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SUMÁRIO EXECUTIVO  
 
A mineração artesanal e de pequena escala é um fenómeno crescente no mundo de hoje. Os 
números são imprecisos e difíceis de obter. No entanto, um estudo do Banco Mundial de 2013 
divulgou que mais de 100 milhões de pessoas, em 80 países do mundo, dependem da mineração 
artesanal para sobreviver. A mineração é especialmente importante para as zonas rurais 
empobrecidas, pois para muitas pessoas, oferece a melhor oportunidade de participação na 
economia monetária.  
 
Governos sensíveis e proactivos, agências bilaterais e multilaterais e organizações não-
governamentais em vários países têm trabalhado para obter uma melhor compreensão da 
natureza e extensão do fenómeno, e pensar em maneiras de melhor responder aos desafios a 
curto, médio e longo prazo. 
 
Este artigo descreve as minas e pedreiras artesanais nos distritos de Ancuabe, Montepuez e 
Namuno, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique e tenta identificar os factores 
imediatos e subjacentes associados, como são o estado de saúde e as perspectivas dos mineiros 
tradicionais e pedreiros que vivem na área de estudo. O documento oferece uma visão sobre 
algumas das questões metodológicas que podem surgir quando se realiza uma pesquisa desta 
natureza, com especial atenção para as dificuldades em tentar equilibrar o pouco tempo e 
recursos escassos, com a necessidade de informações sólidas para estabelecer estratégias com 
base em evidências e indicadores de referência e monitoramento significativos.  
 
O estudo foi realizado em 2017 como parte das etapas preliminares de pesquisa de uma 
intervenção financiada pela União Europeia por três anos - Mineração Artesanal: Direitos 
Ambientais e Culturais em Cabo Delgado. O projecto está sendo implementado por um 
consórcio de duas organizações não-governamentais: Medicus Mundi Mediterrànea, com sede 
em Barcelona e o Centro Terra Viva, uma organização moçambicana que trabalha no campo dos 
direitos à terra e desenvolvimento rural conta com a colaboração da organização não 
governamental dinamarquesa Diálogos, com uma ampla experiência no âmbito da mineração 
artesanal.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Este relatório tem como objectivo apresentar e discutir os resultados de um estudo descritivo 
sobre as condições de vida e de trabalho dos mineiros artesanais e trabalhadores de pedreiras 
em três distritos da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Dois aspectos 
recebem destaque: a identificação, localização e descrição dos locais associados à mineração 
artesanal e pedreiras e os factores imediatos e subjacentes que determinam o estado de saúde 
e as perspectivas dos mineiros tradicionais e trabalhadores de pedreiras.  
 
O estudo foi conduzido como parte da fase inicial de pesquisa de uma intervenção de três anos 
financiada pela União Europeia com o objectivo de promover e proteger os direitos culturais e 
ambientais de trabalhadores de minas e pedreiras artesanais. O projecto está sendo 
implementado por duas organizações não-governamentais: a Medicus Mundi Mediterrània 
(MMM), com sede em Barcelona, que actua como organização líder do consórcio, e o Centro 
Terra Viva (CTV), uma instituição moçambicana especializada em direitos ambientais e 
desenvolvimento rural; Conta com a colaboração de Diálogos, uma organização Dinamarquesa 
focada nos problemas técnicos e sociais derivados da mineração artesanal e de pequena escala.  
 

 
MAPA 1 – CABO DELGADO E PROVÍNCIAS E PAÍSES VIZINHOS 

 
O relatório foi escrito por Ivan Zahinos Ruiz, Director de Projectos da MMM, Pedro del Campo 
Antolín, médico e especialista em saúde pública com muitos anos de experiência em países 
africanos de língua portuguesa e Anil Das Gupta González, analista de sistemas e especialista em 
saúde comunitária. As fotografias que aparecem no relatório foram tiradas por membros da 
equipe de pesquisa.  
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2. INFORMAÇÃO CONTEXTUAL 
 

 
IMAGEM 1. ESCAVANDO DEPÓSITOS DE MINÉRIO DE OURO (POÇO DE MUAJA, ANCUABE) 

 
Há cerca de 10 anos, foram encontrados acidentalmente rubis perto da aldeia de Namanhumbir, 
no distrito de Montepuez, em Cabo Delgado, a província mais setentrional de Moçambique. 
Segundo consta, a descoberta levou à chegada de milhares de pessoas. A maioria era de outros 
distritos de Cabo Delgado, embora muitos também tenham vindo das províncias vizinhas de 
Niassa e Nampula. De facto, a atracão foi tão grande que milhares são relatados como 
provenientes de outros países. A maioria da Tanzânia, que fica logo após os limites setentrionais 
da província de Cabo Delgado.  
 
Embora a descoberta tenha atraído muitos caçadores de fortunas inexperientes, os recém-
chegados também incluíram um número significativo de mineiros experientes. Estes eram na 
sua maioria tanzanianos e a sua presença desempenhou um papel importante na criação e 
desenvolvimento dos sectores artesanais e, indirectamente, da indústria mineira em Cabo 
Delgado. Hoje, uma empresa de mineração industrial que trabalha em Namanhumbir, a empresa 
de mineração de Ruby de Montepuez (MRM) está licenciada para explorar um dos campos de 
rubi mais ricos do mundo. Centenas de mineiros tradicionais regularmente trabalham nos 
depósitos de rubi da concessão de 34.000 hectares da companhia. A exploração artesanal, por 
sua vez, leva ao envolvimento de um grande número de pessoas - principalmente mulheres e 
crianças - envolvidas em actividades de processamento, lavagem, peneiramento e filtração de 
depósitos minerais, em busca dos rubis altamente valorizados da região. Outros mineiros 
preferiram obter suas próprias licenças de mineração artesanal, senhas mineiras na 
terminologia oficial. Eles fundaram duas associações de mineração, que receberam licenças para 
escavar áreas próximas à concessão da MRM. Essas minas artesanais produziram rubis com 
qualidade de pedras preciosas, rubis de baixa qualidade e corindo e, possivelmente, pequenas 
quantidades de safiras.  
 
Embora os 10 anos de história da mineração artesanal em Cabo Delgado tenham sido 
dificilmente documentados, parece que os empreendedores tanzanianos em pouco tempo 
ramificaram-se na mineração de ouro. Isto, com efeito, levou a que uma fonte de rendimento 
inteiramente nova se tornasse disponível para muitas pessoas na província de Cabo Delgado. 
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Por razões que ainda precisam ser explicadas, a capacidade de produção de ouro da província 
quase não foi explorada antes, embora a existência de campos de ouro deve ser conhecida pelos 
geólogos coloniais que pesquisaram a área. Seja como for, os tanzanianos ensinaram aos seus 
vizinhos moçambicanos os rudimentos da mineração artesanal de ouro e hoje cerca de 50% dos 
mineiros artesanais que trabalham nos distritos de Ancuabe, Montepuez e Namuno em Cabo 
Delgado estão envolvidos na produção de ouro em vez de rubi. Em conclusão, para uma parte 
significativa da população nas zonas rurais, a mineração artesanal de rubi, granada, corindo e 
ouro tornou-se um dos meios mais importantes de se engajar na economia monetária.  
 
Movimentos migratórios repentinos, seja do exterior ou de áreas vizinhas, inevitavelmente 
levam a tensões sociais. No caso de Cabo Delgado, isso é agravado pelo facto de que as licenças 
de mineração e senhas mineiras, só podem ser tidas por cidadãos moçambicanos. Isso, na 
verdade, significa que as centenas, se não milhares, de tanzanianos e outros estrangeiros, como 
nigerianos e somalis, que estão envolvidos na mineração artesanal, estão vivendo e trabalhando 
ilegalmente em Moçambique. Isso levou a invasões policiais esporádicas, conhecidas localmente 
como chimoco, com o objectivo de expulsar trabalhadores estrangeiros não autorizados.  
 
Em 2017, a polícia teria expulsado vários milhares, embora, de acordo com alguns relatos, 
muitos outros tenham-se escondido ou mudado para áreas de mineração mais distantes e 
inacessíveis. Isto levou à criação e crescimento de campos de mineração em locais como Ntola 
e Xixano, no distrito de Montepuez, e Poço de Muaja, em Ancuabe.  
 
O efeito psicologicamente desestabilizador dos movimentos repentinos e descontrolados da 
população, a manifesta ilegalidade das actividades de mineração artesanal e a agitação causada 
pelos chimocos - entre outras coisas - parecem ter levado muitas pessoas a associar a mineração 
artesanal a uma infinidade de problemas sociais. Assim, mineiros artesanais e mineração são 
frequentemente associados a condições miseráveis de sobrevivência, crime, prostituição, 
violência, imigração ilegal, extorsão policial, trabalho infantil, evasão fiscal, doenças, acidentes 
e fatalidades relacionados ao trabalho.  
 
Diante desse cenário, o Consórcio do Projecto procurou e obteve financiamento da União 
Europeia para um projecto de quatro anos focado na defesa e promoção dos direitos ambientais 
e culturais dos mineiros tradicionais e pedreiros que vivem em Ancuabe, Montepuez e Namuno, 
três distritos vizinhos no interior de Cabo Delgado, a província mais setentrional de 
Moçambique.   
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MAPA 2 – DISTRITOS DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO E ÁREA DE ESTUDO 

 
O Projecto arrancou no início de 2017 e uma das suas primeiras actividades foi realizar um 
estudo preliminar descritivo, focado em: 

 
1. OBJECTIVO DA SAÚDE: oferecer uma compreensão baseada em evidências biológicas, 

ambientais, estilo de vida, serviço de saúde e determinantes sociais da saúde; e 
 

2. OBJECTIVO DO MAPEAMENTO:  identificar, localizar e descrever cada local de mineração 
artesanal e de pequena escala e pedreira na área alvo de três distritos; e,  

 
Para os fins deste relatório, o termo “determinantes da saúde” significa os factores 
determinantes e condicionantes imediatos e subjacentes que governam o estado de saúde e as 
perspectivas de curto, médio e longo prazo de uma pessoa ou grupo de pessoas.  
 
Espera-se que os resultados do estudo ajudem a ter uma compreensão mais profunda da melhor 
forma de desenvolver os objectivos e metas do projecto e dar um ponto de partida para o 
desenvolvimento de uma linha de base mensurável e significativa sob a qual o projecto possa 
monitorar e avaliar actividades, resultados e impacto. Além disso, espera-se que este primeiro 
estudo possa ajudar a dar uma base para documentar, planear e projectar as próximas etapas 
do projecto. Estas preveem a promoção do uso de bórax inofensivo em substituição ao mercúrio 
altamente poluente; divulgar o uso de métodos de extracção mais eficientes na produção de 
ouro; aumentar a capacidade do pessoal de saúde para prevenir, diagnosticar e tratar patologias 
relacionadas com a mineração artesanal; e conscientizar o público sobre as necessidades dos 
mineiros e a contribuição que eles podem dar à sociedade.  
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3. MÉTODOS 
 
3.1 VISÃO GERAL 

 
Com os objectivos de saúde e mapeamento em mente, a MMM indicou dois pesquisadores para 
organizar e liderar o estudo. Ambos falavam português e já tinham trabalhado com o Ministério 
da Saúde em Moçambique. No entanto, nenhum dos dois tinha experiência directa em trabalhar 
com mineiros artesanais em Cabo Delgado ou em outros lugares.  
 
Depois de considerar as vantagens e desvantagens de várias opções, foi decidido que o objectivo 
do mapeamento poderia ser melhor alcançado com a nomeação de uma pequena equipe de 
pesquisa para visitar todas as zonas de mineração artesanal e de pequena escala na área de 
estudo. Inicialmente, pensou-se que poderia haver cerca de 70 desses locais nos três distritos. 
No entanto, dadas as distâncias envolvidas, o estado geral das estradas, a suposta 
inacessibilidade de muitos locais, o número de dias úteis no campo (cerca de 20) e que apenas 
um veículo estaria disponível, ficou claro desde o início que apenas visitas locais muito curtas 
seriam possíveis. Visitas curtas ao local, no entanto, dificilmente permitiriam que a equipe da 
pesquisa recolhesse qualquer informação confiável para responder ao objectivo de saúde do 
estudo. A experiência mostra que as visitas rápidas ao local, na melhor das hipóteses, só podem 
dar uma compreensão muito superficial dos factores imediatos e subjacentes que regem o 
estado de saúde e as perspectivas mineiros e suas famílias.  
 
Diante dessas demandas irreconciliáveis, decidiu-se continuar com o plano de visitar e mapear 
o maior número possível de locais. O objectivo de saúde do estudo teria de ser alcançado 
estudando a literatura e documentação disponível (material não publicado, também conhecido 
como literatura cinzenta) sobre os determinantes da saúde associados à extracção artesanal em 
Cabo Delgado e nos três distritos em estudo em particular. As visitas ao local serviriam para 
confirmar, modificar ou suavizar os resultados directa ou indirectamente contidos na literatura 
e documentação. Isso, por sua vez, leva a uma discussão sobre como obter informações durante 
as visitas. Foi decidido que a melhor abordagem seria adoptar a lógica e os métodos de avaliação 
rural rápida (ver Apêndice: Robert Chambers, Métodos Rápidos para Adquirir Informações 
Sociais para Projectos de Desenvolvimento Rural). Essa abordagem da pesquisa social é agora 
amplamente usada como uma alternativa aos métodos de pesquisa estatística mais rigorosos - 
mas também mais caros e demorados - que envolvem grupos e amostras representativas 
seleccionadas aleatoriamente.  
 
A revisão da literatura basear-se-ia numa pesquisa na Internet em quatro línguas - português, 
espanhol, francês e inglês - de fontes de domínio público, enquanto a procura de documentação 
teria de ser realizada principalmente em Moçambique. Inicialmente, esperava-se que a busca 
pudesse ser limitada ao material especificamente de Cabo Delgado produzido durante a última 
década, ou seja, desde o início da mineração artesanal na área de estudo. No entanto, a evidente 
escassez de material, levou a equipe a estender a busca a trabalhos que datam do ano 2000 e a 
incluir qualquer pesquisa relacionada à saúde sobre a exploração artesanal em Moçambique.  
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3.2 3.2 CONSIDERAÇÕES ORGANIZACIONAIS 

 

A pesquisa de campo foi realizada com a ajuda de um especialista em direitos de terra e 
desenvolvimento rural do Centro Terra Viva (CTV) e um médico do Núcleo de Investigação 
Operativa de Pemba (NIOP), o principal instituto de pesquisa de estudos de saúde da província. 
A MM local coordenou as visitas de campo e deu apoio logístico e administrativo.  
 
O trabalho de campo estava programado para durar cerca de 20 dias úteis. Foi programado para 
coincidir com as semanas finais da estação chuvosa. Em muitos lugares, uma vez que a estação 
seca chega, se interrompe muita mineração de ouro em rios e correntes de água. À medida que 
o nível de água diminui, torna-se cada vez mais difícil realizar o escoramento e a remoção 
necessária para produzir o concentrado de ouro, que é posteriormente misturado com mercúrio 
para produzir a amálgama, que é aquecida até que o teor de mercúrio seja reduzido ao mínimo, 
deixando para trás o que é vendido como ouro esponja. Abundantes fontes de água também 
são essenciais na mineração de pedras preciosas, já que os sacos cheios de cascalho que contêm 
minerais precisam ser repetidamente lavados, peneirados e filtrados para que as pedras, muitas 
vezes minúsculas, fiquem visíveis.  
 

 
IMAGEM 2. O RESULTADO DE MUITO TRABALHO - RUBIES 

 
No entanto, enquanto a mineração artesanal de ouro e rubi depende da disponibilidade de água, 
chuvas excessivas levam a paradas, pois as minas, poços e túneis são inundados, tornando o 
acesso impossível ou muito perigoso, uma vez que o solo fica muito húmido, as estruturas 
subterrâneas estão em grande risco de entrar em colapso. A estação chuvosa, também, traz o 
fechamento temporário de muitas estradas de terra, tornando ainda mais difícil alcançar os 
locais de minas e pedreiras mais distantes e inacessíveis.   
 
Antes de iniciar o trabalho de campo, a lista de possíveis locais de mineração foi compilada pela 
MM em Cabo Delgado. Como os nomes dos locais são baseados geralmente em aldeias e 
assentamentos próximos, foi elaborado um mapa de rotas aproximado e um plano de viagem 
provisório. Dada a sua localização e as distâncias envolvidas, foi decidido que a maneira mais 
eficiente de visitar o maior número de lugares seria começar no distrito de Montepuez, 
continuar em Namuno e terminar em Ancuabe.  
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Julgou-se necessário que todos os membros da equipe de pesquisa fossem fluentes em 
português e que sempre houvesse uma pessoa fluente em Macua, a principal língua local.  
 
 
 
3.3 TERMINOLOGIA  

 
O relatório evita deliberadamente dois termos frequentemente usados: mineiros ilegais e 
mineiros tradicionais. Na opinião dos autores, as actividades, não as pessoas, podem ser 
chamadas de ilegais. Portanto, a expressão mineração artesanal ilegal é usada em vez de 
mineiros artesanais ilegais. 
 
Quanto ao termo mineiros tradicionais, este foi evitado por dois motivos. Em primeiro lugar, o 
seu significado não é totalmente claro, pelo menos em Cabo Delgado (a palavra é de origem 
brasileira). Por vezes é usado para se referir a mineiros artesanais em geral, enquanto em outras 
ocasiões é usado para distinguir entre actividades de mineração artesanal (licenciadas) e ilegais, 
sendo usado o termo garimpeiro para se referir àqueles que praticam o último. Assim, quando 
usado dessa maneira, a expressão “mineiros tradicionais ilegais” contém um termo redundante. 
A segunda, e talvez mais importante, razão é que, se mineiros artesanais em Cabo Delgado 
raramente eram ouvidos a referirem a si mesmos como “mineiros”, nunca foram ouvidos a usar 
a palavra “mineiros tradicionais”. 
 
 
3.4 ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RELATÓRIO  
 

O relatório está dividido em sete capítulos.  
 
1. INTRODUÇÃO - Este capítulo descreve as origens do estudo;  

 
2. INFORMAÇÃO CONTEXTUAL - Este capítulo descreve e contextualiza os objectivos do 

estudo;  
 

3. MÉTODOS - Este capítulo descreve a lógica e metodologia do estudo e descreve as fontes 
- mapas, dados censitários - utilizados; 
 

4. RESULTADOS: OBJETIVO DA SAÚDE - Este capítulo está dividido em duas seções. A primeira 
trata dos riscos ocupacionais geralmente associados à mineração artesanal, enquanto a 
segunda seção trata da questão mais ampla dos determinantes que regem a saúde desses 
grupos.  

 
5. RESULTADOS: OBJETIVO DO MAPEAMENTO - Este capítulo descreve as visitas ao local. O 

texto é escrito na forma de notas de campo. A literatura dificilmente lida com os problemas 
associados com os locais de levantamento associados à mineração artesanal, e a equipe de 
pesquisa se teria beneficiado grandemente se tal literatura estivesse facilmente disponível. 
Dadas as tendências globais actuais, é provável que a pesquisa social sobre mineração 
artesanal se torne cada vez mais frequente no futuro. Espera-se que o relatório ajude os 
outros a se prepararem para alguns dos problemas e questões que provavelmente 
encontrarão.  
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6. DISCUSSÃO - Este capítulo abrange tanto o objectivo de saúde quanto o objectivo de 
mapeamento do estudo. O capítulo tenta analisar e avaliar a significância das principais 
descobertas, ao mesmo tempo em que aponta as principais deficiências e limitações do 
estudo.  

 
7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES - Este capítulo tenta reunir os principais temas do 

estudo e oferece algumas recomendações para o desenvolvimento futuro do Projecto de 
Direitos Ambientais e Culturais.  

 
O relatório também inclui um APÊNDICE. Este reproduz a maior parte de uma versão 
substancialmente revisada e actualizada de um artigo preparado e apresentado ao Simpósio do 
Sector Agrícola do Banco Mundial, em Janeiro de 1980, publicado posteriormente como 
"Avaliação Rural Racional: Fundamentação e Repertório", Administração Pública e 
Desenvolvimento, vol. 1, não. 2 (1981), pp. 95-106. O artigo foi escrito por Robert Chambers, um 
dos primeiros e mais vigorosos defensores da abordagem de avaliação rural rápida para a 
pesquisa social. Apesar de ter quase 40 anos, o texto não perdeu nada de sua vivacidade, clareza 
e propósito. Está incluído neste relatório como material para discussão e como uma contribuição 
para as próximas etapas de treinamento e pesquisa do Projecto de Direitos Ambientais e 
Culturais. 
 
 
3.5 PESQUISA DESCRITIVA 

 
A pesquisa descritiva, em oposição à analítica, é um método amplamente praticado, mas 
cientificamente depreciativo, para estudar, principalmente, os fenómenos sociais. 
 
Na definição do termo, alguns académicos colocam a ênfase nos métodos utilizados para obter 
uma maior compreensão do assunto de estudo, enquanto outros estão mais interessados em 
focar sua atenção no propósito da pesquisa.  
 
Costuma-se dizer que o objectivo da pesquisa descritiva é simplesmente entender o que está a 
acontecer, deixando de lado como, quando e porquê os fenômenos ocorrem. Nesse sentido, a 
equipe de pesquisa discorda. Em sua opinião, é impossível fornecer uma descrição significativa 
de qualquer coisa sem referência ao como, quando e porquê por trás dos fenômenos que estão 
sendo observados. De facto, a lógica por trás da abordagem determinante para a saúde implica 
investigar os factores imediatos e subjacentes se não os últimos - associados com a história de 
saúde, o estado de saúde e as perspectivas de saúde de indivíduos e grupos.  
 
Seja como for, todos concordam que a pesquisa descritiva não é pesquisa experimental e, 
consequentemente, nenhuma tentativa é feita para provar uma hipótese. Assim, a pesquisa 
descritiva tende inevitavelmente a ocupar os primeiros estágios de muitas investigações, 
principalmente quando se trata de fenômenos sociais complexos. Permite que o pesquisador 
ganhe uma posição a partir da qual obter orientações, tanto conceitualmente quanto 
pragmaticamente. Concentrando-se na precisão (clareza de pensamento) ao invés da exactidão 
das medições, ajuda a diminuir e estabelecer as categorias e estratégias de pesquisa; e ao 
apontar onde estão as questões e problemas relevantes, permite uma melhor utilização do 
tempo sempre limitado e dos recursos sempre escassos.  
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3.6 FONTES CARTOGRÁFICAS E DADOS DEMOGRÁFICOS 

 
Vários mapas digitais - shapefiles - foram baixados da página da Cenacarta 
(http://www.cenacarta.com/). A Cenacarta é um organismo público ligado ao Ministério da 
Agricultura de Moçambique. A instituição fornece uma variedade de limites administrativos e 
mapas temáticos, incluindo um shapefile de cidades e aldeias. O número de locais 
georreferenciados incluídos no banco de dados da Cenacarta é, no entanto, bastante pequeno 
(418 para todo o país) e o banco de dados não inclui nenhum dado populacional. Decidiu-se, 
portanto, usar uma base de dados contendo nomes, coordenadas e população de 755 
localidades apenas em Cabo Delgado. A base de dados tinha sido previamente usada por um 
membro da equipe de investigação para ajudar a Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado 
a elaborar o seu mapa das unidades sanitárias. A proveniência exacta da base de dados é 
desconhecida, mas deve ter sido construída usando dados demográficos e administrativos 
obtidos do censo de 1997 publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. Os resultados 
provisórios recentemente publicados do censo de 2017 foram usados para obter as populações 
do distrito usadas para estimar o número de pessoas associadas à mineração artesanal na área 
de estudo.  
 
Os mapas contidos no relatório foram elaborados usando o Kosmo, um sistema de informação 
geográfica (GIS) simples e de código aberto que possui uma interface em português. Apesar de 
suas limitações, foi decidido usar este software, pois é muito fácil de aprender. Em pouco mais 
de dois dias, os membros da equipe de pesquisa do NIOP, CTV e MM aprenderam como produzir 
todos os mapas contidos neste relatório. 
 
Embora várias leituras de GPS fossem geralmente feitas em cada local, dependendo se havia 
diferentes áreas de interesse a serem registadas, nos mapas cada local é representado por um 
único ponto. Este ponto não tem significado particular e qualquer outra leitura de GPS feita no 
local poderia ter sido usada para mostrar sua localização.  
 

 
3.7 UNIDADE SANITÁRIA E REGISTOS ESCOLARES  

 
A base de dados georreferenciada anteriormente mencionada, utilizada em 2013 para produzir 
o mapa das unidades sanitárias de Cabo Delgado, também foi utilizada para o estudo. Em última 
análise, os dados são extraídos de um inventário nacional de unidades sanitárias realizado em 
2007. A base de dados foi comparada com a actual lista de unidades sanitárias da Direcção 
Provincial de Saúde. Apenas foram encontradas três novas unidades sanitárias, nenhuma delas 
na área de estudo ou em distritos adjacentes. Em total, a província possui 124 unidades 
sanitárias. Ancuabe tem oito centros de saúde; Montepuez tem um posto de saúde e 10 centros 
de saúde (oito rurais e dois urbanos) e Namuno tem nove centros de saúde. Existe apenas um 
hospital na área de estudo, o Hospital Rural de Montepuez, com 113 camas.   
 
A equipa de pesquisa também conseguiu obter uma base de dados georreferenciada de escolas 
primárias e secundárias privadas ou administradas pelo governo na província de Cabo Delgado. 
Mais uma vez, a sua proveniência exacta é desconhecida, mas a quantidade de detalhes que ela 
contém sugere que ela deve ter sido produzida usando dados fornecidos pelo Ministério de 
Educação. A base de dados contém 677 escolas, 54 das quais em Ancuabe, 80 no distrito de 
Montepuez e 105 no distrito de Namuno.  
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3.8 INFORMAÇÃO ROTINEIRA DE SAÚDE  

 
Solicitou-se à Direcção Provincial de Saúde que fornecesse dados epidemiológicos e de serviços 
de saúde específicos das unidades sanitárias, com base no sistema de informação de rotina do 
Ministério da Saúde (Módulo Básico e o SISMA). A Direcção Provincial de Saúde forneceu uma 
análise distrito a distrito dos diagnósticos suspeitos ou confirmados classificados de 11 a 13 
categorias (dependendo do ano) para o período 2012-2016.  
 

ISTs, 
Diarreias; 
Disenteria; 
Cólera; 
Malária; 
Suspeita de Sarampo; 
Meningite; 

Pólio Suspeita; 
Tétano; 
Tuberculose; 
Esquistossomose; 
Parasitas intestinais; e 
Mordidas de cães.  

 
Infelizmente, esses dados não atendem às necessidades do estudo. Os dados epidemiológicos e 
de serviços de saúde devem permitir a identificação de unidades sanitárias individuais. 
Idealmente, permitiria que os mineiros e suas famílias, se distinguissem dos outros, mas este 
tipo de dados não é recolhido pelo sistema nacional de informação sanitária de rotina.   
 
 
3.9 LEGISLAÇÃO 

 
A mineração artesanal e de pequena escala em Moçambique são reguladas por dois estatutos: 
a Lei de minas (20/2014) e o Regulamento da Lei de Minas (31/2015). Várias outras leis, é claro, 
colidem com a mineração artesanal. No entanto, dada a natureza informal da maioria das 
actividades de mineração artesanais, leis como o Regulamento de Comercialização de Produtos 
Minerais (20/2011) e o Regime Específico de Tributação e de Benefícios Fiscais da Actividade 
Mineira (28/2014) são provavelmente pouco aplicadas no presente.  
 
Lei de minas: 
 
Esta lei foi criada para dar um novo enquadramento jurídico geral para a mineração industrial, 
de pequena escala e artesanal em Moçambique. A lei estabeleceu os conceitos, princípios, 
processos e órgãos reguladores que regem os sectores de mineração e pedreiras. No entanto, 
os detalhes processuais não foram definidos até a introdução do Regulamento da Lei de Minas, 
que foi aprovado no final de 2015.  
 
O Capítulo V da Lei de Minas trata da Mineração de Pequena Escala e Artesanal; o capítulo VI 
dos Recursos minerais para construção; e o capítulo IX sobre a Gestão Ambiental da Actividade 
Mineira. 
 
Regulamento da Lei de Minas: Decreto Nº 31, aprovado em 2015.  
 
O Capítulo III do Regulamento da Lei de Minas trata da Mineração de Pequena Escala e Artesanal 
– A seção I trata da Mineração a Pequena escala e a Seção II da Mineração Artesanal. O capítulo 
IV do Regulamento trata de Recursos minerais para construção. Por alguma razão, o 
Regulamento não desenvolve o capítulo IX acima mencionado da Lei de Minas. (Gestão 
Ambiental da Actividade Mineira) 
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Inicialmente, não estava claro se a pesquisa deveria incluir locais de mineração de 
pequena escala, a diferença entre a mineração artesanal e a de pequena escala não 
estava totalmente clara nos termos de referência da equipe de pesquisa, nem na 
literatura e documentação. De acordo com o Regulamento da Lei de Minas, as 
actividades de mineração artesanal são aquelas que utilizam equipamento de natureza 
simples e com volume de extracção e escala reduzida de operações mineiras. 
(Parágrafo 3º do artigo 116 do Regulamento da Lei de Minas) 
 

 
O que exactamente deve ser entendido por volume de extracção e pequena escala não está 
especificado no Regulamento. 
 
Actividades de mineração de pequena escala, por outro lado, são definidas como sendo aquelas 
que possuem as seguintes características:  

 
a) Não excedam, em caso de extracção de recursos minerais para construção, uma 
produção anual bruta de 100.000 toneladas; 
 
b) Que não excedam, em caso de exploração de metais preciosos, uma produção anual 
de 12 quilogramas e, em caso de gemas, uma produção anual bruta de 250 quilogramas; 
e 
 
c) Que não tenham trabalhos subterrâneos de mais de 20 metros de profundidade ou 
galerias com mais de 50 metros de cumprimento nem empreguem mais de 15 
trabalhadores nas frentes de produção. 
 
(Paragrafo 4º do artigo 98 do Regulamento da Lei de Minas) 
 

Além disso, as actividades de mineração em pequena escala podem não cobrir uma área de 
superfície superior a 198 hectares, no caso de pedreiras, ou 297 hectares, no caso de outros 
depósitos minerais. 
 
No entanto, enquanto o Regulamento estabelece os limites máximos para a mineração em 
pequena escala, não faz menção aos seus limites inferiores. Isso significa que, em certas 
ocasiões, pode ser difícil distinguir claramente entre actividades de pequena escala de baixo 
nível e mineração artesanal de alto nível. Além disso, os limites de volume extraído e área 
coberta estabelecidos no Regulamento somente fazem sentido quando aplicados a concessões 
licenciadas claramente demarcadas. Tais critérios não têm sentido quando aplicados a locais de 
mineração e extracção artesanais não licenciados, muitas vezes dispersos e mal definidos.  
 
A Secção II merece ser citada na íntegra, uma vez que fornece o quadro jurídico e processual 
para a mineração artesanal e pedreiras em Moçambique. O Artigo 118 limita a mineração 
artesanal a cidadãos moçambicanos e lista a documentação que os mineiros artesanais devem 
submeter para obter uma licença.  
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SECÇÃO II  
Senha Mineira 
 
ARTIGO 116  
(Características e Limitações) 
 
1. A Senha Mineira é atribuída para áreas designadas, por um período de até 5 (cinco) anos, 
e pode ser prorrogada, sucessivamente, por períodos iguais.  
 
