

Recomenda-se que todos os fluxos de resíduos sejam geridos de acordo com a hierarquia de gestão
de resíduos e, no mínimo, de acordo com o Decreto 94/2014 (Regulamento de Gestão de Resíduos
Sólidos Urbanos) e Decreto 83/2014 (Regulamento de Resíduos Perigosos). Estes especificam que,
sempre que possível, a produção de resíduos deve ser evitada ou minimizada na fonte. Onde a
prevenção ou minimização ainda não for possível, os resíduos devem ser reutilizados, reciclados e,
em seguida, descartados de forma responsável, de modo a minimizar os impactos ao meio
ambiente. Orientação adicional sobre a gestão de fluxos de resíduos são fornecidas nas Directrizes
Gerais de EHS da IFC (2007) e nas Directrizes de EHS para a Mineração da IFC (2007), que podem
ser usadas como ferramentas adicionais para o desenvolvimento de planos de gestão e
monitoramento de conformidade. Caso seja necessário um aterro para a mina, este deve ser
concebido e operado de acordo com os padrões internacionais, a fim de isolar os resíduos e evitar
a contaminação ambiental, em particular a contaminação das águas subterrâneas. O aterro exigirá
o licenciamento e auditoria do MITADER. Como tal, deve ser desenvolvida uma orientação para
concepção e selecção do local do aterro segundo o Anexo I do Regulamento sobre Gestão de
Resíduos de Moçambique (Decreto 83/2014 de 31 de Dezembro) (Apêndice C) para orientar a
construção da instalação.
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APÊNDICE A: PADRÕES DE EFLUENTES SANITÁRIOS
Poluente/Medida

Unidades

Cor
Cheiro
Sólidos Totais em Suspensão
pH
DQO
DBO
Óleo e Graxa
Nitrogênio Total
Fósforo Total
Bactérias Coliformes totais
Aumento de temperatura
y: 3 mg/l em zonas sensíveis
z: Aumento no meio receptor

Coastal & Environmental Services

Presente/Ausente
Presente/Ausente
mg/l
S.U.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPNb/100ml
oC
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Padrões do
MITADER
Diluição 1:20
Diluição 1:20
60
6-9
150
15
10y
35°z
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APÊNDICE B: PADRÕES DE EFLUENTES DO PROCESSO
(MINERAÇÃO)
Poluente/Medida
Alumínio
Amónia
Antimónio
Arsénico
Bário
Berílio
BOD
Boro
Cádmio
Cromo (Total)
Cromo (VI)
COD
Cobre
Cianeto
Cianeto (Livre)
Cianeto (Total)
Cianeto dissociável em meio ácido fraco (WAD)
Fluoretos
Ferro (Total)
Chumbo
Manganês
Mercúrio
Níquel
Nitrato
Nitrito
Nitrogénio
Óleo e Graxa
pH
Fenóis
Fósforo
Cloro Residual
Selénio
Prata
Substâncias que reagem com o azul de metileno
Sulfureto como dissulfeto de hidrogénio
Temperatura
Tálio
Estanho
Sólidos Suspensos Totais
Urânio
Zinco
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Unidades

MITADER
(Decreto 67/2010)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
S.U.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

1.5
5
0.2
0.5
5
1.5
5
0.2
0.05
1
0.2
10
0.3
0.5
0.1
0.01
0.1
10
1
6.5 - 8.5
0.5
0.01
0.05
0.005
0.5
1
0.1
4
0.5
5
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APÊNDICE C: GESTÃO DE ATERRO SANITÁRIO (DECRETO 83/2014 DE 31
DE DEZEMBRO)
ANEXO II
ATERROS SANITÁRIOS
I. PARTES ESCRITAS
A. Documento descritivo e justificação
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Objectivo do projecto.
Planeamento, selecção do local e bases do Projecto, incluindo volume e área ocupada.
Características geotécnicas e hidrogeológicas geológicas do local;
Tipologia e quantidade de resíduos;
Processos de gestão de riscos;
Respeitar os procedimentos de prevenção e minimização da produção de resíduos;
Técnicas, equipamentos e procedimentos a observar para o tratamento de resíduos;
Localização e características do local de armazenagem de resíduos, bem como
procedimentos de armazenagem, incluindo informações sobre o tipo e as características
dos contentores de armazenagem;
Tipo, características dos meios de transporte e procedimentos a observar para o transporte
de resíduos, desde o ponto de sua geração até ao local da sua eliminação;
Procedimentos para observar a deposição ou eliminação de resíduos;
Sistema de impermeabilização;
Sistemas de drenagem de águas pluviais e lixiviados;
Tratamento de lixiviados, previsão da quantidade e qualidade do lixiviado;
Monitorização dos lixiviados e das águas subterrâneas, de modo a evitar a contaminação
das águas subterrâneas;
Drenagem e tratamento do biogás, se necessário;
Plano de negócios do aterro sanitário;
Estrutura do pessoal e calendário de trabalho;
Pessoal do sistema de planos de segurança das populações;
Plano de aceitação de resíduos;
Plano de recolha de resíduos;
Cobertura final, recuperação da paisagem e monitoramento pós-encerramento;
Procedimentos em caso de acidente, derramamento de óleo. Descarga e fugas acidentais;
Meios e responsabilidades para a execução das actividades definidas no plano de gestão
de resíduos.