2. A área designada de Senha Mineira não deve exceder 90 hectares.  
 
3. Consideram-se operações mineiras artesanais aquelas que utilizam equipamento de 
natureza simples e com volume de extracção e escala reduzida de operações mineiras. 
 
ARTIGO 117  
(Declaração, Modificação e Extinção da Área Designada de Senha Mineira)   
 
1. Na declaração de área designada de Senha Mineira, dever-se-á indicar:  
 
a) Coordenadas geográficas da área;  
b) Unidades cadastrais que compõem a área;  
c) O mineral ou minerais incluídos;  
d) Qualquer exclusão de área. 
  
2. A área designada poderá ser modificada ou extinta em caso de:  
 
a) Necessidade de sua afectação a outro fim de maior utilidade pública;  
b) Interesse do Estado; e  
c) Necessidade de submeter a outro regime de exploração dos recursos minerais existentes 
na área.  
 
3. A constituição, modificação e extinção de área designada de senha mineira está sujeita à 
publicação no Boletim da República.  
 
ARTIGO 118 
(Pedido de Senha Mineira)   
 
1. O pedido de Senha Mineira deve ser dirigido ao Governador da Província com jurisdição 
sobre a área e é submetido por qualquer pessoa nacional singular ou colectiva com 
capacidade jurídica, técnica e financeira que lhe permite realizar operações mineiras 
artesanais, junto à Direcção Provincial respectiva.  
 
2. Para efeitos do número anterior considera-se pessoa colectiva nacional a que esteja 
constituída entre nacionais.  
 
3. O pedido de Senha Mineira deve conter a seguinte informação:  
 
a) Identificação completa do requerente, e no caso de pessoa colectiva a sua sede, a 
identificação e domicílio do mandatário;  
b) Localização da área;  
c) Recursos minerais a extrair na área;  
d) Prazo de validade da Senha Mineira pretendida;  



MINERAÇÃO ARTESANAL: DIREITOS AMBIENTAIS E CULTURAIS EM CABO DELGADO 

22 
 

e) Outra informação que o requerente considere relevante.  
 
4. O pedido de Senha Mineira deve ainda reunir os seguintes documentos:  
 
a) Ficha de licenciamento adquirida no local de submissão devidamente preenchida;  
b) Documento comprovativo de constituição da pessoa colectiva nacional com indicação do 
capital social e sua distribuição pelos respectivos sócios;  
c) Número único de identificação tributária (NUIT);  
d) Prova de pagamento de taxa de processamento, em conformidade com o Anexo 9;  
e) Termo de responsabilidade em relação aos trabalhadores que pretende empregar na área 
designada.  
 
5. O pedido considera-se submetido, na data da sua recepção, através da aposição do 
carimbo comprovativo no recibo do pedido contendo código atribuído, pelo Instituto 
Nacional de Minas.  
 
ARTIGO 119  
(Tramitação do Pedido)  
 
1. Recebido o pedido, procede-se, com as necessárias adaptações, nos termos do artigo 5.  
 
2. Na apreciação do pedido, o Instituto Nacional de Minas ou Direcção Provincial dos 
Recursos Minerais e Energia pode:  
 
a) Notificar ao requerente a correcção de quaisquer erros, imprecisões ou omissões ou 
fornecimento de informação adicional fixando para o efeito um prazo que não exceda 30 
(trinta) dias; 
b) Verificar os dados fornecidos no pedido, bem como os antecedentes e referências do 
requerente;  
c) Fazer consultas com outras instituições e organismos, conforme os casos; e  
d) Fazer recomendações e propor alterações ao pedido.  
 
3. Se no prazo fixado no n.º 2, o requerente não prestar a informação solicitada ou não 
corrigir os erros e omissões identificados, o pedido é considerado nulo e de nenhum efeito.  
 
ARTIGO 120  
(Decisão sobre o Pedido)  
 
1. A Senha Mineira só pode ser atribuída ao requerente que prove possuir a capacidade 
técnica e financeira para levar a cabo as operações mineiras.  
 
2. A decisão sobre o pedido de Senha Mineira será tomada pelo Governador da Província 
com jurisdição sobre a área, no prazo de 30 (trinta) dias, e notificada ao interessado no prazo 
máximo de 10 (dez) dias a contar da data da decisão.  
 
 
ARTIGO 121  
(Entrega da Senha Mineira)   
 
1. A entrega da Senha Mineira ao interessado está condicionada ao pagamento das taxas de 
processamento e de emissão, em conformidade com a tabela que constitui Anexo 9 do 
presente Regulamento.  
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2. Se, após a comunicação da decisão de atribuição da Senha Mineira, o interessado não 
proceder ao seu levantamento no prazo de 60 (sessenta) dias, a mesma considera-se 
cancelada e a área livre e disponível.  
 
ARTIGO 122 
(Conteúdo e Validade da Senha Mineira) 
 
1. A Senha Mineira deve conter a seguinte informação:  
 
a) O número da Senha Mineira;  
b) O nome do titular da Senha Mineira;  
c) O código e nome da área designada e sua localização;  
d) A validade da Senha Mineira;  
e) Os minerais abrangidos;  
f) Os Termos e condições a que o detentor fica sujeito nomeadamente:  
 
(i) Exercício da actividade na área designada de Senha Mineira; e  
 
(ii) Obrigatoriedade de venda da produção mineira a titulares de licenças de comercialização 
ou a pessoas devidamente autorizadas, nos termos da lei aplicável.  
 
2. A Senha Mineira é válida pelo prazo de 5 (cinco) anos, e sucessivamente prorrogável por 
períodos iguais. 
  
ARTIGO 123  
(Prorrogação da Senha Mineira)  
 
I. O titular mineiro pode solicitar a prorrogação da Senha Mineira, devendo o respectivo 
pedido ser submetido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do seu termo.  
 
2. A prorrogação de Senha Mineira é autorizada desde que cumpridos os termos e condições 
nela estabelecidos.  
 
3. O averbamento da prorrogação de Senha Mineira está condicionado ao pagamento da 
respectiva taxa de tramitação, constante do Anexo 9.  
 
4. Em caso de o pedido de prorrogação ser recebido com antecedência inferior ao prazo 
fixado no n.º 1.  
 
O titular fica sujeito ao pagamento da taxa fixada no Anexo 9. 
 
 
ARTIGO 124 
(Causas de Extinção da Senha Mineira) 
 
Constituem causas de extinção da senha mineira:  
 
a) Caducidade;  
b) Revogação nos termos do n.º 5 do artigo 64 da Lei de Minas;  
c) Cancelamento nos termos do número 2 do artigo 121;  
d) Renúncia pelo respectivo titular; e  
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e) Extinção da área designada de Senha Mineira.  
 
2. A renúncia da Senha Mineira verifica-se com o abandono da actividade mineira e 
devolução da respectiva senha.  
 
3. A extinção de áreas designadas de Senha Mineira é antecedida de pré-aviso não inferior 
a 90 (noventa) dias. 
 

A Seção I do Regulamento da Lei de minas não é citada, já que a pesquisa não encontrou 

atividades de mineração que pudessem ser classificadas como de pequena escala, pelo menos 

nos termos estabelecidos pela legislação Moçambicana.  
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4. RESULTADOS: OBJECTIVOS DE SAÚDE  
 
4.1 ANTECEDENTES    

 
Três antecedentes devem ser observados antes de considerar a literatura sobre os factores que, 
à escala mundial, se associam à história da saúde, situação e às perspectivas dos minérios 
artesanais. 
 
O primeiro refere-se ao conceito dos determinantes da saúde. O conceito ou, mais 
precisamente, a noção dos determinantes da saúde levou a uma pequena revolução no sector 
da saúde, na medida em que ajudou a corroer a crença dominante de que as questões de saúde 
são essencialmente questões médicas. No entanto, o significado do conceito e sua aplicação são 
difíceis de estabelecer, especialmente se o objectivo for o de implementar políticas e estratégias 
baseadas em evidências. Em princípio, os determinantes da saúde visam estabelecer os factores 
causais imediatos, subjacentes e talvez últimos - os determinantes - que regem a história da 
saúde, situação e perspectivas da saúde de indivíduos ou grupos de indivíduos. Isso requer 
algum tipo de teoria do comportamento humano e está claro que diferentes paradigmas - 
marxista, religioso, capitalista, determinista, etc. - levariam a diferentes determinantes da 
saúde. Além disso, o termo determinante é pouco erróneo, pois implica causa ao invés de 
associação. A causa é notoriamente difícil, se não impossível, de se estabelecer nas ciências 
sociais.   
 
O segundo diz respeito aos limites que devem ser aplicados aos determinantes da saúde ao lidar 
com grupos sociais específicos. O que distingue os mineiros artesanais e os trabalhadores das 
pedreiras dos outros grupos socialmente definidos é a natureza das suas actividades 
profissionais. Assim, qualquer análise dos determinantes da saúde associados aos mineiros 
artesanais e trabalhadores das pedreiras deve se limitar, em princípio, aos determinantes 
profissionais, ou seja, que são geralmente chamados de riscos profissionais. No entanto, quase 
toda a literatura sobre mineração artesanal e pedreiras destaca a natureza da actividade 
impulsionada pela pobreza que, no caso de Moçambique, significa claramente pobreza rural e 
empobrecimento. Então, torna-se muito difícil distinguir entre os determinantes da saúde 
associados à mineração e extracção e os determinantes que regem a saúde das populações 
rurais pobres ou empobrecidas.  
 
O terceiro e último centra-se nos termos perigo e risco. Estes são frequentemente tratados 
como sinônimos. Neste relatório, entretanto, risco refere-se a uma probabilidade, enquanto 
perigo refere-se a uma ameaça ou perigo. A Autoridade de Saúde e Segurança da Irlanda explica 
a diferença da seguinte forma: 
 

 Perigo é uma fonte potencial de dano ou efeito adverso à saúde de uma pessoa ou 
pessoas; 
 

 Risco é a probabilidade de uma pessoa ser lesionada ou sofrer efeitos adversos à saúde 
se for ou estiver exposta a um risco. 
 
http://www.hsa.ie/eng/Topics/Hazards/ 

 
Assim, uma pessoa exposta a um perigo não corre risco se estiver adequadamente protegida. 
Este capítulo primeiro analisa os perigos e, em seguida, os factores que podem contribuir para 
que essas ameaças se tornem riscos ou, mais correctamente, se tornem ameaças de alto risco.  

http://www.hsa.ie/eng/Topics/Hazards/
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Nem todos concordariam com esta distinção. Pode-se salientar que perigo é uma fonte potencial 
de dano apenas porque representa um alto risco. A distinção é usada neste relatório porque 
ajuda a entender a natureza dos determinantes da saúde associados à mineração artesanal e 
extracção mineira, especialmente em contextos pobres ou empobrecidos; e, principalmente, 
talvez, a distinção ajude a identificar medidas que possam reduzir ou minimizar o nível do risco. 
Se os perigos forem considerados o mesmo que riscos, a resposta apropriada pareceria eliminar 
completamente o perigo. Por exemplo, a frase - lidar com mercúrio é arriscado - soa 
perfeitamente correcta. Quando se fala em riscos, é tacitamente entendido que o termo se 
refere a altos riscos. No entanto, seria mais correcto dizer que o manuseio de mercúrio sem 
equipamentos de protecção pode ser uma actividade de alto risco, ou o manuseio de mercúrio 
com equipamentos de protecção é uma actividade de baixo risco. Assim, se os perigos são 
considerados diferentes dos riscos - altos riscos implícitos - a eliminação do perigo não precisa 
ser a única resposta. Uma alternativa seria reduzir o risco, identificando e adoptando medidas 
preventivas ou de protecção.  
 
 
4.2 PERIGOS PROFISSIONAIS   

 
Em 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um relatório intitulado 
Environmental and Occupational Health Hazards Associated with Artisanal and Small-Scale Gold 
Mining [ASMG]1. O relatório resultou de uma pesquisa e revisão bibliográfica abrangentes 
levadas a cabo por um painel internacional de especialistas nomeados pela OMS. O artigo, que 
se pode considerar o documento de referência mais importante sobre o assunto, vale a pena 
ser citado em pormenor, pois possivelmente proporcione a análise mais actualizada e 
abrangente bem como um resumo dos riscos profissionais associados à mineração artesanal e 
extracção mineira, e assim, fornece a espinha dorsal do objectivo de saúde do estudo.  
 
O relatório primeiro define o contexto geral (referências bibliográficas contidas nos trechos que 
foram removidos para tornar o texto mais fácil de ler): 
 

… Informações consideráveis, em particular as relacionadas à mineração artesanal e de pequena 

escala e processos de trabalho e mão – de-obra da MAPE de ouro, foram encontradas em 

publicações da “literatura cinzenta”, geralmente em formato de estudo de caso. Embora os riscos 
à saúde e ao meio ambiente afectem os mineiros artesanais e as populações circunvizinhas, a 
literatura revista por pares, que aborda essas questões do ponto de vista de cuidados de saúde é 
quase inexistente. 
 

[MAPE de ouro é], em grande parte, uma actividade impulsionada pela pobreza, tipicamente 

praticada nas áreas rurais mais pobres e mais recônditas de um país por uma população, em 
grande parte, itinerante e pouco educada, com poucas alternativas de emprego.  
 

A demografia da MAPE de ouro varia consideravelmente, e todas as faixas etárias podem ser 

representadas. As comunidades podem incluir populações locais ou podem ser geradas através 

de extensa migração. A MAPE de ouro pode ser uma actividade de subsistência baseada na 

família, da qual homens, mulheres e crianças participam durante todo o processo de trabalho de 
mineração. Alguns mineiros tradicionais artesanais de ouro e de pequena escala são 
caracterizados como trabalhadores pobres, migrantes e sazonais que dividem o seu tempo entre 
a mineração e outros empreendimentos económicos. 
 

                                                           
 
1 Riscos à Saúde Ambiental e Ocupacional Associados à Mineração de Ouro Artesanal e de Pequena Escala 
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Enquanto os homens trabalham principalmente nas minas, as mulheres e as crianças podem 
trabalhar dentro e ao redor das minas e em casa, conciliando a mineração com as 
responsabilidades domésticas. Esta mistura de trabalho doméstico e de mineração resulta numa 
série de problemas de saúde para mineiros artesanais, membros da família e comunidades 
circunvizinhas. 
 
A participação feminina na mineração artesanal e de pequena escala varia em todo o mundo: as 
mulheres representam 10% da população mineira artesanal e de pequena escala na Ásia, 10-20% 
na América Latina e 40-50% em África. Essa variação reflecte-se ainda mais nas suas tarefas nas 
actividades de mineração. Embora muitas vezes excluídas da extracção subterrânea, as mulheres 
participam de uma variedade de tarefas dentro e fora da mina.  
 
Em África, as mulheres no garimpo podem participar de todos os aspectos da mineração - 
escavação, britagem, transporte, triagem, processamento e comercialização. As mulheres 
também são muitas vezes simultaneamente responsáveis por todas as tarefas domésticas, como 
preparar comida, cuidar de crianças, limpeza, etc. Em alguns locais, as mulheres fornecem 
alimentos e bebidas, ferramentas e equipamentos bem como serviços sexuais. 
 

As crianças podem estar envolvidas em praticamente todas as fases da MAPE de ouro, desde a 

extracção do minério até o processamento e a queimada. Algumas crianças também são 
obrigadas a executar tarefas, transportar equipamentos ou materiais pesados, ou entregar 
comida e água aos mineiros que trabalham dentro dos garimpos. 
 

 
O relatório prossegue, fornecendo descrições resumidas da ampla gama dos tipos de perigos 
associados à mineração artesanal (os sinais e sintomas médicos contidos no texto original da 
OMS foram omitidos):  
 

PERIGOS QUÍMICOS 
 
Os mineiros artesanais são susceptíveis à inalação, absorção e ingestão de produtos químicos 

durante todo o processo de mineração. As exposições químicas mais comuns na MAPE de ouro 

são o mercúrio usado para amalgamar o ouro; cianeto usado para extrair ouro, por exemplo, de 
resíduos; e outras substâncias químicas contidas em poeira e gases. 
 
MERCÚRIO 
 

As pessoas podem estar expostas a duas formas de mercúrio num contexto da MAPE de ouro: 

mercúrio elementar e mercúrio orgânico. O mercúrio elementar é usado no processo da MAPE 
de ouro para formar amálgama de ouro. A via directa mais importante de exposição é por 
inalação. As concentrações mais altas de vapores elementares de mercúrio são libertadas quando 
a amálgama de ouro é aquecida, por exemplo, durante a etapa de queimada aberta. Este 
processo de aquecimento pode ocorrer no local, ou em lojas de ouro, ou em centros de 
processamento, muitos dos quais estão localizados em áreas povoadas. Indivíduos que trabalham 
ou moram perto dessas instalações podem, portanto, estar altamente expostos ao vapor de 
mercúrio elementar, muitas vezes em graus que excedam os limites recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde. 
 
Devido à sua alta volatilidade, o mercúrio elementar pode se transformar do seu estado líquido 
em vapor em temperaturas típicas da sala.  
 
Indivíduos podem estar expostos ao vapor do mercúrio elementar se o mercúrio líquido não for 
armazenado adequadamente ou se as superfícies circundantes estiverem contaminadas. O 
mercúrio também pode volatilizar a partir de materiais residuais contaminados em campos de 
mineração (por exemplo, resíduos). Apenas pequenas quantidades de mercúrio elementar 
ingeridas, por exemplo, provenientes de mãos contaminadas, são absorvidas no aparelho 
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digestivo. A intoxicação elementar por mercúrio se manifesta em comprometimento neurológico, 
renal e autoimune.  
 
Sob certas condições ambientais, o mercúrio libertado no meio ambiente pode se transformar 
num composto orgânico: metilmercúrio. 
 
A bioacumulação ocorre quando peixes grandes comem peixes menores contendo metilmercúrio, 
aumentando as concentrações orgânicas de mercúrio à medida que a cadeia alimentar aumenta. 
Esses grupos em risco de intoxicação por metilmercúrio incluem indivíduos que consomem 

grandes quantidades de peixe contaminado com mercúrio. As populações da MAPE de ouro que 

também são consumidores de peixe estão em risco de intoxicação por mercúrio das formas 
elementar e orgânica.  
 
CIANETO  
 
Devido à sua alta taxa de recuperação de ouro e baixo custo, o cianeto é cada vez mais utilizado 

na MAPE de ouro, mas muitas vezes após o mercúrio ter sido usado, por exemplo, em resíduos. 

Os compostos de cianeto de mercúrio são facilmente dispersos nas águas e, portanto, podem 
aumentar a mobilidade e / ou a biodisponibilidade do mercúrio no meio ambiente.  
 
Embora o cianeto não persista no meio ambiente, o armazenamento inadequado, o manuseio e 
a gestão de resíduos podem ter graves efeitos na saúde humana e no meio ambiente.  
 
PRODUTOS QUÍMICOS CONTIDOS NA POEIRA 
 
A sílica é um mineral encontrado em concentrações variadas no minério do tipo normalmente 

extraído no processo da MAPE de ouro. Devido ao seu pequeno diâmetro e forma cristalina, as 

partículas da poeira de sílica geradas durante a perfuração, extracção mineira, britagem e 
dinamitação do minério podem ser facilmente inaladas e depositadas na árvore pulmonar (vias 
respiratórias). O pó de sílica é tóxico para o tecido pulmonar e para o sistema imunológico, 
causando cicatrização progressiva (mesmo após a exposição ter cessado) e aumento da 
susceptibilidade a agentes infecciosos, em particular, a tuberculose. A sílica também é 
classificada como um carcinogénico pulmonar. 
 
A presença de outros minerais associados a depósitos de ouro, como sulfeto de arsênico ferroso 
(FeAsS) ou sulfeto de chumbo (PbS), também pode ser perigosa. 
 
A geração de poeira no processo de mineração pode tornar estes minerais biodisponíveis para 
mineiros tradicionais e espectadores. 
 
GASES TÓXICOS 
 
Os resíduos geram vários gases tóxicos, como dióxido de enxofre [enxofre], óxidos de nitrogênio 
e monóxido de carbono. O uso de máquinas que funcionam a gasolina ou gasóleo, 
particularmente em espaços confinados onde falta ventilação adequada, também é um factor 
importante na exposição ao monóxido de carbono, que pode causar intoxicação mortífera. Além 
disso, gases como metano, óxidos de nitrogênio e outros que ocorrem naturalmente na 
mineração subterrânea podem deslocar e reduzir o oxigênio em espaços confinados, causando 
asfixia. 

 
PERIGOS BIOLÓGICOS 
 

Embora as comunidades da MAPE de ouro sejam susceptíveis a uma variedade de infecções e 

riscos biológicos muito comuns que as afectam, são doenças transmitidas pela água e 
transmitidas por vectores, infecções sexualmente transmissíveis, HIV / SIDA e tuberculose. A 
infraestrutura de água e saneamento é frequentemente deficiente ou inadequada em 
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acampamentos de mineração artesanal e de pequena escala porque a maioria dos 
acampamentos se encontra em zonas recônditas de difícil acesso e a mineração é 
frequentemente uma actividade transitória. Em algumas áreas de mineração, as latrinas 
convencionais são raras, se disponíveis, são geralmente rasas e podem facilmente contaminar 
outras fontes de água, aumentando assim o risco de doenças transmitidas pela água, como a 
cólera. A água estagnada proporciona um ambiente favorável à reprodução dos mosquitos 
transmissores de doenças como a malária e o dengue. A contaminação da água associada à 

MAPE de ouro pode ocorrer em garimpos e residências na forma de resíduos de garimpos e 

descargas químicas.  
 

A natureza sazonal e migratória da MAPE de ouro pode levar a comportamentos de alto risco 

que podem facilitar a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), HIV/SIDA. A 
infecção pelo HIV, juntamente com a exposição profissional ao pó de sílica, são importantes 
factores de risco para a tuberculose, particularmente entre os mineiros tradicionais da MAPE de 
ouro. 
 
PERIGOS BIOMECÂNICOS E FÍSICOS 
 
Riscos biomecânicos, como cargas de trabalho pesadas, tarefas repetitivas, longas jornadas de 
trabalho e equipamentos inseguros podem levar ao desenvolvimento de distúrbios músculo-
esqueléticos, sendo os mais comuns distúrbios do ombro, fadiga e dor lombar. 
 
Os perigos físicos formam uma categoria ampla que inclui vibração, ruído alto, calor e humidade 

e radiação, todos presentes na MAPE de ouro.  

 
DISTÚRBIOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS 
 
Os mineiros tradicionais sofrem distúrbios do ombro como resultado do trabalho pesado, por 
exemplo, trabalho às alturas onde há tubos e cabos suspensos. Eles sofrem, igualmente, lesões 
crônicas e fadiga por carregar materiais pesados por longas distâncias e se curvarem em posições 
desajeitadas, por exemplo, durante a extracção ou escavação em espaços confinados. 
 
ESFORÇO EXCESSIVO 
 
Na mineração de ouro artesanal e de pequena escala, o esforço excessivo resulta de posições 
desconfortáveis e da realização de tarefas repetitivas usando ferramentas não mecanizadas. Os 
acidentes causados pelo uso repetitivo de marretas, brocas, picaretas e trituradores de pedra, 
embora menores em comparação com aqueles causados por ferramentas e equipamentos 
eléctricos, podem resultar em ferimentos graves. Muitas vezes, os mineiros tradicionais não 
percebem a gravidade das lesões resultantes do esforço excessivo e, portanto, não procuram 
atendimento médico quando necessário. 
 
TRAUMA FÍSICO 
 
O trauma é uma preocupação significativa para os mineiros tradicionais. As lesões traumáticas 
associadas à ASGM incluem queimaduras, lesões oculares, fracturas, empalamento, e em alguns 
casos, desmembramento físico. Essas lesões são geralmente causadas por quedas de pedras, 
explosões e uso inadequado e / ou inseguro de equipamentos. Este último não só pode causar 
lesões biomecânicas, mas também resultar em choques eléctricos e queimaduras térmicas e 
eléctricas. … a queda de pedras resulta de pilares instáveis, suportes abaixo do padrão e resíduos 
das pedras sendo armazenadas próximo a poços. Alegadamente, muitos mineiros tradicionais 
artesanais e de pequena escala morrem em acidentes de túneis, quedas de muros ou garimpos a 

céu aberto. … Os ferimentos sofridos pelos mineiros tradicionais da MAPE de ouro surgem 

principalmente devido a condições inseguras de trabalho e variam de tipos menores, como 
contusões a tipos graves, como fracturas e lesões da medula espinhal. O uso de explosivos pode 
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resultar em exposição a níveis perigosos de poeira, ruído e vibração, levando à asfixia e, em 
alguns casos, morte por lesão traumática aguda. 
 
Explosões também podem ocorrer quando ferramentas rudimentares são usadas para separar o 
material contendo explosivos não detonados ou acidentais. 
 
RUIDO  
 

Muitas tarefas realizadas no processo do trabalho da MAPE de ouro, por exemplo, extracção, 

britagem e moagem, estão associadas a níveis elevados de ruído profissional e comunitário, 
frequentemente a níveis que excedem os limites das directrizes da OMS para a prevenção de 
perda auditiva. A exposição ao ruído está associada aos seguintes resultados de saúde: 
deficiência auditiva, hipertensão, cardiopatia isquémica e estresse. O ruído está também 
associado ao distúrbio do sono e ao comprometimento cognitivo, bem como a efeitos sociais e 
comportamentais, incluindo o incômodo.  
 
CALOR E HUMIDADE 
 

A natureza do trabalho intensivo da MAPE de ouro pode ser agravada por condições de trabalho 

extremamente quentes e húmidas. Os efeitos à saúde associados ao estresse por calor são 
tontura, desmaios, falta de ar ou dificuldades respiratórias, palpitações e sede excessiva. 
 
ABUSO DE DROGAS E ÁLCOOL 
 
Diversos estudos citaram o abuso de drogas e álcool como um risco psicossocial que afecta tanto 
os adultos (principalmente homens) quanto os mineiros artesanais menores de idade. Acredita-

se que a natureza migratória de muitas pessoas envolvidas na MAPE de ouro contribua para o 

abuso de drogas e álcool, que são vistas como formas de lidar com as circunstâncias difíceis.  
 
O abuso de álcool e drogas pode levar à violência contra parceiros, colegas de trabalho e 
membros da comunidade. Isto foi bem descrito em cenários análogos, onde o trabalho de 
subsistência em locais distantes de casa está associado ao abuso de drogas e álcool e 
consequente violência. A prostituição também é um factor em alguns locais. No entanto, em 
muitos casos, a violência não está relacionada ao álcool e pode estar associada a condições de 
trabalho estressantes, trabalho infantil forçado e actividades criminosas, como extorsão, roubo, 

violência sexual ou intimidação. Quando as operações da MAPE de ouro são consideradas ilegais, 

os conflitos podem levar a uma escalada de violência entre mineiros tradicionais autoridades e 
usuários locais da terra. 
 
DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS  
 

A segurança alimentar é um importante motivador das operações da MAPE de ouro que são 

frequentemente impulsionadas pela pobreza. Muitos mineiros tradicionais já acham difícil 
garantir alimentos adequados para as suas famílias. Os défices nutricionais podem ser 

exacerbados nos campos da MAPE de ouro, onde os alimentos podem ser de difícil acesso, por 

exemplo, devido ao aumento dos custos dos produtos locais e / ou à deterioração da qualidade 
das terras agrícolas. As mudanças na disponibilidade da renda disponível entre as comunidades 

da MAPE de ouro também podem ter um impacto na qualidade das dietas e, portanto, no estado 

nutricional.  
 
 
MULHERES E CRIANÇAS 
 

As mulheres realizam muitas tarefas dentro e em torno do processo da MAPE de ouro e são 

posteriormente expostas a muitos dos perigos à saúde profissional e ambiental.  
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Mulheres em idade reprodutiva transferem risco para os seus fetos em desenvolvimento se 
expostas durante a gravidez a toxinas que se acumulam nos seus corpos antes da gravidez. Os 

perigos à saúde reprodutiva associados à MAPE de ouro incluem mercúrio, arsênio, chumbo, 

enxofre, óxidos e cianetos de nitrogênio e calor. Comportamentos sociais adversos associados à 

MAPE de ouro, como abuso de drogas e álcool, bem como estresse, constituem perigos adicionais 

à saúde reprodutiva. 
 
Independentemente do contexto, a exposição a esses perigos e comportamentos pode resultar 
na redução da fertilidade ou causar infertilidade, distúrbios menstruais, menopausa precoce, 
diminuição da libido e início precoce da puberdade. Para mulheres grávidas, a exposição a esses 
perigos pode levar a abortos espontâneos, enquanto os seus filhos podem ter defeitos congênitos, 
distúrbios de desenvolvimento, comprometimento cognitivo e baixo peso ao nascer. 
 
Em contextos onde a mineração artesanal ocorre fora da regulamentação governamental formal, 
especialmente quando realizada em locais remotos, a mulher pode enfrentar riscos adicionais 
devido ao seu isolamento social e vulnerabilidade ao abuso físico e sexual. A falta de acesso a 

oportunidades de emprego seguras e equitativas no sector da MAPE de ouro pode aumentar 

ainda mais essas vulnerabilidades.  
 

As mulheres e crianças envolvidas na MAPE de ouro enfrentam uma série de riscos à saúde, 

muitos dos quais são exacerbados pelo seu contínuo desenvolvimento físico, intelectual e 
emocional. Os riscos à saúde associados ao trabalho infantil na mineração artesanal e de 
pequena escala são muitos, sendo os mais prevalente desnutrição, lesões térmicas e danos ao 
esqueleto. Os rapazes estão frequentemente expostos aos riscos ergonómicos e biomecânicos 
associados à escavação, trituração, britagem e movimentação de materiais, enquanto as 
raparigas são adicionalmente vulneráveis à exploração sexual e à prostituição. 
 
Se as crianças expostas ao mercúrio tiverem escapado ao dano do neuro desenvolvimento e 
outros efeitos adversos à saúde no útero, devido ao seu desenvolvimento fisiológico e processos 
de crescimento contínuos, a exposição ao mercúrio durante a primeira infância também pode 
levar a danos neurológicos e sistêmicos profundos. 
 

Verificou-se também que as crianças nas comunidades da MAPE de ouro têm concentrações 

urinárias de mercúrio - uma medida da exposição ao mercúrio elementar - a níveis excessivos de 
danos neurológicos e renais). 
 
PERIGOS AMBIENTAIS COM IMPLICAÇÕES NA SAÚDE 
 
O processo da MAPE de ouro frequentemente leva à degradação e contaminação do ambiente 
em geral. Esses perigos ambientais têm implicações na saúde e no bem-estar dos mineiros 
tradicionais, das comunidades circunvizinhas e também do meio ambiente global. Os perigos 

ambientais associados à MAPE de ouro mais comumente citados incluem degradação do solo, 

emissões / poluição do mercúrio, assoreamento, erosão e contaminação da água. 
 
A degradação da terra, na forma de desflorestamento de grandes áreas de floresta e vegetação 
para mineração, resulta em efeitos ambientais e de saúde de curto e longo prazo. A criação e 
subsequente abandono de poços e trincheiras deixam as comunidades circunvizinhas susceptíveis 
à perda de terras aráveis, perda de gado, falta de água potável, água estagnada e mosquitos 
portadores de malária. A degradação ambiental também pode ter um grande impacto na 
disponibilidade de alimentos, especialmente quando afecta a agricultura, pesca, caça e recolha, 
ou outras actividades de subsistência realizadas para produzir ou obter alimentos. … o mercúrio 
(elementar) vaporizado é libertado durante o processo de combustão, emitido para a atmosfera 
e, mais tarde, uma vez oxidado, depositado no solo, lagos, rios e oceanos. As bactérias podem 
transformar o mercúrio libertado no meio ambiente em metilmercúrio, que se acumula na cadeia 
alimentar, afectando peixes e crustáceos. As pessoas cuja dieta alimentar depende muito desses 
alimentos ficam expostas ao mercúrio e podem ter sérios efeitos adversos à saúde. 
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Além de ouro, pedras preciosas (rubis e safiras), pedras semipreciosas (granadas) e abrasivos 
industriais (corindo) também são extraídas na área de estudo e pedreiras de mármore e granito 
são também conhecidas como existentes. Estas últimas são extraídas e processadas por 
mineiros tradicionais e, seguindo a tradição portuguesa de mosaicos de pavimentos, os 
trabalhadores da pedreira cortam blocos e lajes de mármore e granito em cubos pequenos 
(aproximadamente 7cm) que são vendidos directamente ao público ou a empreiteiros.  
 
O relatório da OMS observa que a MAPE (Mineração Artesanal de Pequena Escala) de ouro tem 
características em comum com outras formas de mineração artesanal e de pequena escala, 
particularmente no que diz respeito aos processos do trabalho. Além disso, a Organização 
Internacional do Trabalho documentou especificamente os perigos associados à extracção 
mineira e ao corte de pedras:  
 

 Perigos de acidentes  
 

 Queda, seja de alturas ou devido ao colapso de andaimes 

 Deslize, escorregamento e queda em trabalhos de alturas no local de trabalho 

 Lesão causada por objectos em queda, ferramentas de trabalho, blocos de pedra, etc. 

 Excesso de esforço ou movimentos forçados durante o levantamento de cargas pesadas 

 Lesões resultantes do trabalho com equipamentos mecânicos e pneumáticos, ou de ser 
atingido por uma ferramenta de trabalho manual 

 Lesão ocular resultante da penetração de ricochetes e lascas de pedra nos olhos  
 

 Perigos físicos 
 

 Perda auditiva severa como resultado do ruído excessivo produzido durante a quebra e 
processamento de pedras  

 Exposição a factores ambientais, incluindo calor ou frio extremos, que podem causar 
dermatite.  

 Potencial exposição à radiação laser durante o uso de uma máquina a laser para gravar 
inscrições em lápides ou estátuas. 

 
 Perigos químicos 

 

 Inflamação da pele (dermatite e eczema) e reacções alérgicas como resultado do 
contacto directo com poeira, colas, materiais de polimento, gesso, solventes, cal, 
cimento, óleos, etc. 

 Pigmentação e inflamação da pele como resultado da exposição a partículas 
ricocheteantes 

 Esclerose sistêmica avançada como resultado da exposição à poeira de quartzo 
contendo sílica livre 

 Risco de desenvolvimento de silicose como resultado da exposição prolongada a poeiras 
contendo silicato livre 

 Exposição a poeiras nocivas, especialmente a partículas suspensas  

 Exposição ao pó mineral pode causar pneumoconiose 

 Exposição a colas contendo solventes orgânicos e / ou ao chumbo (isso é relevante para 
um artesão que instala estátuas e esculpe inscrições, nas quais, às vezes, são revestidas 
chumbo fundido). 

 
 Perigos biológicos 

 

 Não existem perigos específicos, excepto a possibilidade de contrair uma doença parasitária 
e / ou reação alérgica causadas por picadas de carrapatos e / ou outros insectos que 
prosperam no local das cantarias (dependendo da geografia e topografia da região). 
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 Factores ergonómicos, psicossociais e organizacionais 
 

 Dores nas costas e outros problemas músculo-esqueléticos causados por excesso de esforço 
e posição incorrecta ao levantar e movimentar objectos pesados 

 Transporte de cargas pesadas pode causar dor nas costas e lesões dos discos entre as 
vértebras da coluna vertebral 

 Uma sensação de fadiga total, como resultado da realização do trabalho que exige maior 
esforço físico num ambiente barulhento  

 Interferência do sistema músculo-esquelético e dor lombar, causada pelo trabalho em 
posição de cócoras e / ou outras posições inconvenientes durante o trabalho das pedras 

 Desenvolvimento da síndrome de vibração do braço da mão [HAVS]. 

 
Comparando os dois conjuntos de perigos profissionais, o uso do mercúrio constitui a única 
grande diferença entre, por um lado, a mineração artesanal de ouro e, por outro lado, a 
exploração artesanal e mineração de pedras preciosas, granadas e corindos (as principais pedras 
extraídas na área do estudo). Em países onde as pedras preciosas são lapidadas e polidas, há 
certos riscos associados ao uso de abrasivos e produtos químicos contidos em colas e outras 
substâncias. Em Cabo Delgado, os rubis, granadas e corindo são vendidos sem cortes, pelo que 
estes perigos não influenciam o estado da saúde e as perspectivas dos mineiros tradicionais.  
 
 
4.3 DETERMINANTES DA SAÚDE 

 
Olhando para os perigos alistados pela OMS e pela OIT, torna-se imediatamente evidente que a 
maioria, se não todos, dos perigos que eles acarretam, poderiam, em princípio, ser facilmente 
evitados se fossem tomadas as medidas apropriadas da saúde e segurança. Assim, por exemplo, 
pode-se referir que a exposição ao mercúrio é um determinante da saúde, não porque o 
mercúrio está sendo manuseado, mas porque está sendo manuseado sem a protecção 
adequada. Isto, obviamente, levanta a questão: por que os mineiros tradicionais de ouro não 
tomam as medidas de precaução necessárias? De facto, pode-se referir que os perigos 
profissionais não são os verdadeiros determinantes da saúde na mineração artesanal e na 
extracção mineira. Visto nesta perspectiva, os perigos profissionais são mais imediatos do que 
os subjacentes, circunstanciais e acidentais, em vez de fundamentais; e não é particularmente 
relevante se o objectivo for provocar mudanças duradouras na redução do risco.  
 
Quem enfatizou essa abordagem mais ampla dos determinantes da saúde na mineração 
artesanal é Michelle Rand. Em 2010, ela apresentou uma dissertação de mestrado à Queen’s 
University, British Columbia, com o título: Artisanal mining and the determinants of health: a 
global literature review.2  
 
Para organizar e descrever as suas descobertas, Rand usou as 12 categorias dos determinantes 
da saúde usadas pela Public Health Agency of Canada3, mais uma outra, que ela chamou de 
Regulamentação e Política:   
 

1. Biologia e Dotação Genética  
2. Cultura 

                                                           
 
2 Mineração artesanal e os determinantes da saúde: uma revisão global da literatura. 
3 Agência da Saúde Pública do Canadá 
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3. Educação  
4. Emprego / Condições de Trabalho  
5. Ambientes [Físicos]  
6. Ambientes [Sociais] 
7. Gênero  
8. Serviços de Saúde 
9. Desenvolvimento Infantil Saudável 
10. Renda e Situação Social  
11. Práticas da Saúde Pessoal e Habilidades de Lidar com as mesmas  
12. Redes de Apoio Social  
13. Regulamentação e Política  

 
As seguintes passagens da sua dissertação referem-se aos seus pontos mais importantes 
(referências bibliográficas foram removidas do texto original):  
 

CULTURA 
 
Embora a MAPE [Mineração Artesanal e de Pequena Escala] possa ser vista como uma 
continuação da cultura e da tradição, em muitos países em desenvolvimento, onde a maioria da 
MAPE ocorre, é frequentemente classificada como mineração informal e ilegal. Esta rotulagem, 
juntamente com a falta de regulamento e política, resultou na marginalização e segregação das 
pessoas dentro da comunidade da MAPE. As mulheres podem ser marginalizadas da MAPE, 
porque a "mão-de-obra" em várias culturas... tende a ser dominada por homens, e as mulheres 
são desencorajadas a se engajar em actividades de mineração. É importante notar que dentro da 
literatura, há uma falta de consenso sobre se as mulheres são permitidas e encorajadas a 
trabalhar em garimpos de pequena escala, ou se são desencorajadas a trabalhar nos garimpos 
com os homens e são, portanto, marginalizadas. 
 
EDUCAÇÃO 
 
A educação inclui tanto a educação dos mineiros tradicionais sobre práticas seguras de 
mineração quanto a educação escolar formal dos mineiros tradicionais e das suas famílias que 
participam directa e indirectamente das actividades da MAPE. Um tema terciário de educação na 
literatura em torno da MAPE é educar o público e conscientizá-lo dos impactos da MAPE, a fim 
de iniciar movimentos que pressionem os governos a tomarem alguma forma de acção, seja a 
legalização da MAPE ou regulamentação das actividades mais importantes da MAPE. 
 
Indivíduos e famílias que participam directa ou indirectamente da MAPE normalmente vivem 
perto de campos de mineração e, por conseguinte, tendem a estar mais distante dos sistemas 
educacionais formais. Portanto, é difícil para os mineiros tradicionais e suas famílias terem acesso 
à escola, devido à distância e à falta de tempo, já que os serviços de mineração exigem horas 
longas e extenuantes. Além disso, mulheres e crianças são desproporcionalmente limitadas em 
oportunidades educacionais, pois podem começar a participar de actividades informais de 
mineração em idade jovem para ajudar a contribuir para a renda familiar. A falta de educação e 
escolarização leva a oportunidades futuras limitadas; um ciclo que perpetua desigualdades para 
os mineiros tradicionais artesanais e de pequena escala. Mais uma vez, os limites são indistintos 
em relação aos efeitos da MAPE sobre os determinantes da saúde, uma vez que a educação tem 
componentes de outros determinantes, como o género e o desenvolvimento saudável da criança. 
 
EMPREGO / CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
Condições de trabalho inseguras e estressantes estão associadas a um declínio na saúde e no 
bem-estar. No que diz respeito à MAPE e à falta de normas que regem a prática da mineração 
informal, tem sido difícil obter estatísticas fidedignas sobre acidentes e saúde profissional. 
Também não está claro que tipo de garimpo - a céu aberto (por exemplo, Minério de Ferro, 
Calcário, Manganês) ou subterrânea… é mais perigosa para os mineiros tradicionais artesanais. 
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Embora a literatura seja bastante inconclusiva em relação ao índice de acidentes, as más 
condições de emprego e trabalho são irrefutáveis. 
 
Embora a literatura enfatize com frequência os aspectos negativos do emprego da MAPE, 
algumas publicações também identificam alguns dos benefícios positivos da MAPE para as 
comunidades. Um grande número de pessoas que vivem frequentemente em comunidades rurais 
ou remotas que ganham baixos rendimentos são empregadas na MAPE. A MAPE não apenas 
proporciona uma fonte de renda para os mineiros artesanais e suas famílias, mas também pode 
gerar receita para as comunidades. 
 
SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
Um temo comum em toda a literatura da MAPE em relação aos serviços de saúde é a falta de 
infraestruturas para a provisão de serviços de saúde adequados aos mineiros artesanais e de 
pequena escala. Muitas vezes, devido à natureza temporária, sazonal, informal ou ilegal da 
MAPE, as infraestruturas de saúde pública, incluindo as capacidades de saneamento, prevenção 
e cuidados de saúde primários, são escassas. 
 
Mais uma vez, devido às condições de trabalho da MAPE, incluindo a norma, os governos e os 
profissionais da saúde pública têm financiamento e recursos muito limitados para prestar serviços 
aos mineiros artesanais que estão frequentemente localizados em zonas isolados, recônditas e 
rurais. Devido às localizações remotas dos garimpos, também é muito difícil para os mineiros 
artesanais chegar aos centros de saúde ou profissionais médicos, agravando assim o problema 
dos serviços de saúde deficientes. Estas condições, combinadas com a presença de abuso de 
substâncias e prostituição perto dos campos de extracção, criam um ambiente onde as doenças 
sexualmente transmissíveis e outras doenças transmissíveis são facilmente disseminadas. Como 
os acampamentos da MAPE são informais ou ilegais na maioria dos países do mundo, muitos não 
se qualificam para instalações adequadas da saúde pública. 
 
DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DA CRIANÇA 
 
A literatura sobre o desenvolvimento infantil saudável incide principalmente, mas não 
exclusivamente, o trabalho infantil que ocorre na mineração informal. O trabalho infantil é um 
tema comum, pois muitas crianças são obrigadas a trabalhar nos garimpos com os seus pais para 
ajudar a sustentar a família. 
 
Os desafios associados à estimativa do número de mineiros artesanais também estão presentes 
quando se tenta determinar quantas crianças estão a participar informalmente da MAPE; isso 
deve ser lembrado quando as estatísticas são apresentadas.   
 
O trabalho infantil tem um impacto significativo no desenvolvimento saudável da criança, pois as 
crianças que trabalham nos garimpos estão expostas aos mesmos riscos da saúde profissional 
que os adultos, como a exposição elevada ao mercúrio que é queimado nas casas ao separar o 
ouro do minério.  
 
No entanto, os efeitos prejudiciais à saúde são amplificados em crianças, pois os seus corpos 
ainda estão a crescer e a se desenvolver. 
 
Além disso, as crianças que participam da MAPE muitas vezes não frequentam a escola e, se o 
fazem, geralmente é esporádico, produzindo uma experiência educacional ruim e um resultado 
escolar precário. 
 
RENDA E SITUAÇÃO SOCIAL 
 
As forças motrizes por trás da MAPE são frequentemente a pobreza, a falta de emprego formal 
no sector e a falta do desenvolvimento econômico. Pesquisadores aludiram à ideia de que essas 
forças motrizes por trás da MAPE geram um ciclo de perpetuação, já que a tecnologia deficiente 
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pode levar a uma produção ineficiente, o que contribui para a falta de investimentos e baixos 
resultados económicos. 
 
PRÁTICAS DA SAÚDE PESSOAL E CAPACIDADE DE LIDAR COM AS MESMAS  
 
As redes de apoio social como um determinante da saúde no contexto da MAPE não são 
comumente discutidas na literatura, enquanto o determinante Ambiente Social tem uma 
definição mais ampla e é mais frequentemente mencionado. A literatura que investigou as redes 
de apoio social da MAPE destaca a importância de onde os mineiros artesanais se originam, o 
trabalho comunitário que é realizado e a inclusão das famílias nos diferentes aspectos da MAPE. 
Um forte senso de coesão social é criado quando os mineiros artesanais e de pequena escala são 
da mesma comunidade e depois se juntam para participar da MAPE. A coesão social e as redes 
de apoio social parecem ser formadas por homens que trabalham na MAPE por meio de redes 
atípicas, enquanto as mulheres geralmente sofrem exclusão social directamente relacionada às 
actividades da MAPE. No entanto, a criação das redes de apoio social para as mulheres que estão 
envolvidas em formas indirectas da MAPE são tipicamente formadas pelas suas famílias, 
incluindo os seus filhos. Embora isso possa ser visto como prejudicial à saúde das populações 
vulneráveis; mulheres e crianças, pode-se salientar que ter a família presente perto dos campos 
de extracção proporciona apoio mental, físico e emocional.  
 
Embora a descrição das redes de apoio social inclua principalmente redes de famílias, amigos e 
comunidades, no contexto da MAPE, as redes de apoio social devem ser expandidas para incluir 
organizações formais e informais para os mineiros artesanais e de pequena escala. Esse 
argumento pode ser apresentado, pois essas organizações fornecem apoio técnico, regulatório e 
social, o que, por sua vez, pode melhorar a saúde dos mineiros artesanais.  
 
NORMA E POLÍTICA 
 
A partir da vasta quantidade da literatura que discute os elementos de regulamentação e / ou 
política a volta das questões da MAPE, fica evidente que esse tópico não pode ser ignorado 
quando se abordam os determinantes da saúde. A regulamentação e a política estão muito 
interligadas com os doze determinantes da saúde e têm um grande impacto sobre como os 
determinantes são afectados pela MAPE. 
 
… a maioria das políticas de mineração controladas pela legislação governamental são escritas 
em documentos com linguagem jurídica e não na terminologia de leigos. 
 
Consequentemente, para os mineiros artesanais e de pequena escala que podem aceder às 
políticas, a compreensão da política é muitas vezes inexistente. No entanto, o maior problema 
com as políticas governamentais que regulam a MAPE é a falta de conscientização de que existem 
leis e normas nacionais, portanto, os mineiros artesanais e de pequena escala violam 
involuntariamente a lei. 
 
Na África Austral, estima-se que 80% a 90% das operações de mineração da MAPE sejam 
informais, deixando por trás garimpos artesanais e de pequena escala legalmente registradas 
que estão activas. 

 
 
4.4 PESQUISA SOBRE MINERAÇÃO ARTESANAL E EXTRACÇÃO   

 
Todos os determinantes da saúde identificados pela OMS e pela OIT ou mencionados na revisão 
da literatura global de Rand reflectem-se, directa ou indirectamente, na literatura e relatório 
sobre a mineração artesanal na província de Cabo Delgado em Moçambique. Esta literatura e 
relatório, no entanto, sugerem que os determinantes da saúde identificados pela OMS, OIT e 
Rand sejam igualmente aplicáveis à mineração artesanal na área de estudo - e presumivelmente 
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à província de Cabo Delgado em geral - ou sugere que existam ou pode haver diferenças 
significativas? 
 
A literatura e o relatório que, directa ou indirectamente, se referem aos factores que regem o 
estado da saúde e as perspectivas dos mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras na área 
de estudo podem ser agrupados em duas categorias.  
 
Por um lado, existem alguns trabalhos de pesquisa, apenas dois dos quais tratam 
especificamente da mineração em Cabo Delgado. Os outros centram-se principalmente na 
mineração de ouro noutras províncias - principalmente na província de Manica, que tem uma 
longa história de produção de ouro artesanal. Grande parte do material de pesquisa está um 
pouco desactualizado, já que é anterior ao início da mineração artesanal em Cabo Delgado e à 
Lei de minas de 2014.   
 
O outro material de origem é composto de relatórios de negócios e de notícias. Em alguns 
aspectos, é mais interessante do que a maioria dos trabalhos de pesquisa. É muito mais 
abundante e muito mais recente. Há itens que tratam especificamente - se não exclusivamente 
- da mineração artesanal em Cabo Delgado e, embora a informação seja às vezes algo anedótica 
ou jornalística, constitui frequentemente a melhor - às vezes a única - fonte de informação sobre 
as circunstâncias que cercam a mineração artesanal e de extracção, circunstâncias que são 
cruciais para obter uma compreensão adequada dos determinantes da saúde. Três desses 
artigos foram selecionados e são citados com alguma duração. 
 
Conforme mencionado, apenas dois trabalhos de pesquisa foram escritos especificamente para 
lidar com a mineração artesanal e extracção em Cabo Delgado.  
 
O mais antigo dos dois é intitulado Impacto Socioeconómico da Mineração Artesanal na 
Localidade de Cororine Distrito de Namuno - 2012-2015. Este trabalho - originalmente uma 
dissertação - foi escrito por Simão Domingos Diquissone, Técnico de Recursos Minerais dos 
Serviços Distritais de Actividades Económicas, um cargo que poderia ser descrito como Oficial 
de Mineração do Distrito de Montepuez. Diquissone acompanhou a equipa em Montepuez, 
Namuno e Ancuabe. Ele é provavelmente uma das pessoas que mais sabem sobre mineração 
artesanal na província de Cabo Delgado e a sua dissertação é o único trabalho de pesquisa que 
lida exclusivamente com a mineração artesanal na área de estudo. Cororine, em Namuno, é o 
nome dado às vezes a uma extensa área de mineração de ouro ao longo do rio Namicuio (veja 
abaixo - Rio Namicuio - Nachiguweia). A dissertação de Diquissone destaca os aspectos fiscais 
da mineração artesanal.  
 

A mineração em Moçambique é uma actividade que gera maior rendimento para os cofres do 
Estado, mas se for realizada olhando pelos preceitos legais estabelecidos na lei de minas. Embora 
traga benefícios para a população e ajuda o Estado a empregar muita gente, a natureza (ilegal) 
desta actividade, associada ao baixo nível de controlo por parte do MIREME [Ministério de 
Recursos Minerais e Energia], através das Direcções Provinciais e dos serviços distritais das 
actividades económicas, agrava o actual cenário de degradação ambiental e favorece o tráfico 
ou saída ilegal de minerais, prejudicando a colecta de receitas por parte do Estado. Essas receitas 
poderiam financiar projectos de desenvolvimento social ou a provisão de alguns serviços básicos, 
como a construção de hospitais, postos de saúde, fontenários, entre outros serviços; a 
precariedade dos instrumentos e das condições de segurança nas quais se realiza a exploração 
do ouro, transforma a fisionomia da paisagem, colocando os mineiros artesanais em risco de 
morte por desabamento, principalmente no período chuvoso. A principal actividade da população 
de Coririne é a agricultura; a produção obtida serve para a dieta alimentar e também como fonte 
de sustento pela venda de alguns produtos. Porém, a partir de 2011, além da agricultura, a 
população dessa localidade, sobretudo os jovens, passaram a dedicar-se mais à exploração do 
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ouro o que contribuiu significativamente para a melhoria do poder aquisitivo e das condições de 
vida (construção de casas de material convencional, aquisição de bicicletas, rádios, chapas de 
zinco, motorizados, entre outros) da população envolvida directa ou indirectamente no garimpo. 

 
A perda de rendimentos para o Estado, devido à natureza ilegal e descontrolada da maioria das 
minas artesanais e pedreiras, é um determinante social de saúde que tende a ser subestimado 
ou inteiramente ignorado na literatura. No entanto, as políticas fiscais e a conformidade têm - 
ou deveriam ter - uma grande influência na provisão de todos os tipos de serviços - saúde, 
escolaridade, segurança, etc. - afectando o bem-estar dos mineiros artesanais e dos 
trabalhadores das pedreiras. 
 
O outro trabalho de pesquisa, ainda não publicado, que trata especificamente da mineração 
artesanal em Cabo Delgado é “Principais problemas da saúde e determinantes sociais da saúde 
da população abrangida pela prática extractiva informal e formal na província de Cabo Delgado 
– Uma análise para informar intervenções no âmbito de cuidados de saúde primários. Este 
estudo foi encomendado pela MM e produzido por vários investigadores pertencentes à 
Universidade Eduardo Mondlane e ao NIOP: Baltazar Chilundo, Tavares Madede, Mussa Manuel 
Aly e Benedito Martins. É aqui referido como Chilundo et all. 
 
No entanto, como aponta o documento, as actividades artesanais no distrito de Namuno não 
foram incluídas no inquérito e, uma vez iniciado o trabalho de campo, surgiram várias 
dificuldades que impediram e limitaram o estudo. De facto, o documento serviu como um aviso 
antecipado de algumas das dificuldades que podem ser encontradas pela equipa de pesquisa:  
 

Infelizmente o sistema de informação existente e os inquéritos não têm medido a ocorrência de 
muitas doenças ambientais e ocupacionais, pelo que não foi possível quantificá-las (página iv). 
 

Outra limitação do estudo tem a ver com a qualidade de informação reportada pelas autoridades 
de saúde, que não permitiu gerar análise de tendência de ocorrência de doenças por exiguidade 
de dados fiáveis. A equipa também teve limitação na abordagem do garimpo por razões de 
segurança. Em Ancuabe a equipa foi aconselhada a não visitar áreas de garimpo de ouro e em 
Montepuez as áreas de garimpo de rubi também foram descritas pelas autoridades como de alto 
risco, não tendo sido aconselhado a visita (page 22). 

 
Chilundo et all adoptaram uma estratégia de recolha de dados diferente e muito mais ambiciosa. 
Parece que eles tentaram colher informações directamente das unidades de saúde, mas, não 
surpreendentemente, encontraram grandes dificuldades (o que se entende por padrão de 
doenças não está claro):   
 

Nas unidades sanitárias das áreas de exploração mineira formal e informal, a análise dos dados 
revelou muitas inconsistências, porém o padrão de doenças é similar ao quadro da província 
como um todo, havendo especial destaque à limitação do sistema existente em captar e reportar 
doenças específicas de extracção de minérios. Um dos gestores de saúde assim resumiu: 
 

“O que está a aumentar é o HIV, mas até aqui não encontramos doenças ocupacionais… 
e também temos casos de tuberculose que já existiam. O HIV é porque há pessoas de 
todos os lados do continente, Tanzânia, Malawi, Somália e isso propicia a prática de 
promiscuidade associado a roturas constantes de preservativos, mas doenças do fórum 
respiratório não há muitas.” (pages 31 and 32) 

 
Os comentários feitos pelo gestor de saúde citados por Chilundo et all são intrigantes. Sugere 
que os riscos profissionais relacionados à mineração e às pedreiras não representam um 
problema significativo; ou talvez o que a declaração reflicta é que o pessoal de saúde não está 
ciente desses perigos. Também sugere que as taxas de incidência e prevalência do HIV são talvez 
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maiores entre os mineiros artesanais e trabalhadores de pedreiras, em comparação com a 
população em geral. Não está claro, no entanto, se essas taxas mais altas se devem ao facto de 
serem mais altas entre a população imigrante, se esses imigrantes são mais promíscuos ou se as 
maiores taxas de incidência e prevalência do HIV são devidas à promiscuidade geral, local e 
importada, por assim dizer.  
 
O relatório de Chilundo et all refere-se à natureza, muitas vezes, ilegal das actividades de 
mineração artesanal e de extracção mineira. Este aspecto é mencionado em quase toda a 
literatura sobre mineração artesanal e extracção mineira. É geralmente entendido - ou assim 
parece - que é ilegal porque os mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras operam sem 
licenças concedidas pelos seus respectivos governos ou administrações públicas. Isto pode levar 
a conflitos com a polícia e outras agências de aplicação da lei, o que por sua vez tem sérias 
repercussões na saúde dos mineiros artesanais - provavelmente menos trabalhadores de 
pedreiras - e suas famílias: estresse, espancamentos, sentenças de prisão, etc. 
 
ChiIundo et all também apontam que no distrito de Montepuez, e mais especificamente na área 
de Namanhumbir, questões de ilegalidade são ainda agravadas pelo facto de que muitas 
minerações artesanais envolvem invadir as terras sob licença da Empresa de Mineração de 
Montepuez Rubi (MRM), uma preocupação industrial que detém uma concessão governamental 
de 34.000 hectares de rubi e safira. furtiva mineração artesanal, segundo consta, é uma 
actividade perigosa, mas lucrativa (lucrativa, pelo menos, em comparação às fontes alternativas 
de renda) e embora Chilundo et all não forneçam números sobre o volume, o tamanho do 
mercado Namanhumbir, comparado a outros, sugerem que a mineração artesanal ilegal 
proporciona à população local renda considerável em dinheiro. furtiva mineração artesanal, no 
entanto, acarreta muitos perigos, incluindo conflitos entre a polícia e a equipa de segurança da 
MRM. Além disso, o medo de ser preso significa que não se pode gastar tempo reforçando os 
garimpos e túneis, o que, tarde ou cedo, leva ao seu colapso com, segundo alguns relatórios, 
lesões frequentes e mortes ocasionais.  
 
Embora Chilundo et all não tenham conseguido quantificar a contribuição relativa dos 
determinantes mais imediatos da saúde, as suas observações e comentários sobre as questões 
mais amplas coincidem, em última instância, com os resultados da OMS, da OIT e de Rand. Isto 
sugere que as dinâmicas socioculturais e económicas subjacentes associadas à mineração 
artesanal são essencialmente as mesmas em Cabo Delgado que noutros locais. Nesta 
perspectiva, vale a pena citar o relatório de Chilundo et al, com algum pormenor, uma vez que 
fornecem a única pesquisa recente que pode servir para contrastar os resultados do presente 
estudo. 

 
Constatou-se que todas empresas de minas fazem exploração a céu aberto e o garimpo é feito 
igualmente a céu aberto de forma desordenada. Por isso, ambas práticas extractivas formais e 
informais trazem consigo imensos problemas ao meio ambiente e à saúde pública. Duas grandes 
mudanças surgem em Cabo Delgado por causa da indústria extractiva: (i) Rápido influxo da 
população que inclui situações como surgimento de acampamentos de construção precária 
muitas vezes sem condições básicas estabelecidas, rápida “urbanização” e sobrepovoamento das 
aldeias abrangidas sobretudo à custa de imigração de população estrangeira (notavelmente 
Tanzanianos, Nigerianos, Malawianos, Chineses) e aquela oriunda de outras províncias 
(sobretudo Nampula e Zambézia), surgimento de mineração artesanal tal como acontece em 
Namanhumbir (Montepuez), Nanjua (Ancuabe) e Balama, situações de surgimento de pequenos 
mercados informais que induzem à maior dependência no dinheiro ao invés de produção de 
insumos locais, pois a população dedica-se mais à actividade extractiva; e (ii) Mudança no uso da 
terra e (iii) poluição ambiental por causa do desenvolvimento de infraestruturas e construção 
(exemplo: Palma), ocorrência de minas a céu aberto substituindo machambas e áreas produtivas 
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(exemplo: minas de Montepuez, Ancuabe e Balama), desflorestamento e destruição de 
ecossistemas, degradação ambiental, perda de biodiversidade e poluição ambiental. 

 
Em termos de benefícios, tanto o garimpo assim como o trabalho em empresas de indústria 
extractiva, constituem uma fonte alternativa de rendimento e de autoemprego da população que 
sofre de pobreza extrema e de vulnerabilidade alimentar e social, e deste modo contribui para a 
criação de condições de vida como habitação, alimentação e auxílio às crianças para escola e 
quando praticada de forma ordeira pode contribuir para a mitigação da pobreza rural. 
 
Como consequência, os benefícios são menores que os malefícios devido a uma multiplicidade de 
determinantes sociais que são na maioria desfavoráveis à saúde da população abrangida. 
 
Os determinantes sociais desfavoráveis à saúde sobretudo com o influxo populacional incluem: 
(i) O aumento de crianças desistindo da escola; (ii) mais competição para recursos limitados (ex. 
água, saúde, comida) levando a pobreza; (iii) mais iniquidade a desfavor da mulher e da criança; 
(iv) mudanças nas redes sociais e comunitárias; (v) e mudanças na cultura e coesão social que 
estão relacionados com os seguintes problemas de saúde: Aumento de crianças desnutridas e 
aumento de mortes infantojuvenis, mais casos de surtos de cólera e de outras doenças de origem 
hídrica e de origem alimentar, mais doenças infecciosas em grandes conglomerados (exemplo: 
infecções respiratórias agudas, tuberculose, sarampo, parasitoses, zoonoses, malária, etc.), mais 
casos de infecções de transmissão sexual, HIV e SIDA e gravidezes indesejadas sobretudo em 
menores e de casamentos precoces, mais doenças não transmissíveis e problemas mentais por 
causa do stress (apenas referidos pelos informantes) e desordem social por causa do alcoolismo, 
criminalidade, violência e mortes. 
 