B. Dimensionamento
a) Cálculo e dimensionamento das barreiras de impermeabilização;
b) Dimensionamento e cálculos de instalações de tratamento de lixiviados.

II. PARTES PROJECTADAS
A. localização da planta (1:25 000 escala)
B. Plano Geral do aterro, com indicações claras de todos os componentes da infraestrutura,
incluindo a implementação da eliminação de resíduos e o pré-tratamento;
C. Detalhes da estratigrafia de impermeabilização e cobertura final do aterro.
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APÊNDICE D: PADRÕES DO SOLO (PARA FINS DE REFERÊNCIA)
Poluente/Medida

BAD

Unidades

Cádmio

A
-

B
5

C
20

-

250

800

Cromo

mg/kg
mg/kg

Cobre

mg/kg

-

100

500

Chumbo

mg/kg

-

150

600

Mercúrio

mg/kg

-

2

10

Níquel

mg/kg

-

100

500

Zinco

mg/kg

-

500

3000

Bromo

mg/kg

20

50

300

Cianetos (Total Livre)

mg/kg

1

10

100

Fluoretos

mg/kg

-

400

2000

Sulfureto

mg/kg

2

20

200

Benzeno

mg/kg

0.05

0.5

5

Etilbenzeno

mg/kg

0.05

0.5

50

Tolueno

mg/kg

0.05

3

30

Xileno

mg/kg

0.05

5

50

Fenóis

mg/kg

0.05

1

10

Total de Hidrocarbonetos

mg/kg

-

7

70

A: Valor de referência, sem poluente
B: Valor para futuras investigações
C: Valor para acções de remediação
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APÊNDICE E: METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO
Metodologia de Avaliação de Impacto
Os especialistas são obrigados a fornecer os relatórios em uma disposição e estrutura específicos, de
modo a que um volume de relatório uniforme de especialidade possa ser produzido. Para garantir uma
comparação directa entre vários estudos de especialidade, foram definidas escalas de avaliação
padronizadas para avaliar e quantificar os impactos identificados. Isso é necessário porque os
impactos têm uma série de parâmetros que precisam ser avaliados.
Cinco factores precisam ser considerados quando se avalia a significância dos impactos, a saber:
1. Relação do impacto com escalas temporais - a escala temporal define a significância do
impacto em várias escalas temporais, como uma indicação da duração do impacto
2. Relação do impacto com escalas espaciais - a escala espacial define a extensão física do
impacto
3. A gravidade do impacto - a escala de grave/benefício é usada para avaliar cientificamente
como os impactos negativos graves seriam, ou como os impactos positivos benéficos seriam
sobre um determinado sistema afectado (para impactos ecológicos) ou uma determinada parte
afectada.
A gravidade dos impactos pode ser avaliada com e sem mitigação, de modo a demonstrar a
gravidade do impacto quando nada é feito sobre ele. A palavra “mitigação” significa não apenas
“compensação”, mas também as idéias de contenção e remediação. Para os impactos benéficos,
optimização significa qualquer coisa que pode melhorar os benefícios. No entanto, a mitigação
ou optimização deve ser prática, tecnicamente viável e economicamente viável.
4. A probabilidade de o impacto ocorrer - a probabilidade de impactos que ocorrem como
resultado das acções do projecto difere entre impactos potenciais. Não há dúvida de que alguns
impactos ocorreriam (por exemplo, perda de vegetação), mas outros impactos não são tão
prováveis de ocorrer (por exemplo, acidente de veículo) e podem ou não resultar do
desenvolvimento proposto. Embora alguns impactos possam ter um efeito grave, a
probabilidade de ocorrência deles pode afectar sua significância geral.