Os determinantes sociais desfavoráveis à saúde relacionados sobretudo com as mudanças no uso 
da terra e poluição ambiental (por causa do garimpo e de actividades das empresas) incluem: (i) 
Perda de acesso a terra e de fontes de insumos alimentares; (ii) Reassentamentos sociais e 
económicos sem a devida compensação ou pelo menos sem consensos entre as partes; (iii) 
Mudanças no ecossistema com implicações nas fontes de água, acesso a combustível lenhoso, 
acesso a plantas medicinais; e (v) Ruídos e poluição atmosférica, que estão relacionados com os 
seguintes problemas de saúde: Mais insegurança alimentar com impacto na dieta e aporte 
nutricional (ex. anemia, baixo peso), mudanças no padrão de doenças por causa do 
desflorestamento (exemplo: malária, dengue), escassez de água, problemas associados com 
acesso de água em quantidade e qualidade (exemplo: diarreias), mais doenças não transmissíveis 
e problemas mentais por causa do stress, mais doenças respiratórias (exemplo: asma, doença 
pulmonar obstructiva crónica) e alergias, aumento de casos de cancro do pulmão, pele e colon e 
doenças cardiovasculares (páginas ii a iv). 
 
Tal como a maioria das províncias de Moçambique, os níveis de pobreza na província de Cabo 
Delgado constituem o principal determinante de saúde que aparece ligado ao envolvimento da 
população na exploração mineira e nas condições de saúde e bem-estar (página 35). 

 
Embora não haja razão para contestar os resultados de Chilundo et al, parece haver motivos 
para questionar algumas das suas principais conclusões. O relatório afirma que os benefícios são 
menores que as desvantagens. Isso pode ser verdade, mas o relatório não oferece evidência 
suficiente para tal afirmação categórica. Para o efeito, o relatório teria que oferecer pelo menos 
um modelo teórico para comparar e contrastar os benefícios e as desvantagens da mineração 
artesanal. Esse modelo teria que tomar em consideração os efeitos de curto, médio e longo 
prazo e teria que distinguir entre os determinantes da saúde dos mineiros artesanais e os 
determinantes da saúde das populações rurais em geral, um exercício formidável na melhor das 
hipóteses. O relatório não faz isso e, além disso, mesmo que tal modelo fosse oferecido, por sua 
própria admissão, é muito improvável que eles pudessem obter os dados necessários para 
fornecer as suas equações.  
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A ausência de uma estrutura teórica e a falta de evidências de apoio não são exclusivas de 
Chilundo et al. Pelo contrário, são características comuns a grande parte da literatura sobre 
mineração artesanal e extracção. Evidentemente, alcançar um bom equilíbrio entre a 
necessidade de rigor científico e a necessidade de métodos de pesquisa rápidos e baratos é 
muito difícil e provavelmente nunca totalmente satisfatório. Dito isso, o que parece importante 
e possível é admitir as limitações e deficiências da pesquisa de alguém. Isso, na verdade, faz 
parte da essência da abordagem de avaliação rural rápida, uma abordagem que admite 
abertamente que os erros são inevitáveis. Na verdade, essa admissão constitui a essência do 
método científico, método que exige que os métodos de pesquisa, resultados e conclusões 
precisem estar sob revisão permanente.  
 
 
4.5 PESQUISA SOBRE A MINERAÇÃO ARTESANAL E EXTRACÇÃO EM MOÇAMBIQUE 

 
Inicialmente, a equipa de pesquisa achou que seria suficiente limitar a pesquisa bibliográfica e 
de documentação de apoio a Cabo Delgado. No entanto, a escassez do material levou a equipa 
a alargar a pesquisa à escala nacional. Aqui, mais uma vez, a ideia inicial era limitar a pesquisa 
ao material publicado durante os últimos 10 anos (recorde-se que a mineração artesanal em 
Cabo Delgado remonta a 2007). Contudo, a exiguidade do material levou a equipa a alargar a 
pesquisa ao ano 2000. Três artigos foram encontrados, embora, na verdade, nenhum dos três 
realmente atendeu plenamente aos critérios de inclusão da equipa de pesquisa. O mais recente, 
“The Problems of Artisanal Gold Mining in Manica”4 foi publicado em 2012. No entanto, os seus 
autores afirmam que o trabalho se baseia em dados obtidos ao longo dos últimos 20 anos. Os 
outros dois, “The Problems of Artisanal Gold Mining in Manica and The Socio-Economic Impacts 
of Artisanal and Small-Scale Mining in Mozambique”5 apareceram como capítulos em “The 
Socio-Economic Impacts of Artisanal and Small-Scale Mining in Developing Countries”6. Este livro 
foi publicado pela primeira vez em 2003, mas os dois artigos sobre mineração em Moçambique 
dependem fortemente de dados obtidos em 1999 e antes.  
 
O relatório “The Problems of Artisanal Gold Mining in Manica” foi produzido conjuntamente 
pela Universidade de Zambeze, pelo Ministério de Recursos Minerais e Energia de Moçambique 
(MIREME) e pelo Fundo de Fomento Mineiro, uma instituição agora extinta originalmente criada 
para prestar assistência técnica e financeira a mineiros artesanais e de pequena escala. O 
trabalho envolveu um número considerável de pessoas, que actuaram como coordenadores, 
editores e pesquisadores. O trabalho será designado por Machon et al, sendo Abdulremane 
Machon o Coordenador da Supervisão.   
 
O relatório lida exclusivamente com a mineração de ouro artesanal em Manica, uma província 
montanhosa, totalmente sem litoral, situada ao lado do Zimbábue. A província tem uma longa, 
embora reportada intermitentemente, história da mineração de ouro artesanal. Isto questiona 
a utilidade de comparar Manica com Cabo Delgado, porque, em certos aspectos, as condições 
de vida e de trabalho em Manica podem ser significativamente diferentes das encontradas em 
Cabo Delgado. Por exemplo, parece que os cursos de formação patrocinados pelo governo 
foram realizados em Manica visando promover o uso de bórax em vez de mercúrio na fase de 
fusão da produção de ouro. Nenhum desses cursos parece ter sido realizado na província de 
Cabo Delgado, seja pelo governo ou por qualquer instituição privada. Além disso, o relatório 

                                                           
 
4 Os problemas da mineração artesanal de ouro em Manica 
5 Os Problemas da Mineração de Ouro Artesanal em Manica e os Impactos Socioeconómicos da Mineração Artesanal e de 

Pequena Escala em Moçambique” 
6 Os Impactos Socioeconómicos da Mineração Artesanal e de Pequena Escala nos Países em Desenvolvimento 
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Machon et all foi escrito em 2012, dois anos antes da promulgação da actual Lei de Minas em 
2014. Ainda assim, apesar dessas limitações, dada a falta de material publicado sobre a 
mineração artesanal em Moçambique e o facto de que a situação geral provavelmente não 
tenha mudado muito nos últimos 20 anos, o documento certamente ajuda a entender os 
determinantes da saúde associados à mineração artesanal na província de Cabo Delgado. 

 
O relatório de Machon et all começa com a seguinte definição (a referência bibliográfica é para 
Mineração e Desenvolvimento Sustentável de Pequena Escala de B Dreschler na Região da SADC, 
publicado em Londres): 

 
A mineração artesanal e de pequena escala é um termo genérico que significa algo diferente para 
diferentes pessoas, países e organizações. Numa perspectiva africana, mineração artesanal e de 
pequena escala foi definida por Dreschler (2001) como operações de mineração realizadas por 
indivíduos organizados em grupos (quatro a oito indivíduos) ou cooperativas de dez ou mais 
indivíduos, que são inteiramente financiadas por recursos limitados e assumidos em tempo 
integral, utilizando técnicas simples e instrumentos tradicionais com baixo nível de mecanização. 

 
A equipa de pesquisa não utilizou esses critérios de inclusão restritivos durante o trabalho de 
pesquisa. Se alguém limita a definição de mineiro artesanal a uma pessoa que trabalha a tempo 
inteiro (durante todo o ano?), o número de mineiros artesanais é provavelmente muito 
pequeno, pelo menos em Cabo Delgado. Além disso, questiona-se o que realmente significa a 
frase financiados por recursos limitados ou por que algo que pode ser típico – nomeadamente - 
operações realizadas por indivíduos organizados em grupos (quatro a oito indivíduos) ou 
cooperativas de dez ou mais indivíduos - deveria ser considerado um critério essencial por ser 
considerado um mineiro artesanal. Certamente mineiros artesanais solitários, ou outros 
trabalhando em grupos de dois ou três, devem ser considerados mineiros artesanais se os seus 
métodos de trabalho forem tecnologicamente simples. Recorde-se que o Regulamento da Lei 
de Minas (parágrafo 3 do relatório 116) afirma que a mineração artesanal se refere àquela que 
utilize equipamento de natureza simples e com volume de extracção e escala reduzida de 
operações mineiras (de modo notório, o que constitui o volume de extracções e escala reduzida 
não está especificado em nenhum lugar no Regulamento). 
 
 
Outra característica da definição de Machon et al, ou Dreschler, é que não distingue mineiros 
artesanais e de pequena escala. Aqui também a legislação moçambicana é diferente, pois 
distingue entre um e outro em vários níveis (veja abaixo).  
 
O relatório de Machon et all expande os breves comentários de Chilundo et al sobre o papel das 
mulheres e crianças na mineração artesanal e na extracção. Ele detalha e, até certo ponto, 
quantifica os resultados mais gerais da Rand, da OMS e da OIT. Assim, o relatório diz: 
 

As mulheres participam activamente da mineração de ouro artesanal na província de Manica. 
Assim, as mulheres representam uma proporção de 1 mulher a 10 homens, já que as mulheres 
executam todas as actividades primárias de mineração de ouro e amalgamação de ouro, com 
excepção das actividades de mineração subterrânea, porque geralmente é um trabalho muito 
pesado. Também foi notado que as mulheres ainda não percebem as actividades subterrâneas 
devido a tabus e crenças tradicionais. As mulheres também colaboram activamente em 
actividades de apoio às actividades de mineração ou artes empregadas como proprietárias de 
barracas para a venda de alimentos, bebidas, roupas e outros serviços. Algumas mulheres 
possuem quintas com práticas tradicionais de mineração informal de ouro. Elas recebem dos 
mineiros informais uma percentagem que varia entre 25 e 50% em volume de minério de ouro. 
 



MINERAÇÃO ARTESANAL: DIREITOS AMBIENTAIS E CULTURAIS EM CABO DELGADO 

43 
 

As crianças também estão activamente envolvidas na mineração de ouro artesanal. Elas se 
baseiam principalmente como mães protectoras de irmãos mais novos. Há também órfãos 
trabalhando na mineração de ouro informal para o seu sustento e dos irmãos mais novos, seus 
dependentes. As crianças realizam basicamente as seguintes actividades de mineração: 
 

Transporte dos locais de extracção de minério de ouro para o local de processamento e 
lavagem; 
 
Processamento do minério de ouro no processo de lavagem do ouro e, em alguns casos, 
moer e peneirar o minério de ouro; 
 
Extracção de jazidas de ouro aluviais em poços e túneis. 

 
Crianças também foram encontradas a trabalhar independentemente em detritos de mineração 
de ouro ou resíduos. As crianças encontradas estavam entre 06 e 18 anos. A maioria das crianças 
frequenta a escola. No entanto, uma parte é dedicada exclusivamente à mineração artesanal 
informal de ouro, prejudicando assim as suas perspectivas para a formação futuro.  

 
Vale a pena notar que se os critérios de inclusão de Dreschler fossem aplicados, as mulheres e 
crianças provavelmente não seriam consideradas como mineiros artesanais, apesar do seu 
envolvimento evidente.  
 
O trabalho de Machon et al, como Chilundo et al, compara os impactos positivos e negativos da 
mineração de ouro artesanal. Os benefícios são reportados da seguinte maneira:  

 
 O sector emprega mais mão-de-obra depois da agricultura, pecuária e silvicultura; 
 Aumenta muito a renda familiar, reduzindo assim os níveis de pobreza absoluta na região. 
 Aumenta as infraestruturas socioeconómicas (casas, tendas, vias de acesso, pequenas 

pontes entre outras); 
 Aumenta os serviços gerais básicos; 
 Aumenta as oportunidades de diversão, entretenimento e socialização entre outros; 
 Contribui para o equilíbrio do balanço de pagamentos; 
 Contribui para o desenvolvimento da economia local. 

 
Os aspectos negativos dos impactos da mineração artesanal são considerados:  

 
 Promoção da imigração ilegal, crime e evasão fiscal; 
 Conflituam a produção agrícola versus mineração de ouro artesanal; 
 Degradação cultural; 
 Uso excessivo de álcool e drogas; 
 Aumento da prostituição e das doenças sexualmente transmissíveis (DST e HIV / 

SIDA); 
 Precariedade da saúde pública devido à falta de saneamento (cólera, malária, 

doenças diarreicas, entre outras); 
 Uso da mão-de-obra infantil. 

 
O significado e as implicações negativas de algumas das afirmações de Machon et all estão longe 
de ser claras. O que, por exemplo, deve ser entendido por degradação cultural? 
 
Os determinantes da saúde associados aos resultados de Machon et all coincidem com os 
reportados por Rand, OMS e OIT. No entanto, aqui e em outros estudos de caso, duas lacunas 
parecem estar sempre patentes. Uma é que a evidência real que apoia os resultados parece 
sempre ser um pouco deficiente e a outra é que os problemas - e por implicação, os 
determinantes da saúde - associados à mineração artesanal não são exclusivos da mineração 
artesanal, mas comuns à maioria dos pobres ou populações rurais empobrecidas. Assim, por 
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exemplo, a precariedade da saúde pública devido à falta de saneamento e ao uso da mão-de-
obra infantil dificilmente é exclusiva da mineração artesanal. Além disso, evidências sólidas 
raramente são fornecidas para apoiar a alegação frequentemente feita de que a prevalência e a 
incidência de doenças como cólera, malária e diarreia são de facto mais altas entre os mineiros 
artesanais do que entre outras populações rurais pobres ou empobrecidas. De facto, enquanto 
as taxas de incidência e prevalência podem diminuir, maiores ou iguais, o aumento da renda que 
os mineiros artesanais parecem desfrutar pode significar que a sua capacidade de resposta à 
doença pode ser maior.  
 
O seguinte relatório de pesquisa que trata da mineração artesanal em Moçambique foi Artisanal 
Mining Baseline Survey in Mozambique7, por Esther Kazilimani, Florence Bukali e Gary 
McMahon. Foi aparentemente publicado pela primeira vez em 2003 como o Capítulo 15 de 
Gavin Hamilton, “Os Impactos Socioeconômicos da Mineração Artesanal e de Pequena Escala 
nos Países em Desenvolvimento” (os trechos citados abaixo são da edição de 2005).  

 
O relatório de Kazilimani et all faz apenas referências passageiras a Cabo Delgado e, como tudo 
publicado antes de 2014, não faz menção à Lei de Minas, que, como mencionado, constitui a 
estrutura legal actual para todas as actividades de mineração artesanal e de pequena escala em 
Moçambique. No entanto, vale a pena examinar, pois oferece muitos dados extraídos do que 
parece ter sido o maior inquérito de saúde já realizado entre os mineiros artesanais e de 
pequena escala em Moçambique, intitulado Artisanal baseline survey: Moçambique por Valoi, 
Kazilimani e Bukali. Este relatório foi publicado em 2000 pelo MIREME, Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia. Infelizmente, o material de pesquisa original não foi encontrado na Internet, 
nem o documento foi obtido em Moçambique.   
 
De acordo com o relatório, 10% dos mineiros artesanais nacionais foram entrevistados, nas 
províncias de Manica, Tete, Niassa e Nampula (como esta percentagem aparentemente 
extraordinária foi obtida não está explícito).  
 
Apesar da sua natureza ambiciosa, o relatório de Kazilimani et all sofre de algumas das 
deficiências metodológicas comuns à grande parte das pesquisas sobre os aspectos sociais da 
mineração artesanal. Assim, por exemplo, apesar de fazer menção a numerosas contagens de 
mineiros artesanais de ouro e pedras preciosas nas quatro províncias abrangidas pelo relatório, 
nenhum critério de inclusão operacional é mencionado, deixando, assim, o leitor sem saber 
quem era e quem não era considerado mineiro artesanal e como quaisquer desses critérios 
foram realmente aplicados no campo.  
 
Essa falta de precisão em questões cruciais permeia grande parte do relatório. Assim, ao resumir 
os principais problemas sociais que afectam os mineiros artesanais, dificilmente se faz menção 
ao facto de que muitos também afectam a maior parte da população rural ou, para ser mais 
preciso, afectam os pobres, uma grande proporção dos que vivem nas zonas rurais. A passagem 
a seguir serve para ilustrar o problema: 
 

Os serviços de saúde e educação são limitados nas comunidades de mineração, tanto em termos 
de disponibilidade quanto de capacidade geral para responder às necessidades da população.  
 
Muitas comunidades mineiras moçambicanas não têm acesso à água potável, instalações 
educacionais e serviços de saúde. Em várias áreas de mineração, os rios locais representam a 
principal fonte de água usada para beber, cozinhar e mineração.  
 

                                                           
 
7 o Levantamento de Base de Mineração Artesanal em Moçambique 
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Em lugares onde existem infraestruturas básicas; as instalações não foram atualizadas desde o 
fim da guerra civil em 1992. Além disso, a maioria dos serviços está localizada a longas distâncias 
dos habitantes. As condições das unidades sanitárias são inadequadas em termos de instalações, 
suprimentos médicos, equipamentos e profissionais de saúde. As escolas só vão até a quarta 
classe e há muita falta de professores, carteiras, livros e salas de aula.  
 
A malária é a doença mais comum nas comunidades moçambicanas de MAPE, provocada pelas 
condições altamente anti-higiénicas exacerbadas durante as estações das chuvas, quando os 
buracos e poços escavados pelos mineiros artesanais tornam-se locais de reprodução de 
mosquitos portadores de doenças. A malária foi reportada como a causa mais significativa de 
morte entre os mineiros artesanais e membros da comunidade.  

 
O texto sugere que estes problemas são de alguma forma exclusivos para mineiros artesanais e 
trabalhadores das pedreiras, quando até mesmo a leitura mais superficial da literatura sobre 
questões sociais em Moçambique realça que, de uma forma ou de outra, todos estes problemas 
se aplicam à maioria da população rural (e uma parte considerável da população urbana 
também). Isso leva à pergunta recorrente: que determinantes sociais da saúde são específicos 
para os mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras e não comuns a outros grupos, que 
incluem os mineiros artesanais e os trabalhadores das pedreiras? 
 
Por exemplo, quando se refere à malária, o texto sugere, erroneamente, que a mortalidade e a 
morbilidade da malária são mais elevadas entre os mineiros artesanais do que no resto da 
população. É certo que Kazilimani et all afirmam que a malária foi a causa mais significativa de 
morte entre mineiros artesanais e membros da comunidade, o que presumivelmente significa 
que a malária foi a causa mais comum de morte na população, sendo a presença de mineiros 
artesanais irrelevante no comentário e no argumento. Teria sido muito mais claro dizer que a 
malária é o único maior assassino em Moçambique e que a informação disponível não permite 
saber se as taxas de mortalidade específicas da malária são maiores ou menores no seio das 
pessoas envolvidas nas actividades de mineração artesanal em comparação com as taxas 
encontradas no seio do resto da população.  
 
Da mesma forma, o argumento de Kazilimani et al de que as taxas de mortalidade e morbidade 
da malária são significativamente influenciadas pelas águas estagnadas contidas em poços e 
buracos abandonados feitos por mineiros artesanais parece ser precário, na melhor das 
hipóteses. Seria preciso mostrar que eles desempenham um papel mais importante na 
transmissão da malária do que muitos outros depósitos de água estagnada naturais e artificiais 
(não de garimpos) - lagoas, canais de irrigação, poços, pântanos, galerias, drenos e até pneus 
descartados, tambores de petróleo, cascas de coco - que são bem conhecidos por atrair 
mosquitos anófeles da malaria.  
 
As mesmas questões metodológicas surgem quando Kazilimani et all reportam outras patologias 
encontradas entre os mineiros artesanais de extracção de ouro.   
 

Estima-se que 20% dos inquiridos reportaram ter tido diarreia dentro de duas semanas do tempo 
em que este trabalho de campo foi realizado. Esta é uma indicação de má qualidade da água, 
condições de vida desumanas e precárias bem como condições de trabalho anti-higiênicas e 
insalubres. Os incidentes de cólera e diarreia foram provavelmente causados por má qualidade 
da água, já que mais de 60% de todos os inquiridos reportaram o uso da água do rio local e poços 
desprotegidos como fonte da água. Outra causa provável pode ser a falta de latrinas. Em Manica 
e Niassa, poucos inquiridos revelaram ter latrinas e, daquelas que existem, poucas estão 
conservadas. 
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É difícil avaliar tal afirmação sem saber mais sobre como os dados foram recolhidos. No entanto, 
a julgar pelos indicadores socioeconômicos publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, 
parece seguro afirmar que as condições descritas no relatório são muito semelhantes às 
encontradas em muitas áreas rurais. 

 
Kazilimani et all também reportam doenças sexualmente transmissíveis e prostituição:   
 

DSTs [Doenças Sexualmente Transmissíveis] também foram reportadas estar em aumento, bem 
como dores no peito e cólera. É provável que o aumento das DSTs se deva ao facto de existirem 
muitos mineiros artesanais que deixaram as suas famílias para trás. Os campos de mineração 
provaram ser áreas activas para a prostituição; o problema das DSTs, por sua vez, foi exacerbado 
por uma falta geral do uso de preservativos. Durante discussões em grupos focais realizadas em 
Manica e Niassa, constatou-se que, tanto homens como mulheres, não gostam de usar 
preservativos. Algumas mulheres - ou seja, viúvas e divorciadas – reportaram não ter escolha 
senão concordar em fazer sexo desprotegido, já que as rendas derivadas da prostituição são 
usadas para reforçar a sua renda. No entanto, alguns inquiridos referiram que usariam 
preservativos se fossem acessíveis e a baixo custo, o que constitui um incidente na província de 
Manica, onde numerosos homens recolheram preservativos gratuitos distribuídos. Alguns 
mineiros artesanais de extracção de ouro contactaram o consultor de saúde para perguntar se os 
preservativos poderiam ser lavados e reutilizados, o que é uma clara indicação de falta de 
informação sobre seu uso. 

 
A sugestão de que o aumento referido de doenças sexualmente transmissíveis provavelmente 
esteja ligado à existência de muitos mineiros artesanais que deixaram as suas famílias para trás, 
precisa ser substanciada para ser considerada provável e não meramente plausível. Antes de 
sugerir uma possível ligação entre um aumento de doenças sexualmente transmissíveis e a 
presença de mineiros artesanais migrantes solteiros, parece aconselhável confirmar que 
aumentos similares nas taxas de incidência não foram comunicados noutros locais e, 
principalmente, em áreas onde mineiros artesanais não estão presentes em números 
significativos. A experiência mostra que os aumentos das taxas de aviso podem ser aparentes 
em vez de reais e, mesmo quando reflectem aumentos reais, podem resultar de uma ampla 
variedade de factores. Isso não significa que as tendências ou flutuações nas taxas referidas de 
doenças sexualmente transmissíveis não estejam vinculadas a mudanças no número de mineiros 
artesanais migrantes, mas sim que a sugestão de que elas possam estar ligadas requer 
evidências de apoio suficientes. Numa investigação mais aprofundada, talvez a conclusão mais 
relevante tenha sido que a prostituição e as doenças sexualmente transmissíveis são mais 
frequentes entre os mineiros artesanais migrantes que vivem em acampamentos em 
comparação com os mineiros artesanais não migrantes que vivem em aldeias estabelecidas.   

 
Quanto à disponibilidade e acesso aos serviços de saúde, Kazilimani et all referem que:  

 
… apesar de as unidades sanitárias e farmácias estarem há mais de 10 quilómetros de distância 
dos garimpos em quase três quartos das províncias, os inquiridos referiram ter visitado postos de 
saúde ou farmácias sempre que estivessem doentes. Depois de mais investigações, constatou-se 
que os inquiridos, de facto, visitam postos de saúde, médicos tradicionais e / ou administram 
medicamentos por si próprios (ou automedicam-se). Durante as discussões dos grupos focais em 
Niassa, alguns inquiridos indicaram ter visitado um hospital tanzaniano próximo à fronteira, em 
vez da instalação sanitária localizada em Impilichi, que, na altura da sua visita, estava 
virtualmente desprovida de medicamentos.  

 
Aqui, mais uma vez, a descrição parece não se referir a quaisquer condições únicas, ou mais 
frequentes entre as pessoas envolvidas em mineração artesanal, mas sim a condições que 
geralmente se aplicam a pessoas pobres ou empobrecidas que vivem em zonas rurais. De facto, 
a impressão é que, deixando de lado os riscos ocupacionais específicos à mineração e extracção 



MINERAÇÃO ARTESANAL: DIREITOS AMBIENTAIS E CULTURAIS EM CABO DELGADO 

47 
 

- não é provável que o veneno de mercúrio ocorra na população em geral nem está preso numa 
galeria subterrânea - as dificuldades enfrentadas pelos mineiros artesanais e trabalhadores das 
pedreiras são essencialmente as mesmas que as encarradas por pobres rurais.  
 
Para Kazilimani et al, os impactos positivos e negativos da mineração artesanal são os seguintes: 

 
Impactos reais  

Impactos positivos   
• Maior oportunidade de emprego  
• Renda melhorada  
• Economia local aprimorada  

 
Impactos negativos   

• Afluxo de pessoas em locais de mineração e problemas sociais e de saúde a si 
relacionados  
• Perda de terras agrícolas  
• Perda de recursos naturais (vegetação, contaminação da água)  

 
Impactos contínuos (questões críticas)  

• Emprego insuficiente em áreas de comunidades de mineiros artesanais  
• Reassentamento de mineiros artesanais / famílias em novas áreas  
• Migrantes para áreas de mineração (à procura de emprego, negócios, retornados de 
guerra)  
• Infraestruturas precárias   
• Serviços sociais básicos precários, como saúde, educação e abastecimento de água  
• Desenvolvimento de pequenas empresas locais (barracas, venda informal de mercado)  
• Perda de recursos naturais e efeitos na escassez de fornecimento de lenha, florestas e 
arbustos reduzidos e seu efeito sobre a etnobotânica (fitoterapeutas tradicionais) 

 
Aqui, novamente, as conclusões de Kazilimani et all ecoam ou coincidem com os resultados da 
pesquisa convencional. 
 
O terceiro trabalho de pesquisa que trata especificamente da mineração artesanal em 
Moçambique que surgiu da pesquisa bibliográfica foi “The Socio-Economic Impacts of Artisanal 
and Small-Scale Mining in Mozambique“8 por Salvador Mondlane e Dennis SM Shoko. Este 
relatório também apareceu em Gavin Hamilton's 2005, The Socio-Economic Impacts of Artisanal 
and Small-Scale Mining in Developing Countries (Chapter 16)“9. Dado o ano de publicação, o 
documento dificilmente faz qualquer menção a Cabo Delgado e, como no caso de Kazilimani et 
all, muitos dos dados de apoio foram recolhidos em 1999 ou antes. De facto, os relatórios podem 
estar relacionados, já que muitas das observações e conclusões de Mondlane e Shoko são muito 
semelhantes às de Kaziliman et al, especialmente no que diz respeito aos problemas de saúde 
que afectam os mineiros artesanais e o seu perfil epidemiológico. 
 
Em comparação com Machon et all, Mondlane e Shoko oferecem uma definição mais flexível e 
ampla de mineração artesanal (na verdade, eles centram-se nos mineiros artesanais do que 
mineiros):   
 

A definição de um mineiro artesanal e de pequena escala tem sido objecto de intenso debate 
entre pesquisadores. Em Moçambique, os mineiros artesanais e de pequena escala são aqueles 

                                                           
 
8 O Impacto Socioeconómico da Mineração Artesanal e de Pequena Escala em Moçambique” 
9 Os Impactos Socioeconômicos da Mineração Artesanal e de Pequena em Países em Desenvolvimento” (Capítulo 16) 
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que usam instrumentos rudimentares, e que produzem não mais do que cinco kg de minérios por 
mês. 

 
Em Cabo Delgado, os mineiros artesanais podem produzir mais de 5 kg de pedras preciosas por 
mês, apesar de usar métodos de mineração muito rudimentares. Os mineiros artesanais de rubi 
e ouro nunca se aproximam desse número. Com os preços actuais do mercado mundial, 5 kg de 
ouro custariam mais de 200.000 dólares americanos.   
 
Os resultados de Mondlane e Shoko são particularmente interessantes para entender a 
demografia da mineração artesanal. 
 

Em províncias como Tete, a MAPE [Mineração Artesanal de Pequena Escala] é inteiramente 
sazonal, praticada apenas durante a estação seca. Em Niassa e Manica, 30% dos garimpos 
praticam a actividade sazonalmente para complementar os ganhos da agricultura, que é 
praticada principalmente na estação chuvosa. 
 
… a maioria, se não todos, dos campos localiza-se em áreas remotas e altamente inacessíveis 
 
A maioria dos mineiros artesanais e de pequena escala de Moçambique é nómade, estabelece-se 
temporariamente em acampamentos de mineração próximo às áreas ricas em minerais e depois 
migra quando um novo local com melhores teores de minério é descoberto.  

 
Isso sugere que mapas e pesquisas de reconhecimento de garimpos e pedreiras precisam ser 
actualizados regularmente, especialmente no que diz respeito às suas populações.  

 
No que diz respeito ao papel das mulheres e crianças na mineração artesanal, os seus resultados 
parecem estar em desacordo em parte com a pesquisa de Machon et al na província de Manica. 
A equipa de Machon descobriu que havia, em média, uma proporção de 1 a 10 mulheres em 
relação aos homens, enquanto os resultados de Mondlane e Shoko sugerem um número muito 
maior, de 1 a 3, incluindo crianças (presumivelmente, nas relações sexuais em geral, as raparigas 
não são classificadas como mulheres e os rapazes não são classificados como homens):  

 
No seio destes e da maioria dos outros grupos, a maior parte eram homens. As mulheres são 
predominantemente envolvidas no transporte, na lavagem e na extracção mineira. Outros 
serviços suplementares prestados por mulheres em apoio à mineração artesanal incluem 
assistência infantil, vários deveres familiares, trabalhos domésticos e venda de alimentos e 
bebidas. Crianças entre seis e dez anos de idade estão frequentemente envolvidas em actividades 
similares àquelas realizadas por mulheres. No geral, mulheres e crianças constituem um terço de 
mineiros artesanais dos 20.000 em todo o país,).  

 
As crianças com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos… geralmente trabalham em 
conjunto com os seus pais em Tete, operam sozinhas em Manica e são contratadas para o 
transporte de minério em Manica e Niassa. Em Manica, Zambézia e Tete, a maioria das crianças 
frequenta a escola durante as manhãs e se reúne com os pais nos garimpos à tarde. Em Manica, 
há relatórios segundo os quais crianças faltam à aula ou saem da escola para trabalhar nos 
garimpos. Embora o trabalho infantil seja ilegal na maioria dos países, é bastante desenfreado 
nos sectores de negócios informais nos países em desenvolvimento, particularmente no sector da 
MAPE.  

 
No que diz respeito às consequências ambientais da mineração artesanal, as observações e 
conclusões de Mondlane e Shoko coincidem com as da OMS, OIT e Rand e, em grande ou menor 
medida, com os resultados apresentados por Chilundo, Kaziliman e Machon e seus respectivos 
colegas. Mondlane e Shoke, no entanto, oferecem algumas ideias adicionais e, o que talvez seja 
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mais interessante, lembram o leitor de como pode ser difícil implementar intervenções 
preventivas ou correctivas de sucesso e duradouras.  

 
Em Moçambique, os impactos ambientais da actividade da MAPE são bastante visíveis. A maioria 
resulta de solos deteriorados (assoreamento e qualidade da água), desflorestamento e uso de 
mercúrio na recuperação de ouro. O desflorestamento ocorreu em grande parte devido à 
expansão repentina dos "acampamentos da corrida do ouro"  

 
A construção de aldeias de mineração próximas também exigiu um extenso abate de árvores para 
criar espaço e para materiais de construção e combustível.  
 
Em Manica e Nampula, os rios são desviados e a água é recolhida em poços abertos para a 
lavagem de ouro. O mercúrio é utilizado intensivamente nas actividades de processamento de 
ouro nas províncias de Manica e Niassa, onde são trabalhados veios de quartzo de ouro primários.  
 
No entanto, a contaminação da água e do rio não resultou apenas da actividade de mineração 
em Moçambique. A actividade de mineração de ouro é exercida de forma galopante a montante 
das margens dos rios Mazoc, Luenha, Revue e Zambeze, que drenam oito dos catorze países da 
SADAC, nomeadamente Angola, Botswana, Malawi, Namíbia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué. 
 

As comunidades próximas aos locais dos garimpos, por sua vez, estão expostas ao mercúrio por 
inalação e / ou consumo de água contaminada. As comunidades mineiras que não são de ouro, 
particularmente aquelas situadas a jusante, estão em maior risco de exposição ao metilmercúrio 
através do consumo de peixe contaminado com mercúrio. Os vegetais cultivados na margem do 
rio são irrigados usando a água do rio contaminada. 

 
Os próprios mineiros artesanais correm um alto risco de exposição ao mercúrio devido ao 
contacto directo com a pele durante a amalgamação e pela inalação do vapor de mercúrio 
durante a torrefação da amálgama. A manipulação e ingestão de alimentos com as mãos 
revestidas com mercúrio levam à contaminação adicional. O armazenamento e manuseio de 
mercúrio em áreas de mineração de ouro artesanal aumentam ainda mais a exposição. O 
processo de fusão liberta até 60% de mercúrio na atmosfera. Estudos anteriores no Brasil 
mostraram que cerca de 60% do mercúrio usado no processamento do minério de ouro é perdido 
na atmosfera durante a fusão, enquanto 30% entram nos sistemas fluviais através de resíduos. A 
transferência da tecnologia de mercúrio apropriada para Moçambique tem sido dificultada por 
vários factores, incluindo custos, falta de formação e suspeita por parte do garimpeiro. Em 
Manica, os operadores da MAPE não usam réplica de mercúrio e tecnologia TermEx, porque são 
muito caros para comprar e manter.  
 
Alguns mineiros artesanais citaram a indisponibilidade e baixa eficiência de vários sistemas de 
réplica como razões adicionais para não adoptá-los completamente. Em Manica, onde o mercúrio 
é intensamente utilizado no processamento de ouro, cerca de 93% dos inquiridos afirmaram estar 
cientes dos riscos associados ao seu uso, mas como já explicado, optam por não implantar 
técnicas alternativas porque não estão formados e não podem pagar a compra e venda proibitiva 
e custos de manutenção.  
 
Contaminação da água, assoreamento do rio (mineração de ouro), erosão do solo, destruição da 
vegetação e riscos relacionados à saúde foram reportados como os principais problemas 
ambientais.  
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4.6 RELATÓRIOS DOS NEGÓCIOS DA INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO 

 
Estas foram, de certo modo, surpreendentemente, uma das fontes de informação mais 
interessantes, pelo menos no que diz respeito às duras realidades enfrentadas pelos mineiros 
artesanais. Quase todo o material de interesse lida com a concessão da MRM (Montepuez Ruby 
Mining10) no distrito de Montepuez, não havendo outras empresas de mineração industrial na 
área de pesquisa que envolvam mineiros artesanais. Os relatórios são particularmente 
relevantes porque oferecem uma rara janela para as realidades vividas pelos mineiros artesanais 
que trabalham ilegalmente dentro das terras licenciadas a uma concessão industrial. Segundo 
todos os relatórios, e a julgar pela falta de actividades testemunhadas pela equipa de pesquisa 
ao visitar as duas únicas minas de rubis artesanais em Cabo Delgado, as condições de vida e 
trabalho associadas à mineração ilegal constituem a situação vivida por maior parte de mineiros 
artesanais de rubi. Além disso, como a equipa de pesquisa foi aconselhada a não entrar nas 
terras da MRM, os relatórios dos negócios de mineração industrial oferecem uma janela rara 
para o assunto muitas vezes controverso de práticas ilegais de mineração. A mineração ilegal 
em terras públicas representa perigos consideravelmente diferentes à caça furtiva na concessão 
de uma grande empresa de mineração. Passagens de dois exemplos desses relatórios de 
negócios industriais estão citadas.  
 

Grupos de mineiros não licenciados, chamados garimpeiros, estão presentes em toda a 
propriedade da MRM. Eles são apoiados por uma extensa rede de estrangeiros que os financiam 
e fornecem o mercado para as pedras que encontram. Esses mineiros artesanais não licenciados 
realizam um jogo de gato e rato com a segurança da MRM. Corajosamente, eles abrem poços e 
garimpos nos cascalhos na propriedade da MRM, geralmente do lado da estrada. Em qualquer 
campo de garimpo, dezenas de mineiros artesanais trabalham em vários pequenos poços rasos, 
uma visão comum em depósitos aluviais de pedras preciosas coloridas em África. Eles também 
organizam locais de lavagem ao lado do rio. 

 
Sempre que a segurança da MRM detectar uma operação de mineiros artesanais, eles enviam 
uma equipa para mandá-los embora, seguindo os procedimentos de segurança estabelecidos. Os 
membros da segurança da MRM não portam armas, disparam tiros de aviso ou usam força, mas 
são acompanhados por policiais moçambicanos armados que intervirão se houver um confronto, 
o que é raro. Depois que os mineiros artesanais deixam a área, a MRM usa escavadoras ou 
retroescavadoras para fechar os poços. Isso deve ser feito com muito cuidado e cuidadosamente 
documentado para não enterrar inadvertidamente os mineiros artesanais que se escondem nos 
túneis. Os membros de segurança da MRM, a polícia local e o operador da escavadora ou 
retroescavadora devem certificar-se de que inspecionaram os poços antes de fechá-los. 
 
Surpreendentemente, os mineiros artesanais geralmente assistem há uma curta distância, 
esperando para voltar assim que a equipa de segurança tiver ido embora. Isso ocorre em parte 
porque os mineiros artesanais independentes são considerados “não licenciados” em vez de 
“ilegais”. Se a segurança da MRM fosse detê-los e entregá-los às autoridades, eles seriam 
libertados mais ou menos imediatamente. 
 
(Moçambique: Uma Descoberta de Rubi no Século XXI, 2014, por Tao Hsu, Andrew Lucas e Vincent 
Pardieu).  

 
A empresa [Metals of Africa] reconheceu recentemente as oportunidades na área de rubi de 
Montepuez e adquiriu uma licença de mineração perto da vila de Napula. A Metals of Africa 
firmou uma joint venture com a Mozambican Ruby Lda. para explorar esta área, que faz fronteira 
com a licença do Mustang no noroeste de Montepuez. A Metals of Africa está a adoptar uma 
nova abordagem para a operação: enquanto tolera mineiros artesanais dentro da concessão, a 

                                                           
 
10 Mineração de Rubi de Montepuez  
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empresa tenta reduzir o seu número fornecendo uma renda alternativa através da limpeza de 
estradas e construção de infraestruturas. No entanto, assistimos a cerca de 300 mineiros 
artesanais que ainda trabalham dentro da concessão, tanto em depósitos primários como 
secundários. 
 
Um vale mostrou bom potencial de rubi. A parte a montante tinha sido extensivamente 
trabalhada por mineiros artesanais, mas eles não foram autorizados a desenvolver a mineração 
na área a jusante, que pertence a um agricultor. Esta área a jusante era intocada e provavelmente 
rica em rubi. No leito seco encontramos algum rubi que havia sido descartado por mineiros 
artesanais. Noutras áreas, os mineiros artesanais estavam a produzir rubis… de pedras nos 
garimpos com mais de 18 metros de profundidade. 
 
Nos dias 25 e 27 de Julho, pudemos ver centenas de mineiros artesanais a ir para o sul da área de 
Ntorro dentro da concessão do MRM, onde uma corrida estava a ocorrer. Também recebemos 
relatórios segundo os quais muitos mineiros artesanais ainda estavam activos perto de Nacaca 
(a sudeste da concessão do MRM).  
 
Desde a nossa última visita em 2015, Moçambique tem promulgado leis que distinguem a 
mineração ilegal como um crime punível por lei. Portanto, mineração não licenciada é agora 
considerada uma ofensa criminal grave, enquanto antes era apenas uma infracção. Isso significa 
que os mineiros artesanais se arriscam a ser presos. 
 
Actualização sobre Mineração de Pedras Preciosas no Norte de Moçambique, 2016, por Wim 
Vertriest e Vincent Pardieu).  

 
 
4.7 NOTÍCIAS   

 
Informações sobre mineração artesanal em pequena escala e extracção em Cabo Delgado 
também são fornecidas através da rádio e relatórios escritos publicados por agências de notícias 
na Internet. A maioria desses relatórios, talvez não surpreendentemente, trata de três assuntos: 
o impacto da mineração nas perspectivas econômicas de Cabo Delgado; o alarme social causado 
pelos chimocos, ataques policiais destinados à expulsão de estrangeiros - supostamente 
principalmente tanzanianos - envolvidos na mineração ilegal; e os acidentes, mais ou menos 
frequentes, que ocorrem em locais de mineração artesanal e de pequena escala.  
 
Embora grande parte das informações seja amplamente anedótica, os relatórios da imprensa 
oferecem informações valiosas num nível mais pessoal e individual e, portanto, fornecem uma 
alternativa ao material mais seco, geralmente anônimo, constante dos relatórios estatísticos. 
Quando casos individuais são reportados, a realidade crua e a miséria que podem estar 
associadas à mineração artesanal tornam-se muito mais aparentes, dando carne e sangue aos 
perigos profissionais descritos pela OMS, OIT e outras instituições e pesquisadores. Além disso, 
à semelhança dos relatórios de mineração de negócios industriais já mencionados, as notícias 
podem fornecer uma janela importante sobre o que pode estar a acontecer dentro da concessão 
da MRM.  
 

Todas as semanas, pelo menos três mineiros artesanais são mortos nas minas de Namanhumbir, 
distrito de Montepuez, em Cabo Delgado. Apesar disso, movidos pela ideia de uma vida faustosa, 
quase todos os dias, dezenas de indivíduos continuam a enfrentar a força de segurança privada 
da Montepuez Ruby Mining, empresa que explora rubis naquela região do país. Além de 
sobreviverem às balas e ao soterramento, os jovens que se dedicam ao garimpo ilegal têm de 
lidar com a extorsão protagonizada pela Polícia moçambicana naquela região. As pedras 
preciosas são vendidas a mil meticais o grama a cidadãos estrangeiros (e nacionais também) que 
rondam o local nas suas luxuosas viaturas, avaliadas em pouco mais de um milhão de meticais. 
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Convictos de que podem mudar de vida, dezenas de jovens arriscam as suas vidas nas minas de 
Namanhumbir. A região foi transformada num acampamento, onde pequenas cabanas 
improvisadas albergam os mineiros artesanais que, todos os dias, se dedicam àquela actividade 
de forma penosa. Os relatos da morte de colegas parece não os amedrontar.  
 
O vaivém de mineiros artesanais ao longo da única estrada que leva à cidade de Montepuez, 
sobretudo no troço entre Namanhumbir e Nanhupo, carregando picaretas e sacos de ráfia, revela 
o recrudescimento de uma actividade que se tornou o principal meio de sobrevivência de centenas 
de pessoas. Com instrumentos de trabalho nas mãos e roupa encardida de areia vermelha, os 
jovens caminham apressadamente em sentidos opostos. Das vezes que uma viatura se aproxima, 
o grupo procura refúgio nas matas. 
 
Abudo conta que, normalmente, precisa de 2.500 meticais para subornar a Polícia moçambicana 
que vigia o local. No caminho que dá acesso à zona mineira foram montadas umas espécies de 
postos de cobrança. Não é possível escapar a essa acção. “Por cada saquinho de areia que consigo 
nas minas, sou obrigado a desembolsar 500 meticais, pois os polícias estão acampados em mais 
de três locais diferentes. Nem todas as viagens são rentáveis. Há pessoas que fazem mais de 20 
voltas em vão”, acrescenta. Nos meados do mês passado, um garimpeiro foi agredido pela Polícia 
por se ter recusado a suborná-la. Nessa acção, foram-lhe arrancados cinco sacos, de 10 quilos 
cada, de areia que provavelmente continham pedras preciosas e 800 meticais. O operador de 
moto táxi que o acompanhava não ficou incólume, tendo perdido oito mil meticais, um telemóvel 
e o seu meio de transporte. 

 
(Rubies da morte (www.verdade.co.mz), 2014, by Helder Xavier). 

 
Outro relatório, desta vez publicado por um jornal britânico, o Daily Mail, a 29 de Março de 
2017, poucos dias antes do início do trabalho de campo, também destaca as dificuldades 
sofridas pelos mineiros artesanais. Além disso, também serve de exemplo interessante de como 
a opinião pública internacional em relação aos mineiros artesanais é provavelmente 
influenciada pela imprensa:   
 

As apostas são altas em Montepuez, onde a descoberta de rubis levou à violência entre os 
mineiros artesanais que transformou a cidade do norte no que alguns descrevem como a própria 
versão de Moçambique do Velho Oeste. 
 
A descoberta da pedra preciosa vermelha em 2009 desencadeou uma "corrida de rubis", com 
milhares de mineiros artesanais chegando para buscar a sua fortuna, mas muitas vezes 
encontrando apenas condições sombrias, conflitos e perigos. 
 
"Temos muitos estrangeiros que vêm de muitos países para procurar rubis", disse à AFP Tânia 
Mabota, médica-chefe do Hospital de Montepuez. "Há conflitos de território porque é um meio 
de subsistência para os mineiros artesanais", acrescentou ela. "Uma pedra é suficiente para uma 
pessoa ser atacada." 
 
Os rubis atraem informais - também conhecidos como garimpeiros - de Moçambique, Tanzânia, 
Nigéria e outras nações, cujo trabalho é ilegal, ao contrário de empresas legítimas. Uma coorte 
de traficantes de pedras preciosas também chegou para comercializar as pedras. Tratando uma 
dúzia de casos de feridos por mês e de morte ocasional, o hospital encontra-se na linha de frente 
de uma guerra entre gangues de garimpeiros ilegais. 
 
"Os garimpeiros estão a se matar pelas pedras preciosas", disse a administradora do distrito de 
Montepuez, Etelvina de Fevereiro. "Organizamos o crime, os ataques armados e o tráfico de todos 
os tipos de droga, da cocaína ao haxixe", afirmou Fevereiro.  
 

http://www.verdade.co.mz/
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A polícia cercou em fevereiro 3.672 garimpeiros ilegais, dos quais mais de dois terços são 
migrantes clandestinos. "A operação é muito importante por causa dos níveis de desordem e 
anarquia", disse o jornalista e comentarista Fernando Lima. "A situação lá é como num filme de 
faroeste". 
 
A corrida que tomou conta da região remota, 1.650 quilômetros (1000 milhas) ao norte da capital, 
começou há seis anos. Rubis foram descobertos quando um lenhador local achou uma pedra, que 
foi posteriormente passada para análise especializada. 
 
"Moçambique não percebia que estava assentado sobre um recurso tão incrível", disse Pia Tonna, 
directora de marketing e vendas da empresa britânica Gemfields, a maior de várias empresas de 
mineração que operam na área. 
 
Tendo produzido quase 40 por cento dos rubis vendidos no mercado mundial no ano passado, 
Moçambique tornou-se uma das principais fontes do mundo. O rubi africano é agora visto como 
uma alternativa ao altamente valorizado rubi de Myanmar. 
 
A Gemfields diz se sentir orgulhosa por fornecer rubis extraídos "responsavelmente" e 
"eticamente" e partilhar os seus lucros com os habitantes locais. "Trazer esses rubis para o 
mercado numa plataforma internacional, percebendo o verdadeiro valor desse produto, só vai 
ajudar o país", disse Tonna. "Isso vai ajudar o país como um todo, o que significa que você tem 
mais escolas, mais infraestruturas". 
 
Mas alguns moradores locais dizem não ter desfrutado dos benefícios, acreditando que foram 
roubados os seus meios de subsistência e alegando que foram violentamente removidos do 
território da mineração alocado a grandes operadoras. 
 
Celestino dos Santos Jesus, um camponês, alega que a polícia matou o seu filho há três anos, 
quando ele foi encontrado à procura de rubis numa área destinada à mineração oficial. "Ele tinha 
25 anos e foi procurar rubis", disse à AFP. "Ele foi morto pela força de intervenção rápida (da 
polícia)." Ele acrescentou que estava com muito medo de denunciar a morte às autoridades. 
 
Contactado pela AFP, o promotor de justiça local não respondeu. 
 
Entre 2014 e 2015, o Ministério Público local iniciou investigações sobre pelo menos 10 casos de 
alegados assassinatos ou violência, de acordo com os órgãos de comunicação social (media) 
moçambicanos. Um policial foi condenado por homicídio involuntário, disse Gemfields. 
 
- 'Tolerância zero' - 
 
A Montepuez Ruby Mining (MRM), subsidiária da Gemfields, diz que sempre que mineiros 
artesanais ilegais se entregam à sua concessão, a polícia é chamada. "Eles pegam-nos e isso é 
um processo realmente legal", disse Gopal Kumar, director-geral da mina. "A MRM nunca, 
absolutamente, se envolve em actividades de violência. Temos uma política de tolerância zero em 
relação à violência." 
 
Um acordo assinado com a polícia inclui uma cláusula que prevê que "os garimpeiros devem ser 
tratados com dignidade e respeito", disse Gemfields, acrescentando que a empresa entendeu que 
as autoridades haviam dado aos mineiros artesanais ilegais um aviso prévio da última operação. 
 
Outras acusações de brutalidade policial surgiram recentemente. Um garimpeiro ilegal, Zito 
Armando, disse à AFP: "Eles levam pessoas em carros e as deixam longe, no meio da estrada, há 
100 quilômetros de distância". A polícia rejeita as acusações, dizendo que imigrantes ilegais são 
deportados, enquanto os moçambicanos são mandados de volta para as suas províncias de 
origem. "Se houve violações, elas teriam sido levadas à atenção do promotor de justiça local. Mas 
nós não vimos isso", disse Malva Brito, porta-voz da polícia. 
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Para a administração do distrito, a acção policial contra a mineração ilegal é um movimento 
necessário. "A mineração não licenciada é ilegal em todo o mundo", disse Fevereiro. "Estamos a 
trazer de volta a ordem." 
  
(A corrida de Rubi traz guerra de território para Moçambique pela AFP) 

 
Ambas as notícias são típicas de outras publicadas regularmente na Internet e, 
presumivelmente, na imprensa escrita e transmitida pela rádio.  
 
 
4.8 DETERMINANTES DA SAÚDE ASSOCIADOS À POBREZA E AO EMPOBRECIMENTO 

 
A maioria dos pesquisadores que estudou a mineração artesanal e extracção na África 
Subsaariana - e provavelmente em qualquer outro lugar do mundo - concorda que uma 
importante força motriz subjacente é a pobreza ou o empobrecimento. Gavin Hilson, uma das 
principais autoridades da mineração artesanal, defendeu que a pobreza e mineração são 
assuntos que se alimentam uns aos outros em forma de círculo vicioso.  
 

 
GRÁFICO 1.  POBRESA E MINERAÇÃO ARTESANAL DE GAVIN HILSON 

 
 
Alguns autores, no entanto, acreditam que esse modelo explicativo seja simples demais. Assim, 
por exemplo, Issah MS Justice et al num relatório muito recente (Outubro de 2017) intitulado 
Rural Poverty and Artisanal Mining in Sub-Saharian Africa - New Perspective through 
Environment – Poverty Paradox referem que: 
 

As tentativas de discutir a mineração artesanal de pequena escala (MAPE) dentro das lentes do 
paradoxo meio-ambiente-pobreza tiveram duas escolas de pensamento em disputa. A primeira 
lente é a mais dominante e sustenta que um único factor, "pobreza", leva as pessoas à MAPE. A 
segunda lente afirma que múltiplos factores complexos explicam melhor quem e por que as 
populações rurais optam pela MAPE como o seu mercado de trabalho. A literatura parece ter-se 
centrado em grande parte na perspectiva única, enquanto a teia de factores complexos foi 
amplamente ignorada ou, na melhor das hipóteses, apenas mencionada de passagem. … [Issah 
MS Justice et al] sustenta que um único factor (“pobreza”) é inadequado para explicar por que as 
pessoas rurais escolhem a MAPE como uma fonte alternativa de subsistência e qualquer 
intervenção política baseada nessa perspectiva pode raramente ter sucesso. A [sua] discussão 
destaca que o fracasso institucional, incluindo a aquisição estrangeira / externa, o ambiente 
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político-regulamentar deficiente e o clima desfavorável sancionaram as pessoas rurais a se 
engajarem em actividades de subsistência árduas e inseguras que degradam o meio ambiente. 
 

Infelizmente, a equipa de pesquisa não conseguiu prosseguir com essa interessante discussão. 
No entanto, a impressão obtida com a literatura é que Issah MS Justice et al estão correctos ao 
destacar as forças multifactoriais empurrando as pessoas para a mineração artesanal, mas, ao 
mesmo tempo, é igualmente verdade que poucos pesquisadores, caso existam, acreditam que 
a pobreza é o único factor por trás da mineração artesanal. A pobreza e o empobrecimento, de 
facto, são fenómenos políticos e ideologicamente acusados e complexos, que o debate estará 
sempre aberto a muita discussão. Isto é ainda agravado pela dificuldade de desenvolver e aplicar 
modelos explicativos quantitativos precisos e exactos para determinar e medir os efeitos a curto, 
médio e longo prazo dos factores contribuintes. Além disso, a dinâmica desses factores 
provavelmente varie de lugar para lugar. Consequentemente, parece seguro assumir que a 
pobreza e o empobrecimento são forças cruciais, se não as únicas, que levam as pessoas à 
mineração artesanal e à extracção, apesar dos perigos e riscos, notáveis ou não. 
 
Idealmente, a equipa de pesquisa teria gostado de distinguir os determinantes da saúde 
específicos à mineração artesanal e à extracção dos determinantes da saúde subjacentes 
comuns às populações rurais em geral ou à pobreza e ao empobrecimento. No entanto, dadas 
as limitações - tempo, recursos humanos e informações prontamente disponíveis - esta questão 
- talvez uma das mais importantes para os efeitos deste relatório - teve que permanecer em 
grande parte sem resposta. Certamente, nenhuma análise abrangente e estruturada foi 
oferecida. Na melhor das hipóteses, tudo o que a equipa de pesquisa conseguiu foi construir 
uma imagem muito incompleta e desconexa da situação, na qual os dados disponíveis muitas 
vezes dão origem a mais perguntas do que respostas.  
 
A próxima publicação dos resultados do censo nacional de 2017, no entanto, deve fornecer 
algumas informações adicionais interessantes. O censo anterior, realizado em 2007, oferece 
indicadores socioeconômicos e demográficos básicos sobre a população rural anteriores à 
descoberta das pedras preciosas e do início das actividades de mineração de ouro na província 
de Cabo Delgado. Deste modo, não é surpreendente que o censo de 2007 tenha constatado que 
apenas uma pequena proporção (0,1% urbana e 0,2% rural) de pessoas com 15 anos ou mais 
considera mineração ou extracção como sua principal profissão ou ocupação. Em contraste, os 
resultados do censo de 2017 podem oferecer algumas informações sobre os efeitos da 
mineração artesanal (e industrial) na população rural.  
 
As esperanças, no entanto, não devem ser grandes demais. Os dados do censo de 2017 podem 
dificilmente reflectir a população que pratica a mineração artesanal e extracção. A impressão 
obtida durante a pesquisa foi que a maior parte das pessoas envolvidas na mineração artesanal 
e extracção não se autoconsidera mineiro artesanal ou trabalhadora das pedreiras, pelo que um 
mineiro tradicional e trabalhador das pedreiras pode também praticar uma economia 
industrializada. De facto, é provavelmente incorrecto, ou pelo menos enganoso, falar de 
mineiros, ou trabalhadores das pedreiras, ou mesmo garimpeiros. A impressão obtida durante 
a pesquisa foi que as pessoas pensam em si mesmas como camponeses (aldeões, farmeiros, 
lavradores, agricultores e suas famílias) em vez de mineiros artesanais ou trabalhadores das 
pedreiras. As evidências sugerem que a mineração artesanal é apenas uma das várias estratégias 
de sobrevivência oportunistas seguidas principalmente por pessoas rurais, em vez de algo que 
confere identidade às pessoas.  
 
De acordo com o censo de 2007, quase 80% da população da província de Cabo Delgado vivia 
em áreas rurais. A maior parte da população urbana e periurbana vive na cidade costeira de 
Pemba ou na sua periferia, a capital provincial. Em 2017, o único local que poderia ser chamado 



MINERAÇÃO ARTESANAL: DIREITOS AMBIENTAIS E CULTURAIS EM CABO DELGADO 

56 
 

de urbano na área de estudo é a vila de Montepuez. As capitais distritais de Namuno, e ainda 
mais Ancuabe, mal merecem ser classificadas como vilas ou áreas urbanas.   
 
Para obter uma visão geral da vulnerabilidade associada aos factores que condicionam e 
determinam o estado de saúde e as perspectivas das populações rurais, a equipa de pesquisa 
analisou os seguintes parâmetros:  
 

 Taxa de fertilidade total  
 Esperança de vida ao nascer 
 Esperança de vida aos 10 anos 
 Trabalho infantil  
 Taxas de analfabetismo entre mulheres jovens 
 Abastecimento de água doméstica 
 Acesso ao saneamento seguro 

 
A taxa média de fertilidade entre as mulheres que vivem em áreas rurais é alta em comparação 
com os países industrializados, e superior às taxas encontradas em áreas urbanas na província 
de Cabo Delgado. O seu papel como factor contribuinte no determinante da saúde é, no entanto, 
ambíguo. Claramente, ter, em média, 6 nascimentos durante a esperança de vida, impõe 
grandes demandas e riscos consideráveis à saúde e ao desenvolvimento das mulheres rurais (e 
da família como um todo) e contribui para a vulnerabilidade dos recém-nascidos e crianças, que 
inevitavelmente competem entre si. No entanto, conforme referido pelo Instituto Nacional de 
Estatística de Moçambique, dados os meios de produção predominantes nas áreas rurais, o 
efeito global, de facto, pode ser positivo:  
 

… a Taxa Global de Fecundidade (TGF), expressa o número médio de filhos que uma mulher teria 
até ao final da sua vida reprodutiva se o seu comportamento reprodutivo se mantivesse 
constante. A TGF é o indicador da fecundidade mais utilizado em demografia, porque está isento 
do efeito da estrutura da população, o que facilita as comparações entre diferentes populações e 
períodos de referência.  
 
… a TGF para a Província de Cabo Delgado é de 5.7 filhos por mulher; para as áreas urbanas é de 
4.4 filhos e de 6.0 para as rurais. Tal como a taxa bruta de natalidade, a TGF é mais baixa nas 
áreas urbanas, mas foi nas áreas rurais onde experimentou maior declínio de 1997 a 2007, 1.1 
filhos por mulher contra apenas 4 filhas nas áreas urbanas.  
 
A menor fecundidade observada nas áreas urbanas quando comparada com as rurais pode ser 
explicada pelo maior nível educacional e socioeconómico da população urbana. Outras 
explicações enfatizam as vantagens económicas para as famílias rurais de um número elevado 
de descendentes, especialmente no que diz respeito à disponibilidade de mão-de-obra e 
segurança durante a velhice. Num contexto urbano, pelo contrário, um número elevado de filhos 
representaria uma desvantagem para a economia do agregado familiar. 

 
As taxas de mortalidade mostram que os efeitos cumulativos dos determinantes da saúde 
actuando sobre as populações rurais conspiram para criar um ambiente de grande 
vulnerabilidade. A esperança de vida ao nascer em 2007 foi estimada em 48,20 anos, um número 
muito baixo no século XXI. Contudo, ao contrário do que se poderia esperar (considerando que 
farmácias, hospitais, médicos e unidades sanitárias em geral encontram-se principalmente em 
áreas urbanas) é surpreendente descobrir que as condições de vida (e talvez as condições de 
trabalho também) nas áreas rurais parecem ser melhor do que nas áreas urbanas. Assim, a taxa 
de esperança de vida ao nascer nas áreas rurais é de 48,4 enquanto nas áreas urbanas é de 47,8. 
Neste contexto, o Instituto Nacional de Estatística reporta o seguinte: 
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O indicador mais utilizado para medir a mortalidade é a esperança de vida ao nascer. Este 
indicador mostra o número de anos que se espera que uma pessoa nascida num determinado ano 
viva em média, se as condições de mortalidade existentes forem constantes. Quanto menor for a 
mortalidade, maior será a esperança de vida ao nascer. 
 
Na Província de Cabo Delgado, a esperança de vida ao nascer é de 48.2 anos para ambos os sexos, 
sendo 46.2 anos para os homens e 50.3 anos para as mulheres. Em geral, na maioria dos países 
do mundo a esperança de vida ao nascer é menor para os homens do que para as mulheres. … A 
diferença entre a esperança de vida ao nascimento entre as áreas rurais e urbanas contrasta 
naquilo que normalmente acontece nas outras províncias e na maioria das regiões do mundo, 
onde a esperança de vida ao nascer tem sido maior nas áreas urbanas.  
 
Nesta província, tal como acontece nas províncias de Sofala e Zambézia, a esperança de vida ao 
nascer é maior na área rural que urbana. Esta situação pode estar relacionada ao facto de a 
prevalência de HIV/SIDA ser mais elevada na área urbana que rural. 

 
As taxas muito altas de prevalência de infecção pelo HIV podem ajudar a explicar por que a 
esperança de vida aos 10 anos de idade é menor do que ao nascer. Em condições normais, as 
taxas de esperança de vida são maiores após os cinco anos de idade, pois a maior mortalidade 
pode ser encontrada em recém-nascidos e bebês.  
 