Cada critério é classificado de acordo com a Tabela 2.1 e a Tabela 2.2 para determinar a significância
geral de uma actividade. Em primeiro lugar, o critério é considerado em duas categorias,
nomeadamente o efeito da actividade e a probabilidade do impacto (Tabela 2.1). A significância do
efeito e da probabilidade são então lidas da matriz apresentada na Tabela 2.2, para determinar a
significância geral do impacto. A significância geral é negativa ou positiva. A escala de significância
ambiental é uma tentativa de avaliar a importância de um impacto particular. Esta avaliação deve ser
realizada no contexto relevante, já que um impacto pode ser ecológico ou social, ou ambos. A avaliação
da importância de um impacto depende fortemente dos valores da pessoa que faz o julgamento. Por
esta razão, impactos de natureza especialmente social precisam reflectir os valores da sociedade
afectada.
Impactos Cumulativos
Impactos cumulativos afectam a classificação de significância de um impacto, pois consideram o
impacto em termos de fontes no local e fora do local. Por exemplo, o ruído gerado por uma actividade
(no local) pode resultar em um valor que está dentro dos Padrões de Ruído do Banco Mundial para
áreas residenciais. Actividades na área circundante também podem criar ruído, resultando em níveis
também dentro dos padrões do Banco Mundial. Se as actividades no local e fora do local ocorrerem
simultaneamente, o nível de ruído total no receptor especificado pode exceder os Padrões do Banco
Mundial. Por esta razão, é importante considerar os impactos em termos de sua natureza cumulativa.
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Os impactos negativos classificados como “MUITO ELEVADOS” e “ELEVADOS” serão investigados
para determinar como o impacto pode ser minimizado ou quais actividades alternativas ou medidas de
mitigação podem ser implementadas. Esses impactos podem também auxiliar os tomadores de
decisão, isto é, muitos impactos negativos ELEVADOS podem trazer uma decisão negativa. Para
impactos identificados como tendo um impacto negativo de significância “MODERADA”, é prática
padrão investigar actividades alternativas e/ou medidas de mitigação. As medidas de mitigação mais
eficazes e práticas serão então propostas. Para impactos classificados como de significância “BAIXA”,
não será considerada nenhuma investigação ou alternativa. Possíveis medidas de gestão serão
investigadas para assegurar que os impactos permaneçam de baixa significância.
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Classificação dos Critérios de Avaliação
Escala temporal

Curto prazo
Médio prazo

Menos de 5 anos
Entre 5 e 20 anos
Entre 20 e 40 anos (uma geração) e de uma perspectiva humana quase
permanente
Mais de 40 anos e resultando em uma mudança permanente e duradoura
que sempre estará

Longo prazo
Permanente
Escala Espacial

Propriedade

EFEITO

Localizado
Área de estudo
Áreas de Autoridade
Tradicional
Distrito
Nacional
Internacional

A escala localizada e alguns hectares de extensão. Esta escala aplica-se
a uma pessoa ou pessoas dentro e ao redor da área de estudo
Esta escala aplica-se à pegada do projecto.
Área directamente afectada pelo local proposto e seus arredores
imediatos (área de concessão da mina).
Determinado pela administração local.
Distrito
Nível do país
Nível internacional

Gravidade

Benefício

Ligeira/Ligeiramente
Benéfico
Moderada/Moderadament
e
Benéfica
Grave/Benéfico

Muito Grave/Muito
Benéfico

Impactos ligeiros sobre o (s)
sistema (s) afectado (s) ou parte
(s)
Impactos moderados no (s)
sistema (s) afectado (s) ou parte
(s)
Impactos graves sobre o (s)
sistema (s) afectado (s) ou parte
(s)
Mudança muito grave no (s)
sistema (s) afectado (s) ou parte
(s)

Ligeiramente benéfico para o (s)
sistema (s) afectado (s) ou parte (s)
Um impacto de benefício real para
o (s) sistema (s) afectado (s) ou
parte (s)
Um benefício substancial para o (s)
sistema (s) afectado (s) ou parte (s)
Um benefício muito substancial
para o (s) sistema (s) afectado (s)
ou parte (s)

PROBABILIDAD
E

Probabilidade

Pouco Provável

A probabilidade destes impactos ocorrer é ligeira

Pode Ocorrer

A probabilidade desses impactos ocorrer é possível

Provável

A probabilidade destes impactos ocorrer é provável

Definitivo

A probabilidade é que esse impacto ocorra definitivamente

Descrição das Classificações de Significância Ambiental
Significância

BAIXA

MODERADA

ELEVADA

Descrição

Impacto aceitável para o qual a mitigação é
desejável, mas não essencial. O impacto por si só é insuficiente mesmo em
combinação com outros baixos impactos para impedir que o desenvolvimento seja
aprovado.
Estes impactos resultarão em efeitos positivos ou negativos de médio a curto prazo
sobre o ambiente social e/ou natural.
Um impacto importante que requer mitigação. O impacto é insuficiente por si só para
impedir a execução do projecto, mas que em conjunto com outros impactos pode
impedir a sua implementação.
Esses impactos geralmente resultarão em um efeito positivo ou negativo de médio a
longo prazo no ambiente social e/ou natural
Um impacto sério, se não mitigado, pode impedir a implementação do projecto (se for
um impacto negativo).
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Significância

MUITO ELEVADA

Descrição

Estes impactos seriam considerados pela sociedade como constituindo uma
mudança importante e geralmente uma mudança de longo prazo para o ambiente
(natural e/ou social) e resultando em efeitos graves ou efeitos benéficos.
Um impacto muito grave que, se negativo, pode ser suficiente por si só para impedir
a execução do projecto. O impacto pode resultar em mudança permanente. Muitas
vezes, estes impactos são imutáveis e geralmente resultam em efeitos muito graves
ou efeitos muito benéficos.
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