O trabalho infantil está ligado a vários factores que condicionam e determinam o estado de 
saúde e as perspectivas dos envolvidos, não apenas por meio de riscos e perigos e riscos 
profissionais directos, mas também por causa da perda da escola e da hora de recreio. Os 
resultados do censo de 2007 também mostram que, nas áreas rurais, muitas crianças menores 
de 15 anos de idade estão a trabalhar (o grau de envolvimento não é conhecido). Assim, aos 
sete anos de idade, um quinto dos rapazes e das raparigas (as taxas por sexo são muito 
semelhantes) estão a trabalhar e aos 14 anos de idade a percentagem subiu para 39% nos 
rapazes e 45,5% nas raparigas. O Instituto Nacional de Estatística (INE) reporta o seguinte: 
 

Este quadro evidencia um nível importante de participação infantil na Província de Cabo Delgado: 
24.6% das crianças entre 7 e 14 anos participam no processo de trabalho. As taxas aumentam 
com a idade e são mais elevadas nos homens. Nas áreas urbanas a participação laboral das 
crianças é relativamente baixa (9.7%). Entretanto, nas áreas rurais a participação é mais elevada: 
28.8% das crianças entre 7 e 14 anos trabalham. 

 
Os números do censo, infelizmente, não oferecem nenhuma informação sobre possíveis 
impactos negativos ou positivos que a mineração artesanal e extracção mineira podem estar a 
observar no desenvolvimento psicológico, social e educacional das crianças.  
 
O analfabetismo também é amplamente reconhecido como um importante determinante de 
saúde. As taxas, embora diminuam em Moçambique, ainda são extremamente altas na província 
de Cabo Delgado, especialmente nas áreas rurais, onde a taxa média em 2007 foi de 87,3% entre 
as mulheres com 15 anos de idade ou mais. O número mais alarmante, no entanto, foi 
encontrado entre as raparigas com idades compreendidas entre 15 e 19 anos, vivendo em áreas 
rurais. Aqui, a taxa média de analfabetismo foi de cerca de 70%, um número que sugere que o 
desenvolvimento económico e as perspectivas de boa saúde provavelmente não sejam 
atingidos, mesmo a médio prazo. O número, embora alarmante, dificilmente é surpreendente. 
Em 2007, havia aproximadamente 680 escolas primárias na província. Dado que a faixa etária 
dos 5 aos 14 anos em 2007 constituía cerca de 26% da população da província com 1.634.000 
habitantes, havia uma escola primária para cada 520 crianças em idade escolar na província. 
Este número, evidentemente, nada diz sobre a qualidade do ensino recebida ou sobre o tempo 
e os recursos que as famílias podem investir na educação formal dos seus filhos.  
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Quanto à habitação, água potável e saneamento, o censo de 2007 constatou que 95,7% das 
famílias rurais vivem em palhotas, chão de barro e paredes de barro, telhado de capim, cabanas 
de madeira. Apenas 0,5% das famílias rurais têm água canalizada. O resto da população rural 
depende principalmente de fontes de água (6,4%) e de poços e furos protegidos (16,6%) e 
desprotegidos (56,8%). 19,2% da população depende da água do rio. No que se refere ao 
saneamento, 48,3% das famílias rurais (em oposição a 24,7% nas áreas urbanas) não têm acesso 
a nenhuma casa de banho ou mesmo latrina básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINERAÇÃO ARTESANAL: DIREITOS AMBIENTAIS E CULTURAIS EM CABO DELGADO 

59 
 

5. RESULTADOS: OBJECTIVO DE MAPEAMENTO  
 
A equipa de pesquisa identificou 27 locais associados à mineração e extracção nos três distritos 
em estudo.  
 

 
TABELA 1. LOCAIS ASSOCIADOS À MINERAÇÃO ARTESANAL E EXTRACÇÃO - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 
Em Moçambique, os distritos estão divididos em pequenas unidades administrativas, chamados 
postos administrativos. Daí a coluna POSTO. 
Um 28º campo, próximo à aldeia de Ravia, no distrito de Meluco, há cerca de 15 Km ao norte do 
Poço de Muaja, também foi visitado, mas não está incluído na lista, pois não se localiza na área 
de estudo. O campo foi visitado porque possui uma das possivelmente duas ou três unidades de 
cianeto na província, nenhuma das quais se encontra dentro da área de estudo. Apesar de o 
cianeto bio degradar-se rapidamente, é extremamente tóxico se inalado. A equipa de pesquisa 
queria ver se a existência de tal infraestrutura poderia ajudar a esclarecer relatórios da morte 
súbita inexplicada até então de cerca de 150 mineiros artesanais em Ntola no distrito de 
Montepuez em algum momento nos finais de 2016, início de 2017. Ravia também é de interesse 
para o estudo, pois o campo ajuda a prever como os maiores campos de mineração de ouro na 
área de estudo podem se desenvolver nos próximos 5 a 10 anos. 
 
Conforme inicialmente planificado, Montepuez foi o primeiro distrito a ser visitado, seguido por 
Namuno e depois Ancuabe. O último dia no campo foi dedicado à visita de Ravia.  
 

Nº CODE DISTRICT POSTO NAME VISITED LATITUDE LONGITUDE

1 1.1 ANCUABE NACUSSA NO -12,97917 39,92694

2 1.2 MESA MUAJA (POÇO DE MUAJA) YES -12,76455 39,44468

3 1.3 CISTERNA DE NANJUA YES -13,01360 39,59046

4 1.4 NACACA NO -13,14111 39,53750

5 1.5 NACOLOLO (METORO) YES -13,05613 39,72887

6 1.6 RIACHO NAUWA - MEGARUMA A YES -13,19771 39,86712

7 2.1 MIRATE RIO NSEMBIA (SECTOR) YES -12,96770 39,05199

8 2.2 ANTIGA MINA DE MÁRMORE MARMONTE YES -13,09066 38,98413

9 2.3 RIACHO DO ITALIANO MONTEPUEZ YES -13,11019 38,99440

10 2.4 NAIROTO NTELE - RIO MUALO YES -12,37922 38,99386

11 2.5 NACOLOLO: RIACHO NTANGANI YES -12,31398 39,17110

12 2.6 NTOLA NO -12,79944 38,50992

13 2.7 XIXANO NO -12,17083 38,76528

14 2.8 NAMAHACA YES -13,05791 39,18398

15 2.9 RIACHO NTONCA YES -13,03130 39,16953

16 2.10 LAVADOURO NAMAHACA YES -13,06353 39,18770

17 2.11 BARRAGEM NASSIMA-NSEMPIA YES -13,07671 39,22868

18 2.12 BARAGEM NAMANHUMBIR SEDE YES -13,03149 39,27276

19 3.1 MACHOCA NAMICUPO - RIO NINA NO -13,73330 38,59450

20 3.2 NALIA - MAUSSINE YES -13,71166 38,93232

21 3.3 WACUEIA YES -13,74656 38,97999

22 3.4 NAPUICO - RIO MUATAZE YES -13,72798 38,83525

23 3.5 RIO NAMICUIO (NACHINGUEIA) YES -13,48417 38,80503

24 3.6 RIACHO NAMITUCO YES -13,52494 38,72360

25 3.7 PK 10 NAMUNO-BALAMA: PEDREIRA GRANITO YES -13,55494 38,75071

26 3.8 PK 8 NAMUNO-MONTEPUEZ YES -13,54182 38,84164

27 3.9 NCUMPE NTEPO YES -13,55551 38,65296

ANCUABE

MONTEPUEZ

NAMUNO

NAMANHUMBIR

MESA

METORO

MONTEPUEZ

NAIROTO

NAMUNO
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É quase impossível mostrar claramente todos os locais associados à mineração artesanal e 
extracção num mapa que se encaixa numa página A4. A localização geral, no entanto, pode ser 
apreciada no seguinte mapa: 
 

 
MAPA 3 – LOCAIS ASSOCIADOS À MINERAÇÃO ARTESANAL E EXTRACÇÃO   

 
O mapa mostra uma área de 350 Km x 190 Km. Alguns nomes de campos não aparecem, pois, 
os rótulos de identificação ficam ocultos quando se sobrepõem a outros. Os campos associados 
à mineração artesanal e extracção estão marcados com uma estrela vermelha. As estradas 
principais estão mostradas como linhas finas e vermelhas.  
 
Os campos estão apresentados conforme alistado na Tabela 1, que segue a ordem alfabética, 
primeiro por distrito e depois por posto administrativo. 
 
A descrição de cada campo inclui um mapa na escala de 1: 100.000 da área circundante. As belas 
linhas azuis representam os principais rios. Rios e riachos não aparecem nos mapas, e é por isso 
que nem todos os campos que contêm as palavras rio ou riacho no seu nome aparecem ao lado 
de um canal de água. Vilas e aldeias estão indicadas por quadrados amarelos. Os campos 
associados à mineração artesanal ou extracção estão indicados por estrelas vermelhas. 
Os mapas que seguem (do 4 até o número 31) foram elaborados à escala 1:100.000. Cada 
mapa mostra uma área de aproximadamente 30 Km (Este-Oeste) por 15 Km (Norte-Sul). 

Se utilizam os seguintes símbolos nos mapas 
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SÍMBOLOS SIGNIFICADO 

 

Mina ou Pedreira ou lugar 
associado 

 
População: cidade, vila ou aldeia 

 
Centro educativo 

 
Unidade sanitária 

 
Rio ou riacho 

 
Estrada principal 

IMAGEM 4. SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS MAPAS 
 
5.1 NACUSSA 

O local não foi visitado porque a equipa só foi informada da sua existência na última noite na 
área de estudo. A informação foi fornecida por um grupo de mineiros artesanais que a equipa 
conheceu na estrada Pemba-Montepuez. Eles disseram que se tratava de um garimpo de ouro 
que acabava de ser descoberta. Aparentemente, o campo estava a atrair um grande número de 
pessoas. Por essa razão, se surgisse uma oportunidade para mapear mais campos, Nacussa 
provavelmente seria um dos campos prioritários a serem visitados. 
 
As coordenadas geográficas ilustradas na Tabela 1 são da aldeia de Nacussa. O garimpo real 
esteja provavelmente dentro de um raio de 10 km da aldeia.  
 
De acordo com o inventário das unidades sanitárias utilizadas para pesquisa (veja secção 3.7), a 
unidade sanitária mais próxima da aldeia de Nacussa é o Centro de Saúde de Ancuabe, na capital 
do distrito, pouco mais de 9 km ao longo de uma estrada de terra batida. Conforme mencionado, 
a localização exacta do local de mineração não é conhecida.  
 

 
MAPA 4: NACUSSA (LOCALIZAÇÃO APROXIMADA) 
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A distância entre o local de mineração e a unidade sanitária mais próxima pode, portanto, ser 
maior. Quão relevante isso pode ser, depende em grande parte de se um número significativo 
de pessoas vive no campo de mineração, e não na aldeia de Nacussa.  
 
Nenhuma informação específica foi obtida sobre os riscos profissionais sofridos pelos mineiros 
artesanais que trabalham neste campo ou as potenciais ameaças para as suas famílias.  
 
De acordo com o inventário das escolas utilizadas para o inquérito (veja secção 3.7), existe uma 
escola primária em Nacussa e, num raio de 5 km da aldeia, outra escola em Muaguide. No 
entanto, conforme observado, a equipa de pesquisa não pôde determinar a localização exacta 
do campo de mineração, portanto, a distância entre o campo da mineração e a escola mais 
próxima pode, na prática, ser maior que 5 km. 
 
Nenhuma informação estava disponível sobre o impacto ambiental resultante das actividades 
de mineração que estão a ser levadas a cabo neste campo.  
 
Parece que o local não está sob gestão de nenhuma associação de mineração. Este, portanto, 
provavelmente não esteja licenciado.  
 
5.2 POÇO DE MUAJA 

 
A equipa chegou ao campo no meio da manhã da terça-feira, 16 de Maio. Para programar a 
visita e aprender mais sobre o local, a equipa de pesquisa se reuniu no dia anterior com os 
membros das duas associações de mineração na aldeia de Muaja, localizada há cerca de 20 km 
ao sul do local da mineração. Os membros das associações de mineração, no entanto, disseram 
que não estavam a trabalhar no Poço de Muaja, pois ainda não tinham recebido as suas 
respectivas licenças. Disseram, igualmente, que o garimpo estava a ser explorada ilegalmente, 
ou seja, nenhuma senha mineira havia sido concedida para o campo.  
 

 
MAPA 5. POÇO DE MUAJA 

 

 
Os Poços de Muaja, Xixano e Ntola (veja abaixo) são provavelmente os únicos verdadeiros 
campos de mineração (em oposição às aldeias envolvidas na mineração) na área de estudo. É 
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certo que a equipa de pesquisa não visitou três locais - Nacussa, Nacaca e Rio Nina-Namicupo - 
que podem ser campos de mineração.  
 

 
IMAGEM 5. GARIMPO DE OURO 

 
Demográfica e sociologicamente, os campos de mineração são provavelmente diferentes das 
aldeias estabelecidas onde a mineração é praticada. Nos campos de mineração, todo o mundo 
é um estranho e todos dependem essencialmente do garimpo para o seu sustento. Nas aldeias 
estabelecidas, a economia é mais diversificada. Aqui, a maioria dos mineiros artesanais também 
estão envolvidos em actividades como agricultura, agropecuária e comércio. O grau de coesão 
social e o peso da norma social provavelmente também seja maior em aldeias estabelecidas em 
comparação com os campos de mineração, porque no segundo caso, muitas pessoas 
provavelmente se conheçam por muitos anos, se não por gerações, e a maioria das pessoas 
estará relacionada por sangue ou casamento. 
 
O Poço do campo de Muaja está dividido em três áreas claramente diferenciadas (poço significa 
vão vertical profundo).  
 
A primeira área a ser visitada foi um assentamento de mineração relativamente pequeno, 
cercado por florestas, onde uma série de garimpos contendo pedras de ouro foi escavada. O 
número de pessoas presentes quando a equipa chegou pela primeira vez, e várias horas depois, 
quando a equipa retornou, era muito pequeno; talvez sete ou oito pessoas. Não havia nenhuma 
estação de moagem ou área à vista nem evidência de qualquer pedra a ser partida e em pó, 
pronta para ser misturada com mercúrio. De facto, como os garimpos vistos pela equipa 
estavam todos parcialmente inundadas, a mineração na pedra contendo ouro pode ter sido 
temporariamente suspensa. Espera-se que bombas possam ser alugadas num futuro próximo 
para esvaziar os garimpos. 
 
A segunda área envolvia uma caminhada de dois ou três quilômetros por uma floresta. O local 
consistia em desflorestamento de uma área com cerca de 500 metros de diâmetro. Grandes 
árvores derrubadas e deitadas no meio de numerosos poços e montes de terra escavados do 
que parecia ser o solo aluvial de um antigo leito de rio ou de alguma estrutura geológica 
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semelhante. Este foi o único local visitado onde várias pessoas disseram que nunca haviam 
usado mercúrio, pois o ouro aparecia em pequenas (e às vezes até grandes) pepitas. 
 
A terceira área ficava por perto e consistia num mercado composto por muitas barracas cobertas 
de folhas de palmeiras e sacos de lixo cercadas de cabanas cobertas de plástico ainda mais 
rudimentares e acomodações semelhantes a bivaques.  
 
A equipa decidiu considerar todas as partes das três áreas como um único campo, embora, de 
modo notório, outra equipa tenha preferido descrever o local como consistindo em dois ou três 
campos. O que exactamente constitui (a) campo; (b) mineração ou campo extracção; e (c) campo 
associado à mineração ou extracção, é algo que a equipa de pesquisa definiu com muita 
precisão. As decisões a esse respeito foram quase sempre subjetivas.  
 
Não se obteve nenhuma informação sobre o número de pessoas que trabalham no local. A 
impressão obtida foi que provavelmente houvesse mais de 500 pessoas presentes no momento 
da visita. Várias pessoas foram perguntadas se o número de pessoas fosse típico dos números 
normalmente presentes, mas não houve respostas consistentes.   
 
Embora o número de pessoas no campo possa permanecer mais ou menos constante, o número 
de visitantes pode ser bastante alto e, na verdade, seria interessante explorar a dinâmica 
demográfica dos campos de mineração. Presume-se que a rotatividade populacional seja maior 
do que nas aldeias estabelecidas, mas não se reuniu nenhuma evidência real que sustentasse a 
tal suposição. Seja como for, foi o local mais populoso visitado no distrito de Ancuabe.  
 
A impressão foi que houvesse comparativamente poucas crianças no campo. Nenhuma mulher 
foi vista na área da mina e há muito mais homens do que mulheres nos poços. A maioria das 
mulheres parecia estar na área do mercado. O Poço de Muaja foi o único campo visitado onde 
se dizia existir prostituição ou, pelo menos, abertamente reconhecida.    
 
O Poço de Muaja é possivelmente o campo de mineração mais isolado visitado pela equipa de 
pesquisa (Xixano e Ntola estão mais isolados, mas não foram visitados pela equipa de pesquisa). 
Não há unidades sanitárias públicas ou privadas dentro de um raio de 8 Km do campo, sendo 
Minhuene o centro de saúde mais próximo, a cerca de 30 Km ao longo de estradas de terra 
batida. As directrizes do Ministério da Saúde recomendam que deve existir um serviço de 
cuidados de saúde primários dentro de 8 Km, em linha recta, de todas as aldeias e 
assentamentos rurais.  
 
Alguns dos riscos profissionais associados à mineração artesanal podem ser obtidos num 
comunicado de imprensa sobre Muaja, publicado a 25 de agosto de 2016: 
 

Pelo menos quatro mortos no desabamento de uma mina em Cabo Delgado, Moçambique 
 
Pelo menos quatro pessoas morreram no domingo, quando uma mina ilegal de ouro desabou na 
localidade de Muaja, na província moçambicana de Cabo Delgado, de acordo com um relatório 
na edição de quarta-feira do jornal independente "O Pais". 
 
Na terça-feira, apenas dois corpos foram recuperados. Pelo menos dois outros garimpeiros foram 
enterrados nos restos da mina desabada, e as equipas de resgate não tinham o equipamento 
necessário para proceder à escavação em busca dos corpos. 
 
Poderia haver mais corpos, já que ninguém sabe ao certo quantas pessoas estavam a trabalhar 
na mina no momento do acidente. 
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Um dos sobreviventes, Capitão Alberto, disse aos repórteres: “os nossos companheiros estavam 
dentro extraindo o ouro, quando a terra desabou. Nós não sabemos quantos deles havia, mas o 
número pode chegar a 25. 
  
O País estima que a mina ilegal tivesse 30 metros de comprimento e dez metros de profundidade. 
Os garimpeiros subiram neste buraco sem qualquer equipamento de segurança ou roupa de 
protecção. Mesmo depois do desabamento do Domingo, os garimpeiros continuaram a trabalhar 
na mina, tentando desesperadamente extrair ouro, apesar de todos os riscos envolvidos.  
 
A polícia apreendeu motocicletas e outros equipamentos dos garimpeiros ilegais de Muaja, numa 
tentativa, aparentemente sem sucesso, de dissuadi-los de continuarem a extracção. 
 
(http://clubofmozambique.com/news/least-four-dead-mine-collapse-cabo-delgado-
mozambique/) 

 
As mortes também foram reportadas por várias outras agências de notícias. O trecho a seguir 
exemplifica alguns dos problemas que afectam a mineração artesanal na área de estudo: 
 

"Há muitas informações contraditórias sobre as causas do incidente, e uma equipe será enviada 
ainda ao local com o mandato de uniformizar a informação", afirmou o diretor provincial, que 
prevê ter dados precisos na próxima semana. 
 
O incidente ocorreu quando se verificou um deslizamento de terras, soterrando os túneis onde 
vários garimpeiros exploravam… 
 
O governo de Cabo Delgado despachou no domingo para o local do incidente uma equipa da 
Polícia da República de Moçambique (PRM), dos Recursos Minerais e Energia, Terra Ambiente e 
Desenvolvimento Rural. 
 
É a primeira vez que ocorrem mortes por desabamento de terras nesta mina de Ancuabe, que é 
disputada por mais de um milhar de garimpeiros, entre moçambicanos, tanzanianos, nigerianos 
e cidadãos de outras nacionalidades, na maioria em situação ilegal no país. 
 
https://noticias.sapo.mz/actualidade/artigos/quatro-garimpeiros-mortos-em-mina-de-ouro-
ilegal-em-cabo-delgado 

 
Não há escolas primárias num raio de 5 Km dos campos de mineração. A mais próxima fica há 
15 km a norte, na aldeia de Ravia (existe uma estrada de terra batida que liga Ravia e o Poço de 
Muaja). Há também uma escola primária na aldeia de Muaja, que, conforme mencionado, fica 
há uns 16 km ao sul, embora a distância real da estrada seja mais próxima há 25 Km, uma viagem 
que leva mais de uma hora durante a estação seca. A equipa considerou que não se deve esperar 
que as crianças tenham que completar uma caminhada de volta de mais de 10 km por dia para 
chegar à escola primária mais próxima. Qualquer outra coisa deve ser considerada como não 
havendo nenhuma escola primária disponível. 
 
Em termos de impacto ambiental, o aspecto que mais distinguiu o garimpo do Poço de Muaja 
dos outros campos de mineração foi a grande quantidade de lixo doméstico dentro e ao redor 
do mercado e áreas residenciais. Quase todas as aldeias visitadas pela equipa de pesquisa 
estavam limpas e arrumadas, à excepção dos Poços de Muaja e Cororine. Este último não é 
exactamente um campo de mineração, mas sim um assentamento de mercado à beira da 
estrada, que abastece o garimpo de ouro Namicucio-Nachinguweia, no distrito de Namuno. O 
facto de o Poço de Muaja ter acumulado tanto lixo doméstico pode estar ligado ao seu 
isolamento. Não há aldeias na área nem agricultura ou agropecuária praticado por aqueles que 
vivem no local. Isto sugere que a maioria dos alimentos e produtos básicos consumidos pela 
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população residente precisa ser importada e, portanto, altamente empacotada. Isso explicaria 
a abundância de latas enferrujadas, garrafas quebradas e embalagens plásticas.  
 
Além dos detritos domésticos (nenhuma informação foi solicitada quanto à disponibilidade e 
uso de latrinas ou como os moradores obtêm a sua água potável), a mineração aluvial levou a 
uma grande transformação física da floresta circundante. Ainda assim, apesar da devastação, os 
efeitos parecem ser altamente localizados, com pouca contaminação química ou poluição. Na 
verdade, conforme referido, o uso de mercúrio pode ser menos frequente do que noutros locais, 
pois uma parte significativa de ouro encontrado no Poço de Muaja aparece na forma de pepitas, 
que não precisa de nenhum tratamento químico antes da sua venda nos mercados locais.  
Para visitar o campo (Poço de Muaja), a equipa de pesquisa primeiro visitou a aldeia (Muaja). 
Aqui a equipa foi recebida pelos representantes das duas associações de mineração que gerem 
ou esperam gerir o campo. Uma chama-se Associação Mineira Filipe Jacinto Nyussi e a outra 
Associação Mineira 1º de Junho. Aparentemente, ambas ainda não obtiveram as suas 
respectivas senhas mineiras, isto é, suas licenças de mineração artesanal. De facto, segundo 
comentários feitos de passagem, parece que outros dois grupos também podem estar no 
processo de obter reconhecimento oficial como associações de mineração, o que parece ser o 
primeiro passo para solicitar uma licença colectiva de mineração. Seja como for, os 
representantes das associações de mineração existentes disseram que os seus membros não 
estavam a trabalhar no Poço de Muaja, já que as suas licenças ainda careciam de aprovação 
oficial.  
Assim, de acordo com as associações de mineração, todos os que actualmente trabalham no 
Poço de Muaja estão em situação ilegal. O Oficial de Minas do Distrito de Montepuez, que 
participou da reunião com as associações mineiras, explicou que as autoridades do distrito de 
Ancuabe e o Departamento Provincial de Mineração de Cabo Delgado não aprovaram qualquer 
forma de mineração ilegal, mas que a situação tinha que ser tratada cuidadosamente para evitar 
violência e conflitos sociais. 
 
5.3 CISTERNA DE NANJUA 

 
O campo foi visitado no final da tarde de terça-feira, dia 16 de Maio. 
 
No momento da visita, havia apenas três pessoas no local, e nenhuma delas demonstrou 
interesse em conversar com a equipa de pesquisa - apesar da compra de várias pedras granada. 
Felizmente, algum tempo depois, um grupo pequeno, mais conversador de adolescentes e 
jovens passou. Eles disseram que, embora estivessem actualmente a praticar mineração em 
poços noutras partes da área, já haviam trabalhado na Cisterna de Nanjua.  
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MAPA 6. ZONA DA CISTERNA DE NAJUA 

 

 
IMAGEM 6. GRANADAS EXTRAÍDAS EM POÇOS ABERTOS COM PAINÉIS LATERAIS 

 
O campo consiste numa série de poços ao ar livre, irregularmente geminados, alguns dos quais 
podem ter até 15 metros de profundidade. Alguns poços estão aparentemente interligados por 
meio de túneis subterrâneos.  
 
Aparentemente, existem muitos poços de granada no posto administrativo de Mesa, área do 
distrito de Ancuabe. A maioria é considerada pequena. A Cisterna de Nanjua é a maior de todas.  
 
Não havia meios de atribuição do campo à população. O tamanho dos poços e a área coberta 
pelo campo sugerem que várias centenas de pessoas trabalharam na Cisterna de Nanjua. 
Contudo, ninguém está disponível para dizer se o campo foi explorado por pequenos grupos 
durante um longo período de tempo ou grandes grupos durante um curto período de tempo. 
Da mesma forma, não foi possível obter informações sobre a idade do campo, nem foi possível 
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saber se o número de pessoas que trabalhavam ali era mais ou menos constante ao longo do 
ano. Podia haver períodos sazonais em que ninguém se fizesse ao local.  
 
O grupo de jovens de sexo masculino que passavam disse que havia dois principais perigos 
profissionais associados à mineração na Cisterna de Nanjua e outros locais semelhantes. Os 
túneis horizontais escavados nas laterais dos buracos às vezes desabam sem aviso, soterrando 
os mineiros artesanais no subsolo. Na mineração artesanal, as equipas de resgate são 
presumivelmente organizadas para esta finalidade. Mortes nos poços de granada parecem ser 
ocorrências raras. Seria interessante saber se o facto de esses poços serem, se ilegais, pelo 
menos tolerados, tem alguma relação com a mortalidade nos locais de poços. Relatórios de 
imprensa e comentários feitos por mineiros artesanais sugerem que as mortes no local são mais 
frequentes quando as pessoas estiverem a furtar depósitos minerais na concessão da MRM. Isto 
é presumivelmente porque quando a mineração é ilegal e as ofensas são severamente 
repreendidas, os mineiros artesanais estão sob grande pressão para desconsiderar ou minimizar 
medidas de segurança, como o reforço de garimpos e túneis.  
 
Outro grave problema de saúde a que o grupo de jovens de sexo masculino no campo se referiu 
foi o risco de sufocação devido à falta de oxigênio ao trabalhar na face da mina, no fundo dos 
túneis. Eles alegam que os mineiros artesanais costumam passar períodos de 12 a 14 horas 
continuamente escavando e removendo o solo. O trabalho deve ser cansativo e o valor 
energético dos alimentos consumidos pelos mineiros artesanais é provavelmente baixo (é muito 
comum ver latas descartadas de bebidas desportivas energizantes em poços e campos de 
mineração).  
 
Para combater o risco de asfixia ao trabalhar nos túneis, os jovens disseram que os mineiros 
artesanais costumavam colocar pequenos ramos de árvores recém-cortados no chão das 
galerias. Isto foi dito para melhorar a qualidade do ar. A equipa de pesquisa não conseguiu 
pensar em nenhuma razão para isso. Os jovens explicaram ainda que, no caso de alguém 
desmaiar por falta de oxigênio, o remédio habitual era abrir uma lata de refrigerante e 
imediatamente inalar os gases liberados. Considerando que as bebidas carbonizadas libertam 
dióxido de carbono, é difícil entender como esse método funciona. De facto, alguém poderia 
pensar que isso aumentasse o problema. Seja como for, parece uma prática comum como 
noutros lugares. Outros mineiros artesanais disseram que usaram os mesmos remédios – ramos 
de árvores recém-cortados e bebidas carbonizadas - para evitar asfixia.  
 
Quedas acidentais levando a grandes fracturas e contusões podem ser bastante comuns, 
especialmente na estação chuvosa. Não há vedação ao longo dos acessos estreitos e irregulares 
que separam as covas. Estes devem tornar-se bastante escorregadios quando molhados.  
 
A julgar pelas poucas casas perto e ao redor dos poços, parece que o campo atrai poucos 
migrantes. A impressão obtida é que a mineração de granada artesanal é muito menos lucrativa 
em relação à mineração de rubis, safiras ou ouro. Além disso, muitas granadas são de baixo grau. 
Elas não classificam como pedras semipreciosas. 
 
Há uma unidade sanitária sob gestão do governo nas proximidades, o Centro de Saúde de Meza 
e três escolas primárias, nas aldeias de Tuele e Ngecua, e a leste na aldeia de Nanjua.   
 
As actividades de mineração artesanal na Cisterna de Nanjua envolveram claramente uma 
transformação quase total das características físicas e naturais do meio ambiente imediato. Não 
há praticamente nenhuma vegetação e fauna no campo. Evidentemente, os arredores também 
foram consideravelmente transformados pela agricultura e agropecuária, mas em nenhum 
outro lugar como no próprio campo. O impacto no meio ambiente, no entanto, parece 
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altamente localizado, com poucos danos à área circundante, tanto em termos de mudanças 
físicas quanto à contaminação química. Além disso, parece que os nós de granada dificilmente 
precisam de ser lavados. Isto implica um menor impacto nos rios e outras fontes de água, em 
comparação com a mineração de rubi e ouro.  
 
Ninguém no campo poderia dizer se alguma associação de mineração estivesse actualmente a 
gerir o campo, no entanto, dada a dimensão da escavação, talvez uma das quatro associações 
de mineração envolvidas na produção de granada em Ancuabe, mencionadas no recente 
relatório de Chilundo et al 2017 – 10º Congresso, Napela, Malane / Napico e Namita - esteja a 
gerir o campo. A equipa só ficou sabendo da existência dessas organizações no final da pesquisa, 
quando não havia mais tempo para buscar as informações. Curiosamente, no entanto, nenhum 
dos nomes geográficos - Napela, Malane, Napico e Namita - corresponde a nomes de lugares 
em Ancuabe, apesar de a base de dados utilizada para a pesquisa conter 74 nomes de aldeias 
neste distrito. 
 
 
5.4 NACACA 

 
O campo não foi visitado porque a equipa só foi informada da sua existência na última noite da 
pesquisa. A informação veio de um grupo de mineiros artesanais que a equipa de pesquisa 
encontrou tarde numa noite ao longo da estrada Pemba-Montepuez. Eles falaram da existência 
de duas minas de ouro em Ancuabe, Nacaca e Nacussa referidas anteriormente. Nacussa foi 
explicitamente descrito como tendo sido descoberto recentemente; não apenas, Nacaca.  
 

 
MAPA 7. ZONA DE NACACA 

 
As coordenadas geográficas dadas na Tabela 1 são da aldeia de Nacaca. A mina está 
provavelmente dentro de um raio de 10 km da aldeia. Pode estar ao longo do rio Miticué, nas 
proximidades. 
 
Os mineiros artesanais do grupo que falaram do garimpo em Nacaca também se referiram a um 
garimpo num local chamado Malipui ou Malipi, no distrito de Ancuabe. Nenhuma aldeia ou 
povoação foi encontrada numa lista de 955 nomes de lugares na província de Cabo Delgado e 
ninguém deu qualquer indicação de onde a mina poderia estar localizada. Dadas essas 
incertezas, o local não foi incluído na Tabela 1.  
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Segundo a Direcção Provincial de Saúde de Cabo de Delgado, existe uma unidade sanitária, o 
Centro de Saúde de Marire, há pouco mais de 8 Km, em linha recta, da aldeia de Nacaca. Isso 
pode não ser relevante, pois não se sabe ao certo onde o garimpo se localiza nem se a maioria 
das pessoas que trabalha no campo mora lá. O Centro de Saúde de Meza, que fica há 12 km da 
aldeia de Nacaca, pode, de facto, estar mais perto do garimpo.  
 
Não se obteve nenhuma informação sobre os perigos profissionais ou determinantes da saúde 
associados à mineração artesanal em Nacaca.  
 
De acordo com a base de dados do Ministério da Educação, há uma escola primária perto da 
aldeia de Nacaca e duas outras escolas primárias dentro de um raio de 5 km da vila. Pode haver, 
no entanto, erros nos dados, uma vez que a escola primária de Nanune aparece há cerca de 5 
km da aldeia de Nanune, o que parece improvável. 
 
Não se obteve nenhuma informação em relação ao impacto ambiental do campo de Nacaca. 
 
 
5.5 NACOLOLO – METORO 

 

MAPA 8. ZONA DE NACOLOLO-METORO 

 
O campo foi visitado no final da tarde de terça-feira, dia 16 de Maio. 
 
No momento da visita, não havia ninguém no campo. Na verdade, foi impossível dizer se o poço 
estava realmente a funcionar. As partes laterais das paredes pareciam ter desmoronado e havia 
capim a germinar dentro do poço. Pode ser comum que os poços de granada sejam explorados 
de forma intermitente, dependendo, talvez, das chuvas (o que pode tornar os poços muito 
perigosos para o trabalho) ou se outras actividades mais lucrativas como colheita ou plantio 
recebem prioridade. 
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IMAGEM 7. POSSÍVEIS RESTOS DE UMA COVA DE GRANADA - NACOLOLO-METORO 

 
De acordo com o Oficial de Mineração do Distrito de Montepuez que acompanhou a equipa, há 
muitos poços de granada espalhados pela área. Aparentemente, eles são extraídos por 
moradores locais que, como noutros lugares, dependem da mineração artesanal para reforçar 
qualquer renda obtida de outras fontes, como agricultura e pecuária.  
 
Não houve evidência de mineiros artesanais vivendo no local. Como estes estão espalhados pela 
área, presume-se que tenham estabelecido campos de mineração de qualquer tipo.  
 
De acordo com a base de dados da Autoridade Provincial de Saúde, não existem unidades 
sanitárias sob gestão do Governo num raio de 8 Km do campo. A mais próxima é o Centro de 
Saúde de Metoro, há 30 minutos de carro, ao longo da estrada alcatroada de Pemba-
Montepuez.  
 
Há uma escola primária na aldeia de Nacololo, há menos de 5 km de distância. Existem outras 
duas escolas primárias um pouco mais distantes, a Escola Primária de Mahera e a Escola Primária 
de Mecocora. 
 
Os poços de granada aparentemente variam consideravelmente em tamanho e, claramente, os 
danos ambientais causados pelos poços na Cisterna de Najua (veja acima) são dificilmente 
comparáveis àqueles próximos à aldeia de Nacololo (Metoro). Deve-se lembrar, no entanto, que 
existem aparentemente muitos desses poços espalhados por toda a área e o seu efeito negativo 
cumulativo pode ser considerável.  
 
Seja como for, o impacto parece ser altamente localizado e essencialmente de natureza física. 
Não são utilizados produtos químicos, pelo que o risco de corrosão ou contaminação parece 
baixo ou inexistente. O fornecimento de água doméstica e agrícola não parece ser afectado e, 
além da área imediata ocupada pelo garimpo, a fauna e a flora não parecem sofrer. Dado o 
caráter bastante solto do solo, parece razoável esperar que, a médio e longo prazo, a maioria 
dos poços menores desmorone gradualmente e a terra volte ao estado anterior. Deve-se ter em 
mente que toda a área sofreu as transformações da agricultura, agropecuária e presença 
humana em geral.   
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O poço é certamente pequeno demais para atrair a atenção de uma associação de mineração.   
 
 
5.6 RIACHO NAUWA – MEGARUMA A 

 
 
Os aldeões que moram perto do campo estavam muito relutantes em conversar com a equipa 
e inicialmente não estavam dispostos a mostrar a equipa os limites do campo. Esta foi a única 
ocasião em toda a pesquisa em que a equipa foi recebida de forma negativa ao chegar a um 
campo. Numa outra ocasião, quando visitavam uma das áreas de Namahaca-Namanhumbir, 
onde as pessoas estavam a lavar, presumivelmente obtidos ilegalmente, depósitos minerais 
contendo rubi, as pessoas fugiram ao ver o carro da equipa a se aproximar. A sua reacção parecia 
mais bem descrita como medrosa do que hostil. Pensando bem, no entanto, talvez os aldeões 
de Megaruma sejam os que reagiram dentro das espectativas. Desde os tempos de Vasco da 
Gama, e possivelmente antes, a chegada de um grupo de estrangeiros perguntando sobre os 
garimpos de ouro raramente é um bom presságio e, mais ainda, se chegarem armados com 
câmaras e blocos de notas, e com pressa. 
 
O campo consiste num trecho do leito do rio (talvez com 1500 metros de comprimento). Na 
estação chuvosa, o rio desagua no rio Megaruna (Mekaruna). No dia da visita, no entanto, o leito 
do rio estava seco, excepto alguns poços lamacentos.  
 

 
MAPA 9. RIACHO NAUWA – MEGARUMA A 

 
A equipa foi informada que o campo havia sido descoberto apenas há alguns meses, no início 
de 2017. Aparentemente, a descoberta levou à chegada de centenas de mineiros artesanais. O 
afluxo pode estar na origem dos ataques policiais em curso na época em Montepuez e outros 
locais. Em Abril, com o início da estação seca, todas as actividades de mineração no rio pararam. 
Quando as chuvas cessam, o rio seca à medida impossível de realizar a lavagem, a peneiração e 
a separação necessária para produzir o concentrado de ouro. 
 
Dado o tamanho do campo, ele provavelmente pode suportar centenas de mineiros artesanais 
trabalhando simultaneamente. Uma pessoa, no entanto, disse que inicialmente milhares haviam 
chegado. No dia da visita, havia no máximo 20 pessoas no campo.  
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A unidade sanitária mais próxima é o Centro de Saúde de Metoro, localizado há 9 - 10 km. Havia 
muito poucos sinais de habitação humana no próprio campo, o que sugere que a maioria dos 
mineiros artesanais vive em aldeias próximas (houve pouca evidência de que milhares de 
pessoas tivessem vivido nos arredores até recentemente). A equipa não investigou onde e como 
o afluxo inicial súbito de mineiros artesanais foi alojado, se, de facto, houve.   
 

 
IMAGEM 8. RIACHO NAUWA NO INÍCIO DA ESTAÇÃO SECA 

 
Não há escolas primárias dentro de um raio de 5 Km da área central do garimpo. Pode haver, no 
entanto, um erro nas coordenadas registradas na base de dados, pois não há escola primária 
dentro ou perto da aldeia de Megaruna, mas há uma chamada Escola Primária de Megaruna há 
18 km de distância que, inexplicavelmente, não parece estar perto de qualquer aldeia.  
 
Havia muito pouca evidência de danos ambientais. Isso é um pouco surpreendente, 
considerando que centenas de pessoas podem ter ocupado o campo de uma só vez. No entanto, 
como a mineração cessou em Abril, após apenas três meses, parece ainda cedo avaliar o impacto 
na área circundante. Assim, deve-se notar que já foi muito transformada por actividades 
agrícolas e agropecuárias, resultando no desaparecimento total ou quase total de qualquer 
floresta primária que possa ter coberto a região. 
 
Não se fez menção a nenhuma associação de mineração que gere o campo e, de facto, como a 
mineração no campo só havia começado em Janeiro, seria muito improvável que uma 
associação de mineração fosse organizada e legalizada até então.  
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5.7 RIACHO NSEMBIA-SECTOR 

 

 
MAPA 10. RIACHO NSEMBIA-SECTOR 

 
 
O campo foi por vezes chamado Riacho Nsmebia e outras vezes Rio Nsembia ou Nsempia. Sector 
é o nome da aldeia mais próxima, há cerca de 20 km de distância. Chegar ao campo envolveu 
uma viagem de uma hora de carro de Sector (também conhecido como Merenge) numa estrada 
de terra batida e depois uma caminhada de dois ou três quilômetros por uma floresta 
montanhosa o garimpo produz ouro. Ao que pareça, o campo se assemelhava tanto ao Riacho 
Ntangani visitado no dia anterior (veja abaixo), embora o fluxo provavelmente estivesse a levar 
um pouco mais de água.  
 

 
IMAGEM 9. MEANDRO NO CAMPO DE OURO ALUVIAL NO RIACHO NSEMBIA-SECTOR  
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Havia quatro jovens trabalhando no campo. Eles foram os primeiros mineiros artesanais de ouro 
que a equipa conheceu. Apesar do facto de que apenas um deles falava um pouco de português, 
eles foram gentis o suficiente para mostrar à equipa como o ouro é obtido usando técnicas 
artesanais.  
 
Primeiro, bacias ásperas e semelhantes a piscinas são cavadas no leito do rio. Em seguida, 
barreiras dos lados da pedra e sacos chamados ntandãos são construídas ao longo das margens. 
Há um ou dois ntandãos para cada bacia.  
 

 
IMAGEM 10. LAVADOURO ARTESANAL 

 
IMAGEM 11. UTILIZANDO O LAVADOURO ARTESANAL 

 
A água da bacia é despejada nas comportas, drenando para as bacias abaixo. O processo repete-
se tantas vezes quantas forem consideradas necessárias. Em intervalos, o solo fresco contendo 
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ouro é adicionado às bacias e a água nas piscinas é reabastecida. Passado algum tempo, a areia 
presa no pano de saco que reveste os ntandões é transferida para uma frigideira rasa chamada 
niquelai.  
 

 
IMAGEM 12. MENINO UTILIZANDO A PENEIRA 

 
Um pouco de água é adicionado ao grão e a mistura é mexida em volta da panela várias vezes. 
Logo, partículas de ouro começam a se separar num dos lados da panela. Restos orgânicos e os 
maiores grãos de areia são peneirados e removidos. Após a separação de partículas suficientes 
e partículas finas da pedra, uma ínfima esfera de mercúrio líquido, não superior a 3 mm de 
diâmetro, foi colocada no niquelai e a mistura girou em volta repetidamente.  
 

 
IMAGEM 13. PROCURANDO O OURO 
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O mercúrio foi pressionado com força contra partículas de ouro e as finas partículas parecidas 
com areia no niquelai, presumivelmente para permitir ao mercúrio um melhor acesso a qualquer 
ouro contido nos grãos semelhantes a areia. O processo envolveu uma quantidade 
surpreendente de concentração, tempo e esforço. Eventualmente, a amálgama de mercúrio de 
ouro - uma esfera ínfima, talvez com pouco mais de 1 mm de diâmetro, foi separada do resto 
do mercúrio. A amálgama foi então colocada com muito cuidado num pedaço de folha de prata 
retirada da embalagem interna de um maço de cigarros. O mercúrio remanescente - uma esfera 
com cerca de 2 mm de diâmetro - foi devolvido com extremo cuidado ao seu recipiente original, 
o recipiente de gás de um isqueiro de cigarros plástico diário.  
 

 
IMAGEM 14. PARTÍCULA DE OURO 

 
A folha de prata contendo a amálgama foi enrolada num embrulho do tipo mochila e colocada 
numa pá de metal. Esta foi colocado num fogo aberto nas proximidades. Para ajudar a queimar 
o papel de prata e o mercúrio, o embrulho precisa ser aquecido a uma temperatura mais alta 
possível.  
 
Portanto, é preciso que o operador sopre vigorosamente o embrulho contendo a folha de prata, 
o que provavelmente signifique que parte dos vapores de mercúrio libertados no ar são inalados 
pela pessoa que serve como fole. Finalmente, tudo o que restou foi um fino e pálido floco do 
que é conhecido como esponja de ouro. Parecia um grande esforço para uma quantidade tão 
pequena. Não se usou nenhum equipamento de protecção durante todo o processo. 
 
Não havia mulheres a trabalhar no campo e não havia evidências de pessoas que realmente 
morassem lá. Na ida ao local, cabanas isoladas eram visíveis entre as árvores, mas não havia 
aldeias ou assentamentos.  
 
A impressão obtida com o tamanho do campo e da conversa - em Macua e português muito mal 
falado – mantida com os quatro mineiros artesanais que estavam no campo no momento da 
visita foi de que poucas pessoas chegaram ao campo. Reflectindo, isso não foi completamente 
surpreendente, considerando o tempo, esforço e investimento - o mercúrio é considerado muito 
caro - necessário para produzir uma pequena quantidade de ouro de baixa qualidade (alto teor 
de mercúrio). O facto de as pessoas considerarem que vale a pena praticar a mineração num 
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campo aparentemente improdutivo como o Riacho Nsembia sugere que a necessidade de renda 
em dinheiro e o nível de pobreza material são provavelmente grandes.  
 

 
IMAGEM 15. FLOCO DE ESPONJA DE OURO- PRODUTO PARA QUEIMAR AMALGAMA 

 
Considerando o tempo que os mineiros artesanais levaram no campo, a explicar como o ouro é 
obtido, a equipa de pesquisa não considerou aceitável tentar conversar sobre a disponibilidade 
e o acesso à saúde e educação.  
 
A base de dados georreferenciada utilizada pela pesquisa para localizar o inventário das 
unidades sanitárias mostra que os postos de saúde mais próximos estão na vila Montepuez, há 
25 km de distância. Estes são dois centros de saúde urbanos e o hospital rural de Montepuez. 
Existem duas escolas primárias na área de Sector (Newara-Merenge).  
 
A floresta secundária ao redor do campo parece ter um pouco sofrido como resultado directo 
das actividades de mineração realizadas no campo do Riacho Nsembia. Não há informações 
disponíveis quanto à natureza e extensão da contribuição do Riacho Nsembia para a 
contaminação do meio ambiente por mercúrio. No entanto, em comparação com as 
quantidades de mercúrio que parecem ser utilizadas pelos mineiros artesanais noutras partes 
do mundo, as quantidades manuseadas por alguns mineiros artesanais em Cabo Delgado são 
provavelmente muito pequenas.  
 
Não há associações de mineração operando na área e é improvável que alguns dos mineiros 
artesanais que trabalham no Riacho Nsembia possuam licenças individuais de mineração.  
 
 
5.8 MARMONTE – PEDREIRA DE MÁRMORE 

 
O Marmonte - Pedreira de mármore, foi a primeira pedreira visitada pela equipa de pesquisa. O 
campo fica um pouco ao norte da vila de Montepuez. No passado, a pedreira era gerida como 
uma companhia industrial e é reportada como tendo sido um dos poucos fornecedores de 
mármore ornamental em Moçambique (aparentemente, quase toda a pedra decorativa em 
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Moçambique é importada de Portugal). Os proprietários originais abandonaram a pedreira e 
hoje o local é explorado exclusivamente por mineiros artesanais.  
 

 
MAPA 11. PEDREIRA DE MARMONTE 

 
Não havia ninguém no campo quando a equipa chegou. Como não houvesse guindastes 
ou guinchos visíveis, é improvável que grandes peças de mármore sejam manuseadas e 
comercializadas. Pelo contrário, ao que tudo indica, estão a ser produzidos apenas 
pequenos blocos de mármore cortados à mão para pavimentos portugueses. Como o 
pavimento português está a desaparecer, este tipo de trabalho artesanal pode não ter 
muito futuro.  

 

 
IMAGEM 16. PEDRA CORTADA PARA VENDA NA ANTIGA PEDREIRA DE MÁRMORE MARMONTE 

 
Não se obteve nenhuma informação sobre o número de pessoas trabalhando no campo. No 
entanto, como apenas alguns montes de pedras de mármore pequenas estavam à venda, parece 
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que o número de trabalhadores no campo é provavelmente muito restrito, talvez 50 do 
momento. O número provavelmente aumente quando a demanda por corte de pedras aumenta.   
 
Em 2012, o perfil oficial distrital de Montepuez informou o seguinte: 
 

Importa salientar que mais de 120 garimpeiros ilegais se dedicam à extracção de pedras de construção numa 
área pertencente à empresa MINEX. O Sector ordenou aos garimpeiros para abandonarem a zona, tendo, 
igualmente, orientado para se organizarem em associações, de modo a permitir que lhes seja concedida 
uma área para a sua exploração. 
 

De acordo com o Cadastro Nacional de Licenciamento mineiro de 2012, o MINEX obteve uma 
licença de mineração para uma concessão de 24.700 hectares em Nairoto, um dos postos 
administrativos do norte de Montepuez.  
 
Não se sabe se os mineiros artesanais mencionados no perfil distrital continuaram no campo. 
Alguns podem se ter transferido para o garimpo de Marmonte.   
 
Parece que ninguém vive na própria pedreira. Presumivelmente, a maioria dos lapidários vive 
na vizinha vila de Montepuez (o centro da vila se encontra há menos de 5 km de distância) ou 
num dos seus bairros periféricos. Por conseguinte, é sensato esperar que a maioria das pessoas 
dependa dos serviços dos centros de saúde ou do hospital rural da vila de Montepuez. Existem 
várias escolas primárias na área e duas escolas secundárias na vila de Montepuez.  
 
Em termos de impacto ambiental, o campo provavelmente se tenha transformado 
principalmente quando se tratava de uma empresa industrial. Hoje, parece que a maior parte 
do trabalho de extracção consista em gradualmente romper afloramentos de mármore 
relativamente pequenos para produzir pequenas pedras de pavimentação de mármore cortadas 
à mão.  
 
O Serviço Distrital de Actividades Económicas de Montepuez não recebeu qualquer pedido de 
licenças artesanais para o campo de Marmonte.  
 
 
5.9 RIACHO DO ITALIANO 

 
O campo atravessa a estrada Montepuez-Nairoto e fica há poucos quilómetros ao norte da vila 
de Montepuez. É o único campo na área de estudo muito próximo a uma área urbana.  
 
O campo consiste num pequeno riacho. Aparentemente, quando o campo foi descoberto, atraiu 
um grande número de mineiros artesanais de ouro. A interrupção social resultante levou as 
autoridades locais a expulsar a todos e a proibir qualquer mineração adicional no campo, e 
permanece incerto se o campo poderá ser reaberto.  
 
A equipa não tinha a certeza se o Riacho do Italiano e outros locais similares actualmente 
inactivos deveriam ser incluídos na pesquisa. Depois de algum debate, decidiu-se incluí-los 
porque, se as condições económicas da região se agravassem, a pressão social resultante 
poderia levar as autoridades locais a considerar reabri-las.  
 
Em termos de impacto ambiental, o campo parece estar amplamente revertido à sua condição 
original. Nenhuma associação de mineração está ou foi vinculada a este campo. 
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MAPA 12. RIACHO DO ITALIANO 

 

Nenhuma explicação foi obtida quanto ao nome bastante peculiar do riacho.   
 

 
IMAGEM 17. RIACHO DO ITALIANO NO INÍCIO DA ESTAÇÃO SECA 

 
 
 
5.10 RIO MUALO – NAIROTO NTELE 

 
A equipa de pesquisa conheceu esse lado ao passar por Ntele, uma aldeia na estrada que se une 
à vila de Montepuez com a fronteira da Tanzânia. Ntele está no posto administrativo de Nairoto.  
 
Sempre que possível, ao passar pelas aldeias à beira da estrada, a equipa de pesquisa parava 
para perguntar se houvesse alguns garimpos artesanais nas proximidades. Em Ntele, um grupo 
de moradores disse que, em 2016, pedras vermelhas haviam sido descobertas num rio perto da 
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aldeia. Os aldeões não sabiam dizer o que eram as pedras - talvez rubis - pois ainda não tinham 
sido enviadas para testes. 
 

 
MAPA 13. RIO MULAO-NAIROTO NTELE 

 
O rio não aparece no mapa. Apesar do seu nome, parece ser melhor descrito como um riacho 
(embora a destruição de várias pontes de betão armado na mesma estrada sugerisse que riachos 
de tamanho similar pudessem se tornar grandes correntes de água na estação chuvosa).  
 

 
IMAGEM 18. LOCAL ONDE FORAM ENCONTRADAS PEDRAS VERMELHAS NÃO CLASSIFICADAS NO RIO MUALO 

 
O campo real, nas margens do riacho, era pouco mais do que vários pequenos trechos de terra 
pálida próximos a uma ponte de betão armado. Aparentemente, a descoberta inicial levou a 
uma corrida no campo. O campo, no entanto, foi gradualmente abandonado, pois não foram 
encontradas mais pedras.  
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Se os testes das pedras encontradas no rio eventualmente se mostrarem sem interesse, o campo 
deve ser retirado da lista dos campos da mineração artesanal.  
 
 
5.11 RIACHO NTANGANI 

 
Depois de visitar o Riacho Mualo, a equipa de pesquisa dirigiu para o norte por várias horas até 
chegar à aldeia de Nacololo. De lá - e com a ajuda de um guia local fornecido pelas autoridades 
da aldeia - a equipa se dirigiu para o leste, um percurso de cerca de 10 km por uma estrada de 
terra batida cercada de floresta. Na ida ao local, a equipa cruzou-se com vários pequenos grupos 
de pessoas – mineiros artesanais esfarrapados e descalços - caminhando, presumivelmente, de 
volta às aldeias de Nacololo A e B.  
 
Ao chegar ao campo, que consistia em várias florestas ao longo de um riacho chamado Ntangani, 
surpreendentemente, a equipa não encontrou ninguém lá. Dada a hora do dia - final da tarde -, 
talvez todos os que trabalhavam no campo já tivessem voltado para Nacololo, uma caminhada 
que envolveria várias horas e que normalmente teria que ser concluída antes do anoitecer.  
 
Embora não houvesse à vista, havia várias comportas muito rudimentares nas margens do riacho 
(ou talvez riachos). As comportas, no entanto, pareciam não ter sido usadas por algum tempo. 
De facto, não havia água fluindo, apenas alguns pequenos poços aqui e acolá. 
 
Como estava a escurecer, e como a viagem de regresso a Montepuez, onde a equipa estava 
alojada, levaria mais de quatro horas, a equipa decidiu voltar cedo no dia seguinte. 
 

 
MAPA 14. RIACHO NTANGANI 

 
Além disso, no regresso, um dos aldeões de Nacololo disse que o mercúrio não era usado no rio. 
Ao invés disso, e para a surpresa da equipa de pesquisa, os mineiros artesanais precisam trazer 
o seu concentrado de ouro de volta para à aldeia para ser processado no ponto central. Como a 
equipa de pesquisa ainda não tivesse visto nenhum mercúrio a ser usado ou ouro a ser 
produzido, havia uma ânsia generalizada de buscar essa intrigante informação.  
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IMAGEM 19. POÇOS DE ÁGUA NO FIM DA ESTAÇÃO CHUVOSA NO CAMPO DO RIACHO NTANGANI 

 
Os aldeões de Nacololo salientaram, igualmente, que os mineiros artesanais geralmente 
compravam pequenas quantidades de mercúrio aos camionistas tanzanianos, que 
frequentemente atravessavam a aldeia em direcção ao sul da vila de Montepuez. Ficou claro na 
conversa que todos entendiam que o uso de mercúrio era ilegal e que os camionistas 
tanzanianos estavam a traficar ou contrabandear.  
 
No dia seguinte, na segunda visita da equipa, não havia ninguém no campo. A ausência de 
pessoas podia estar na origem da falta de água no riacho, embora essa explicação não parecesse 
muito convincente, pois na tarde anterior a equipa viu pequenos grupos de pessoas que 
pareciam mineiros artesanais, caminhando de volta para a aldeia. De volta à Nacololo, a equipa 
não conseguiu encontrar ninguém que pudesse dar uma explicação sensata da ausência de 
pessoas no campo. Não se obteve nenhuma informação do ponto central onde o concentrado 
de ouro estava supostamente a ser processado. A equipa voltou então a Montepuez, frustrada, 
perplexa e um pouco cansada depois de uma longa viagem por uma estrada muito esburacada. 
Por conseguinte, os aldeões e mineiros artesanais talvez simplesmente não tivessem mais nada 
a ver com a equipa de pesquisa, pelo que, dadas as tensões e suspeitas em torno da mineração 
em Cabo Delgado, seja provavelmente compreensível.  
 
A unidade sanitária mais próxima é o posto de saúde de Nairoto, há várias horas de carro da 
aldeia de Nacololo e um pouco mais longo ainda para o próprio local do garimpo. Há uma escola 
primária sob gestão do governo na aldeia de Nacololo. A escola secundária mais próxima fica na 
vila de Montepuez, há cerca de três horas de carro, na estação seca. 
 
As actividades de mineração no Riacho Ntangani parecem bastante fracas com poucos danos ao 
meio ambiente. Não havia quase nenhum lixo no campo e as únicas estruturas visíveis de origem 
humana eram as comportas de pedra e lama muito rudimentares dispostas em sacos nas 
margens do riacho.   
 
Não há associações de mineração trabalhando na área. 
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5.12 NTOLA 

 
Ntola não foi visitado pela equipa de pesquisa. O campo não permite acesso de carro, excepto 
possivelmente em Agosto e Setembro, no auge da estação seca. A equipa de pesquisa fez duas 
tentativas frustradas de chegar a Ntola usando duas vias diferentes, mas ambas as vias de terra 
batida estavam tão inundadas que não permitiam a passagem da sua viatura. Ntola e Xixano 
(veja abaixo) são locais a que normalmente se chega de motocicleta. A viagem envolve 
atravessar dois rios. Aparentemente, as motocicletas são transportadas em pequenas 
embarcações. Não há meios de transporte que permitam a travessia de carros pelos rios.  
 
A fotografia abaixo e as coordenadas geográficas foram fornecidas pelo Sr. Diquissone, o Oficial 
de Mineração do Distrito de Montepuez. Ele havia visitado o local em 2016. 
 
Aparentemente, nunca houve aldeia ou assentamento em Ntola. O nome aparece em alguns 
sites de mapeamento (por exemplo, http://www.maplandia.com), mas ao ampliar o zoom na 
imagem do satélite do local, os resultados são muito confusos para mostrar quaisquer detalhes 
relevantes. Foi feita uma tentativa para localizar o site no Google Earth usando as coordenadas 
de longitude e latitude fornecidas por Diquissone, mas nenhum campo de mineração 
reconhecível foi identificado. 
 

 
MAPA 15. NTOLA 

 
Por conseguinte, Ntola e Xixano têm reputação de El Dorado. Ambos são considerados garimpos 
de ouro altamente produtivos e ambos se encontram no interior numa zona um pouco 
inacessível de Montepuez. Diz-se que os garimpos - geralmente faladas no plural em vez de 
singular - atraem centenas de mineiros artesanais e que os números aumentaram muito nos 
últimos meses, à medida que as pessoas, especialmente os estrangeiros, fogem dos ataques 
policiais noutras partes da província de Cabo Delgado. 
 
De acordo com o Sr. Diquissone, Oficial de Mineração do Distrito de Montepuez, pode haver 
cerca de 2500 mineiros artesanais a trabalhar no campo. Juntamente com Xixano e Poço de 
Muaja, eles podem constituir os únicos campos de mineração na área de estudo. 
 
A equipa também estava muito interessada em visitar Ntola por causa de relatórios intrigantes 
- que incluíam o Chefe do centro de saúde mais próximo à Ntola sob gestão do Governo - em 
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relação a um evento, que aparentemente havia ocorrido vários meses antes. Refira-se que, em 
algum momento, nos finais de 2016 ou início de 2017, cerca de 150 a 200 mineiros artesanais 
que viviam em Ntola tiveram morte súbita. Uma fonte disse que as mortes e desmaios foram 
causados por envenenamento por mercúrio e que guardas florestais de uma reserva de caça nas 
proximidades haviam envenenado os poços do campo para forçar as pessoas a abandonar Ntola 
(disseram que os mineiros artesanais praticavam caça furtiva de tantos animais da reserva); e 
uma outra pessoa disse que a morte pode ter sido causada por um surto de cólera ou disenteria. 
Surpreendentemente, nenhum relatório oficial ou notícias foram encontrados para refutar, 
confirmar ou comparar o evento. 
 

 
IMAGEM 20. MINEIROS ARTESANAIS ESCAVANDO EM BUSCA DE OURO EM NTOLA 

 
Não há unidades sanitárias de cuidados de saúde primários ou escolas primárias em Ntola ou 
nas proximidades. O posto de saúde mais próximo localiza-se na aldeia de Mirate. Não está claro 
se a escola primária mais próxima também está em Mirate ou Nquevene.  
 
De acordo com o Departamento de Mineração do Distrito de Montepuez, ninguém solicitou 
licença artesanal para a prática de mineração na área.  
 
 
5.13 XIXANO 

 
Apenas se pode chegar a Ike Ntola, Xixano (também escrito Xissano) de carro durante o auge da 
estação seca. A equipa de pesquisa estava interessada em visitar o campo, não apenas por causa 
da reputação do seu tamanho, população e El Dorado, mas também por causa de um relatório 
intrigante. Numa noite, enquanto a equipa de pesquisa estava em Montepuez, um dos seus 
membros iniciou uma conversa com dois homens que disseram ter chegado àquela cidade para 
comprar mercúrio no mercado negro a um fornecedor tanzaniano. Os mesmos disseram que a 
posterior revenderiam o mercúrio a mineiros artesanais nas aldeias. Disseram, igualmente, que 
haviam trabalhado em Xixano onde viram uma máquina, colocada na carroçaria ou atrelado de 
uma viatura, que, de forma automática, extraía ouro do concentrado de ouro, isto é, a mistura 
de partículas de ouro, cascalho, areia e detritos orgânicos que geralmente se misturam com 



MINERAÇÃO ARTESANAL: DIREITOS AMBIENTAIS E CULTURAIS EM CABO DELGADO 

87 
 

mercúrio para obter ouro da esponja-de-ouro. Foram ditos que nenhuma máquina desse tipo 
existe, mas eles insistiram que a viram em funcionamento, com os seus próprios olhos. 
 

 
MAPA 16. XIXANO 

 
As leituras de longitude e latitude que aparecem na Tabela 1 são as coordenadas da aldeia de 
Xixano. No entanto, de acordo com o oficial de mineração do distrito de Montepuez, o campo 
não está perto da aldeia, pelo que as tentativas de encontrar o site no Google Earth para localizar 
algo parecido com uma imagem aérea do que deveria ser um grande garimpo artesanal de ouro 
superficial não surtiram efeito. Isso é um pouco surpreendente, já que o Xixano é considerado 
um dos locais de mineração mais povoados da área de estudo.  
 
Curiosamente, o site www.minedat.org faz menção à existência de um campo de mineração 
chamado Xixano na província de Cabo Delgado, mas, estranhamente, não faz menção a 
depósitos de ouro na área. 
 

 
IMAGEM 21. COORDENADAS DE XIXANO (SCREENSHOT) 

 
Não há centros de cuidados de saúde primários perto de Xixano. O posto de saúde mais próximo 
fica na aldeia de Nairoto, a sede do posto administrativo e há muitos quilômetros. A base de 



MINERAÇÃO ARTESANAL: DIREITOS AMBIENTAIS E CULTURAIS EM CABO DELGADO 

88 
 

dados do Ministério da Educação das escolas primárias e secundárias em Cabo Delgado refere 
que há uma escola primária perto da aldeia de Xixano. 
 
Não se obteve nenhuma informação quanto à natureza e extensão dos danos ambientais 
causados pela mineração em Xixano. É, no entanto, bastante curioso que, enquanto a aldeia de 
Xixano aparece claramente em imagens de satélite da área, nada foi encontrado que se 
assemelhasse a um extenso campo de mineração. 
 
De acordo com o Departamento de Mineração do Distrito de Montepuez, nenhuma associação 
de mineração solicitou licenças para operar na área de Xixano. 
 
 
5.14 NAMAHACA 

 
O campo fica há curta distância de carro da aldeia de Namahaca e não muito longe da estrada 
Pemba-Montepuez. Foi o primeiro campo visitado pela equipa de pesquisa. 
 
O campo de Namahaca é considerado o maior garimpo artesanal de rubis da província de Cabo 
Delgado. Produz minerais na forma de rubis com qualidade de pedras preciosas e o abrasivo 
industrial conhecido como corindo. O garimpo também pode produzir safiras.  
 

 
MAPA 17. NAMAHACA 

 
Apesar da sua reputação, não havia ninguém no campo no momento da visita. Na verdade, o 
campo parecia um pouco abandonado, embora, em caso afirmativo, fosse impossível dizer como 
recentemente. Alguns dos garimpos e poços foram inundadas, enquanto outras foram 
totalmente destruídas. A equipa foi acompanhada pelo presidente das duas associações de 
mineração que gerem o campo. Ele acompanhou a equipa de pesquisa em todas as visitas ao 
campo na área Namahaca-Namanhumbir e forneceu a maioria das informações sobre os 
campos. Curiosamente, alguém que veio por acaso ao campo referiu-se aos poços e garimpos 
mais abandonados como as covas dos tanzanianos. Aparentemente, moçambicanos e 
tanzanianos trabalham ou trabalharam em diferentes partes do campo.  
 
Reportou-se que havia outros poços semelhantes na área. De facto, parece que o campo se 
estende paralelamente à estrada Pemba-Montepuez e cobre uma grande área que se estende 
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desde Namahaca até à aldeia de Namanhumbir. Dizia-se que o campo tinha cerca de 500 metros 
de largura e quase 2,5 quilômetros de comprimento. Na verdade, a equipa estava um pouco 
incerta se descreveu o campo como um ou vários campos. Por fim, julgou-se único campo, pois 
parecia haver pouco a descobrir ao tentar traçar um mapa de um número potencialmente 
grande de poços menores e mineiros artesanais espalhados por uma área extensa. 
 

 
IMAGEM 22. MINAS DE RUBI E CORÍNDON – POÇOS E GUINCHOS MANUAIS  

 
Embora houvesse várias estruturas semelhantes a cabanas ao redor da área visitada pela equipa, 
o presidente das associações de mineração que geria o campo apontou que a maioria dos 
mineiros artesanais vivia em Namahaca e outras aldeias vizinhas. Disse igualmente que os 
depósitos minerais obtidos do campo foram lavados num riacho próximo, e que os mesmos só 
carregavam água suficiente para tais fins durante a estação chuvosa.  
 
O presidente das associações de mineração não conseguiu explicar a ausência de pessoas. Isto 
chamou a atenção da equipa como muito surpreendente, uma vez que Namahaca é considerado 
o mais importante campo de mineração de rubis artesanal na província de Cabo Delgado. 
Apenas algumas semanas depois, quando a equipa estava num restaurante em Montepuez, 
discutindo o trabalho do dia, alguém, por acaso escutando a conversa da equipa, apresentou-se 
como presidente da Associação de Organizações Mineiras de Cabo Delgado. A equipa aproveitou 
a oportunidade para lhe fazer várias perguntas, inclusive porque ele achava que não havia 
ninguém em Namahaca. Ele disse que o garimpo produzia principalmente corindo (em oposição 
a rubis) e, por causa disso, o mesmo havia sido abandonada temporariamente porque os preços 
nos mercados internacionais do corindo estavam tão baixos que não era mais lucrativo 
continuar a trabalhar no garimpo. Ele acrescentou que a maioria dos moradores da região de 
Namahaca tem stocks de corindo nas suas casas que não podem vender. O presidente da 
Associação de Organizações Mineiras de Cabo Delgado disse que pessoas que nunca exploraram 
tendem a ignorar o facto de que a mineração artesanal requer muito tempo e esforço e, para 
pessoas que vivem numa economia de subsistência, investimentos consideráveis em 
equipamentos, alimentos e roupas. Portanto, como a maioria dos mineiros artesanais tem 
pouco ou nenhum capital, a mineração deve fornecer um retorno quase imediato para cobrir os 
custos.  
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Não se obteve nenhuma informação quanto ao número de pessoas que trabalham no campo. 
Aparentemente, a maioria das pessoas que vive dentro e aos arredores de Namahaca está 
envolvida, de uma ou outra forma, em actividades de mineração, artesanais ou não. Mineiros 
artesanais não precisam ser membros de nenhuma das duas associações de mineração que 
gerem o campo. Licenças de mineração artesanal, senhas mineiras, são emitidas em nome dos 
fundadores de associações de mineração. O seu número é menor em comparação com o 
número dos que realmente trabalham nas respectivas concessões das associações. 
 
Por conseguinte, na mineração de rubi e corindo há uma divisão acentuada do trabalho baseada 
no sexo. As actividades extractivas são executadas quase exclusivamente por jovens do sexo 
masculino. Mulheres e crianças de ambos os sexos estão envolvidas principalmente em 
actividades secundárias de mineração, principalmente lavando e peneirando os cascalhos 
extraídos dos garimpos. 
 
Segundo o presidente das associações mineiras locais e de conversas informais com um grupo 
de mineiros artesanais com quem a equipa se reuniu numa ocasião posterior, parece que os 
acidentes fatais são raros. Os mineiros artesanais estão aparentemente mais em risco de ficarem 
soterrados em garimpos e galerias desabadas durante e imediatamente após a estação das 
chuvas. Os principais problemas da saúde profissional foram reportados como cortes, contusões 
e fractura de membros devido a quedas. Reportou-se que pequenos acidentes e doenças 
comuns foram tratados no Centro de Saúde de Namanhumbir, há mais de 10 km de distância. 
No caso de situações mais graves, a maioria dos mineiros artesanais depende aparentemente 
dos serviços do hospital rural sob gestão do Governo na vila de Montepuez, a capital do distrito, 
ou até mesmo do hospital provincial do Ministério da Saúde na cidade de Pemba. 
 
Há uma escola primária sob gestão do governo em Namahaca e duas outras dentro de um raio 
de 5 km da vila (Escola primária de Mpupeni e Escola primária Namomba).  
 
As crianças mais velhas, se escolarizadas, aparentemente frequentam a escola secundária do 
Ministério da Educação, na vila de Montepuez. A empresa mineira de Montepuez (MRM), como 
parte do seu contrato com o governo moçambicano, é obrigada a construir - e está a construir - 
uma escola primária e um centro de saúde na área. 
 
Devido ao tamanho do campo de Namahaca, a equipa de pesquisa não pôde avaliar, muito 
menos apreciar, o grau, a extensão e o tipo de danos ambientais ocorridos em todo o campo. A 
área realmente visitada pela equipa de pesquisa foi provavelmente pouco mais do que o 
tamanho de um campo de futebol. Dentro da área, havia algumas cabanas em ruínas, cerca de 
30 garimpos e poços de diferentes tamanhos e muitos caminhos lamacentos escorregadios e 
bem trilhados.  
 
A área visitada pela equipa de pesquisa trouxe claramente uma grande transformação no meio 
ambiente. No entanto, parece que as mudanças são altamente localizadas e provavelmente 
envolvem poucos danos a longo prazo. As paredes laterais dos garimpos e poços parecem 
degradar-se muito facilmente, provavelmente levando ao seu desabamento e desaparecimento 
quase total em menos de uma década.  
 
Não havia latrinas em nenhum lugar visível no campo de mineração. Havia muito pouco lixo ou 
nenhuma maquinaria ou equipamento abandonado. 
 
Conforme referido, o campo está sob gestão de duas associações de mineração. Uma chama-se 
Associação Mineira Armando Emílio Guebuza, em homenagem a um recente Presidente 
moçambicano, e a outra Associação Mineira Três de Outubro.   
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Parece que as associações de mineração que operam no campo de Namahaca estão a planificar 
obter licenças de mineração de pequena escala (ao contrário das artesanais) - certificados 
mineiros. Isso permitirá que eles extraiam volumes muito maiores de terra e utilizem maquinaria 
industrial para atingir camadas de rubi mais profundas e ricas.  
 
A mudança da mineração artesanal para a de pequena escala levará, sem dúvida, a um impacto 
ambiental muito maior. Para obter a licença, os candidatos, sejam eles associações de 
mineração ou empresas comerciais, devem apresentar um estudo de impacto ambiental 
simplificado e uma avaliação do impacto social) e um plano de exploração que deve especificar:  
 

Medidas de protecção do meio ambiente, restauração e reabilitação do terreno, bem como propostas para 
a mineração dos efeitos da exploração mineira no terreno e água superficial localizada na área mineira, 
assim como na área adjacente em conformidade a legislação ambiental específica; 
 
Identificação de quaisquer riscos de segurança e saúde para a pessoa envolvido na exploração mineira e o 
público em geral e propostas para o controlo, mitigação, monitoria e eliminação de qualquer desses riscos; 

 
(Regulamento da lei de minas: Artigo 102, alíneas m) e n)  

 
Até que ponto os Ministérios Distritais e Provinciais de Mineração irão fazer cumprir esses 
requisitos é um pouco questionável. 
 
5.15 RIACHO NTONCA (NTONGA) 

 

 
MAPA 18. RIACHO NTONCA 

 
 A viagem a este campo demorou mais de uma hora de carro devido ao capim alto que 
obscurecia a estrada de terra batida que levava ao campo. No entanto, ao traçar as leituras do 
GPS tiradas no campo, surpreendentemente, descobriu-se que o campo se localizava há menos 
de três quilômetros de distância da aldeia de Namahaca.  
 
Conforme referido, a equipa foi informada que havia poucos garimpeiros espalhados por uma 
área de dois a três quilômetros em direcção à aldeia de Namanhumbir, perto do campo do 
Riacho Ntonca. Isso sugere que o Riacho Ntonca e o campo anteriormente visitado de Namahaca 
podem fazer parte do mesmo sistema geológico de corindo / rubi.  
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A equipa de pesquisa não tentou visitar o campo inteiro, que, provavelmente, se estenda por 
mais de um hectare e está cercado por florestas esparsas e campos de sorgo e milho. A parte 
visitada pela equipa consistia em vários pequenos desflorestamentos ao longo de um riacho 
sinuoso. Apesar de tantos poços, garimpos, buracos e bacias lamacentos, o campo parecia um 
pouco abandonado. 
 

 
IMAGEM 23. BACIAS ALIMENTADAS PELAS ÁGUAS DAS CHUVAS PARA A LAVAGEM DEPÓSITOS DE RUBI 

 
Na ocasião e no dia da visita, a equipa de pesquisa encontrou quatro jovens trabalhando no 
campo. Dois cavavam areia e cascalho do leito do rio e nas margens do rio e os outros dois 
lavavam e peneiravam o solo em poços próximas e cheios de água.  
 
Depois de um longo bate-papo de confiança, um dos mineiros artesanais mostrou à equipa 
alguns rubis, cada um com cerca de três ou quatro milímetros de diâmetro. Os mineiros 
artesanais disseram que estavam aí há vários meses vindos da província vizinha de Nampula. 
Eles lamentaram ter encontrado muito poucos rubis e disseram que, a menos que a sorte 
mudasse, abandonariam o campo e possivelmente a mineração completamente. A mineração, 
disseram, estava se mostrando muito pouco lucrativa.  
 
As condições de vida no campo eram claramente muito inadequadas, facto que os próprios 
mineiros artesanais reconheceram e lamentaram. A sua acomodação consistia em cabanas 
rudimentares improvisadas ou abrigos parecidos com bivaques cobertos por sacos de lixo 
rasgados e ramos frondosos. Redes mosquiteiras e latrinas não eram visíveis. A obtenção de 
comida levava muito tempo. Como o armazenamento no campo em que se localiza o garimpo é 
difícil, viagens frequentes têm que ser feitas a aldeias próximas para obter suprimentos e, além 
disso, os mineiros artesanais têm que depender de alimentos caros enlatados e embalados  
 
Eles foram questionados se possuíam uma senha mineira ou pertenciam a uma associação de 
mineração, ao que responderam que nenhum dos dois forneceu qualquer protecção contra o 
abuso policial. Disseram igualmente que a polícia frequentemente exigia gasosa, pequenos 
subornos, para que continuassem a trabalhar.  
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IMAGEM 24. HABITAÇÃO RUDIMENTAR IMPROVISADA 

 
O principal informante do campo - apenas um dos quatro mineiros artesanais poderia falar 
português fluentemente - disse que não havia mulheres ou crianças trabalhando no campo e 
que as mulheres raramente se envolviam na escavação de poços e garimpos.  
 

 
IMAGEM 25. MINA COM GALERIA NO CAMPO DO RIACHO NTONCATE 

 
O estado bem cuidado de alguns dos garimpos sugere que, apesar das evidências, poços, covas 
e galerias subterrâneas continuam a ser escavados. Os mineiros artesanais estão, portanto, 
presumivelmente em risco de quedas graves e de serem soterrados no subsolo. O garimpeiro 
que falava português, no entanto, disse que o que mais o preocupava eram os ferimentos graves 
que aparentemente resultavam de brigas que surgem quando alguém num gangue de escavação 
não estiver disposto a partilhar um achado com os seus colegas.   
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Os mineiros artesanais disseram que eles e outros usavam a unidade sanitária mais próxima, a 
saber, o centro de saúde em Namanhumbir, há mais de 12 km de distância. Há uma escola 
primária estatal dentro de um raio de 5 km do campo (Escola primária de Napaco), embora, 
conforme referido, actualmente não exista, ou parece não existir, nenhuma criança morando no 
campo. A sul do campo, há 4 Km, existe outra escola primária, a Escola Primária de Namahaca. 
Não há estradas como tal entre o Riacho Ntonca e essas duas escolas primárias. 
 
O nível dos danos ambientais causados pela mineração no campo do Riacho Ntonca é 
actualmente considerável, mas provavelmente facilmente reversível a médio prazo. Os efeitos 
negativos da agricultura de corte e queima praticada pela maioria dos moradores da área são 
possivelmente maiores.  
 
Embora o presidente das duas associações de mineração mencionadas anteriormente falasse 
como se o campo estivesse dentro da sua concessão, a impressão obtida era que elas não 
estavam activamente envolvidas na gestão do local. Isso pode não ter sido sempre assim, mas 
hoje o campo de Riacho Ntonca parece ser muito marginal para ser de muito interesse para 
quase ninguém e certamente as associações de mineração. A impressão obtida é que as 
expectativas na área Namahaca-Namanhumbir já não são mais atingidas pelos escassos lucros 
oferecidos pela mineração artesanal. Parece que os mineiros artesanais estão cada vez mais 
centrados na criação de empresas de mineração de pequena escala. Se uma licença de 
mineração de pequena escala for obtida para o campo Riacho Ntonca, o seu interesse poderá 
ser renovado. Seja como for, talvez estes sejam sinais de mudanças importantes, mudanças que 
podem levar a uma maior mecanização e maior impacto ambiental. 
 
 
5.16 LAVADOURO DE NAMAHACA 

 

 
MAPA 19. LAVADOURO DE NAMAHACA 

 
Tendo apenas se deparado com quatro pessoas nos dois únicos campos de mineração artesanal 
que produzem rubis em Cabo Delgado, tornou-se imediatamente evidente que a maior parte da 
mineração artesanal de rubi na área deve ocorrer noutros lugares.  
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Quem viaja pela área de Namahaca-Namanhumbir nota imediatamente os inúmeros grupos de 
homens, principalmente jovens, que caminham pela estrada Pemba-Montepuez. Quase todos 
eles carregam baldes, espadas e picaretas e estão vestidos com roupas esfarrapadas e 
incrustadas de terra. Claramente, essas pessoas estão envolvidas em algum tipo de actividade 
de mineração nas proximidades. 
 
O aparente mistério começou a dissipar quando alguém disse, quase de passagem, que havia 
vários lugares próximos onde os depósitos de rubi (conhecidos localmente como camada) 
trazidos da concessão da MRM estavam sendo lavados.  
 
O primeiro campo a ser visitado foi uma pedreira abandonada à beira da estrada Pemba-
Montepuez, não distante de Namahaca. Aparentemente, o campo já havia servido para fornecer 
areia para construção de estradas. O lugar não tem nome como tal, então a equipa deu o nome 
de Lavadouro de Namahaca, lavadouro que significa lugar de lavagem. 
 
Mais de cem pessoas estavam no campo - principalmente mulheres e crianças - lavando sacos 
de cascalho contendo rubi, presumivelmente de poços artesanais clandestinos nas propriedades 
próximas à MRM. Água abundante é necessária para lavar, peneirar e separar o cascalho 
contendo pedras preciosas e ter uma fonte de água perto da sua casa pode oferecer economias 
consideráveis em tempo, esforço e dinheiro. 
 
Aparentemente, as pessoas só começaram a chegar ao poço dois ou três dias antes, quando se 
encheram de água da chuva depois de uma chuva repentina. A equipa foi informada que o poço 
logo iria secar novamente. De facto, a equipa não tinha a certeza se incluiria o local no estudo, 
embora não apenas por causa do seu caráter temporário, mas também porque a sua inclusão 
envolveria a criação de uma categoria que não havia sido inicialmente contemplada. Assim, se 
incluída, a pesquisa não se limitaria apenas aos campos de mineração artesanal. Também 
sondaria campos associados à mineração artesanal, uma categoria difícil de definir com 
precisão. No evento, decidiu-se incluir o Lavadouro (e dois outros locais próximos de lavagem). 
 

 
IMAGEM 26. MINEIROS ARTESANAIS LAVANDO DEPÓSITOS CONTENDO RUBI 

 
As famílias não vivem no próprio lavadouro, presumivelmente vivem nas aldeias vizinhas de 
Namahaca, Matimba, Ntete, Nsempia, etc. Há um centro de saúde em Namanhumbir, há 10 km 
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e existem várias escolas primárias na área, embora não escolas secundárias, sendo a mais 
próxima a da vila de Montepuez, localizada há 25 km. 
 
Nenhum perigo profissional parece estar ligado à lavagem de depósitos minerais, embora seja 
um trabalho claramente árduo e cansativo. As crianças provavelmente passam longas horas 
ajudando a vasculhar o cascalho em busca de rubis, mas elas parecem gostar de chapinhar na 
água e o trabalho provavelmente ofereça uma excelente oportunidade para interacção social e 
convívio familiar.  
 
O campo não está sob gestão de nenhuma organização. Lavar pedras preciosas neste local não 
causa nenhum dano ambiental. 
 
 
5.17 BARRAGEM NASSIMA-NSEMPIA 

 
O campo foi visitado na manhã de domingo, 23 de Abril. A Barragem Nassima-Nsempia (ou 
Nsembia) é uma barragem construída nos tempos coloniais. Leituras de GPS foram tiradas das 
bordas da água, perto de onde a estrada de terra batida liga à barragem. Não se fez nenhuma 
tentativa para demarcar todo o campo.  
 
Quando o carro da equipa de pesquisa se aproximou ao campo, as pessoas começaram a fugir e 
se esconder no mato nos arredores do campo. Ao chegar à borda de água, tudo o que restava 
eram sacos meio vazios e pás abandonadas (apesar do seu custo!). As únicas pessoas a serem 
vistas eram vários pequenos grupos de mulheres e crianças no lado oposto da barragem. Depois 
de uma espera considerável e depois de o presidente das associações locais de mineração tanto 
tentar convencê-los, explicando que a equipa de pesquisa não tinha nada a ver com a polícia ou 
membros da equipa de segurança da MRM, pequenos grupos de pessoas começaram a se 
aproximar e se concentrar nas bordas de água. Perguntados sobre quantas pessoas geralmente 
se reúnem na barragem, várias pessoas responderam que em algumas ocasiões tem havido 
muitas pessoas - centenas - enquanto noutras apenas algumas.  
 

 
MAPA 20. BARRAGEM NASSIMA-NSEMPIA 
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Proporcionalmente, havia muito mais homens no campo do que no Lavadouro de Namahaca. 
Várias pessoas explicaram que os homens - ou seja, os próprios mineiros artesanais - ou 
membros próximos da família feminina faziam as primeiras lavagens mais ricas. Depois disso, 
outros - muitas vezes crianças - estavam livres de tentar a sorte peneirando os resíduos.  
 
Enquanto na barragem, um fluxo constante de jovens de sexo masculinos chegava em 
motocicletas que transportavam sacos de terra supostamente contendo rubi, pronto para ser 
lavado e inspecionado. Claramente, deve haver muitos mineiros artesanais roubando depósitos 
minerais dentro da concessão da MRM.  
 

 
IMAGEM 27. MINEIROS ARTESANAIS LAVANDO CASCALHOS DE RUBI À BORDA DA ÁGUA 

 
Não se sabe se a barragem serviu anteriormente como fonte de água potável. Hoje as águas 
estão muito turvas para esse fim (veja abaixo, Barragem de Namanhumbir Sede). A barragem 
está a se assoreando gradualmente.  
 
A esquistossomose é comum na província de Cabo Delgado. Nenhuma informação, entretanto, 
foi obtida quanto à presença de caramujos transmissores da esquistossomose. Um estudo 
recente (realizado em Ancuabe, Montepuez e Namuno e outros distritos do centro e do sul) 
encontrou uma taxa de prevalência global de 60% (Phillips et al, 2018).  
 
 
5.18 BARRAGEM NAMANHUMBIR SEDE 

 
A barragem fica logo depois da aldeia de Namanhumbir. Foi construído durante os tempos 
coloniais (antes de 1974) e hoje é do tamanho de um pequeno lago ou lagoa grande. Embora 
originalmente destinado a regular o fornecimento de água para os canais de irrigação e fornecer 
água potável para a pecuária e consumo humano, uma vez que a mineração de rubi se tornou 
um lugar-comum, as águas estão permanentemente turvas e a barragem foi reportada estar em 
via assoreamento.  
 
Na época da visita, havia mais de cem pessoas, principalmente mulheres e crianças, ocupadas 
lavando e peneirando sacos de depósitos contendo rubis. A equipa de pesquisa perguntou se 
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esses números eram típicos. A impressão obtida com as várias respostas foi que os números 
variavam muito ao longo do dia, havendo muito mais pessoas logo após o amanhecer e ao final 
da tarde e no começo da noite, e poucas vezes ao meio-dia. 
 

 
MAPA 21. BARRAGEM NAMANHUMBIR SEDE 

 
Essas flutuações não são surpreendentes. Parece sensato supor que as pessoas preferem evitar 
as horas mais quentes do dia. Há pouca sombra à borda da água e a lavagem, peneiramento e 
separação são uma actividade cansativa. Os comentários das pessoas também sugeriam que os 
números variavam, não apenas durante o dia, mas também de mês para mês. A impressão 
obtida foi de que os números dependiam muito da quantidade de terras contendo rubi a serem 
retiradas clandestinamente para fora das terras da MRM. Na verdade, enquanto a equipa de 
pesquisa estava no local, um fluxo constante de pessoas em bicicletas motorizadas carregando 
sacos de terra chegou à borda da água.  
 

 
IMAGEM 28. VISÃO PANORÂMICA DA BARRAGEM DE NAMANHUMBIR SEDE 
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A lavagem da camada envolve principalmente mulheres e crianças de todas as idades. A equipa 
de pesquisa foi informada que em muitas famílias os homens são responsáveis pela escavação 
e obtenção da camada de rubi, enquanto as mulheres são responsáveis pela lavagem, 
peneiramento e separação.  
 
Várias pessoas indicaram que a primeira lavagem é feita pelos próprios mineiros artesanais ou 
pelas suas esposas. Isso porque eles oferecem a maior oportunidade de encontrar rubis. A 
segunda e terceira lavagens ainda são consideradas produtivas e geralmente são feitas por 
outros membros da família. Depois disso, o cascalho é deixado à borda da água e pode ser 
inspeccionado por qualquer outra pessoa. 
 
É difícil saber se lavar, peneirar e separar depósitos minerais representa perigos profissionais 
sérios. O trabalho exige claramente muito tempo e esforço, mas provavelmente não seja mais 
do que o tempo e esforço necessários para a agricultura e agropecuária. O trabalho pode ter um 
efeito prejudicial indirecto na educação dos bebês e na escolarização das crianças.   
 
No que diz respeito à saúde da comunidade, a equipa de pesquisa foi informada que a barragem 
não poderia mais ser usada como fonte de água potável devido ao alto nível de assoreamento e 
à nebulosidade geral da água (não ficou claro se a barragem ainda está a ser usada para fins de 
irrigação).   
 
A barragem foi considerada uma das principais fontes de água potável para as pessoas que 
vivem na área. Contudo, devido à turbidez geral e ao assoreamento, as águas já não eram 
consideradas adequadas para o consumo humano.  
 
As pessoas não vivem no campo em si, mas nas aldeias vizinhas, especialmente Namanhumbir, 
que é provavelmente a aldeia mais populosa da região. Existe um centro de saúde sob gestão 
do governo em Namanhumbir. 
 
As pessoas no campo reportaram que usavam o centro de saúde na aldeia de Namanhumbir ou, 
se necessário, o hospital rural na vila de Montepuez. Existem duas escolas primárias na área 
imediata, a Escola primária de Namanhumbir e a Escola primária 25 de Setembro.  
 
A barragem é presumivelmente gerida pelas autoridades da aldeia. As duas associações locais 
de mineração parecem ter pouca influência directa sobre o funcionamento do campo. A equipa 
não teve tempo de investigar se havia restrições ou regras sobre quem pode lavar a camada na 
barragem.  
 
Além do assoreamento gradual e da eventual oclusão da barragem, as actividades relacionadas 
à mineração, por si só, não parecem apresentar novos perigos ambientais. 
 
 
5.19 NAMICUPO – RIO NINA 

 
Dado que a equipa tinha apenas uma viatura e que visitar o campo envolveria quase dois dias 
de trabalho e um pernoite no garimpo, decidiu-se não tentar visitar o campo. As coordenadas 
do campo foram fornecidas pelo Oficial de Mineração do Distrito de Montepuez que 
acompanhou a equipa de pesquisa. 
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MAPA 22. NAMICUPO – RIO NINA 

 
O campo supostamente produz ouro. De acordo com vários sites da Internet, Namicupo é o 
nome de um riacho. As imagens de satélite da localização não mostram nenhuma actividade de 
mineração importante. Nenhuma informação adicional foi obtida. 
 
 
 
 
 
5.20 NALIA – MUASSINE 

 
Nalia (ou Nanlia) foi o primeiro lugar a ser visitado no distrito de Namuno.  
 

 
MAPA 23. NALIA-MUASSINE 

 
A impressão obtida foi de que é um campo muito activo e bem organizado. O ouro é extraído 
usando métodos exclusivamente artesanais de pedras e depósitos aluviais ao longo do rio 
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Muataze. Este rio, juntamente com o Namicuio, que se une mais a jusante, forma provavelmente 
um único sistema contendo ouro. O sistema possivelmente inclui também o garimpo de ouro 
em Napuico, mais adiante no rio Muataze, e o extenso campo ao longo do rio Namicuio, perto 
da aldeia de Nachinguweia. O campo em Wacueia também pode fazer parte do mesmo sistema 
geológico.  
 
O campo em si é bastante extenso e está sob gestão de uma associação mineira, a Associação 3 
de Fevereiro. A equipa de pesquisa foi mostrada várias áreas mais ou menos diferenciadas. A 
primeira consistia numa série de garimpos, cortadas em veia de pedra contendo ouro. Vários 
mineiros artesanais estavam a trabalhar nos arredores das covas levantando cargas pesadas de 
pedras quebradas usando guinchos, talhas e polias rudimentares. Este trabalho é a parte mais 
fisicamente exigente e talvez mais perigosa do processo de extracção de ouro. 
 

 
IMAGEM 29. MINEIROS ARTESANAIS OPERANDO GUINCHOS MANUAIS 
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IMAGEM 30. CRIANÇAS TRABALHANDO NO CAMPO DE MINERAÇÃO NALIA NA ABERTURA DE UM POÇO  

 

A equipa de pesquisa foi levada a ver um grande número de poços escavados ao longo de um 
trecho sinuoso do que, há milênios atrás, era provavelmente um leito de rio. Aqui, o solo aluvial 
contendo ouro estava a ser escavado e levado para ser processado nas proximidades de bacias 
cheias de água próximo ou no próprio rio.  
 
Em seguida, a equipa visitou uma estação de moagem e uma área onde a pedra de ouro em pó 
estava a ser peneirada e lavada. Nalia e Ntepo (veja abaixo) revelaram ser apenas locais dentro 
da área de estudo usando moinhos mecanizados.  
 

 
IMAGEM 31. CONCENTRANDO MINÉRIO DE OURO USANDO UMA COMPORTA (NTANDÃO) 
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IMAGEM 32. MOAGEIRA DE NALIA 

 
Embora a equipa tenha visto várias cabanas no campo, o presidente da associação local de 
mineração informou que a maioria dos mineiros artesanais e suas famílias morava nas aldeias 
vizinhas, embora a impressão obtida - possivelmente equivocada - fosse de que as pessoas 
estavam se aproximando ao campo real de mineração. A aldeia de Nalia fica há curta distância 
do próprio campo. No entanto, o presidente disse igualmente que havia muitas pessoas 
trabalhando no campo que vieram de aldeias distantes. Aparentemente, o conselho da aldeia 
local decidiu permitir que eles praticassem mineração nos arredores da área devido à sua 
pobreza. Parece que os estrangeiros pagam uma pequena taxa, valor este, que é depositada nos 
cofres da aldeia.  
 
Aparentemente, o número de pessoas trabalhando no campo flutua consideravelmente ao 
longo do ano. O número de pessoas que trabalham com a pedra contendo ouro (em oposição 
aos leitos de rios aluviais) é, no entanto, provavelmente constante, pois, comparativamente, o 
trabalho é bastante especializado e não pode ser feito por indivíduos sem a força física 
necessária. Na época e no dia da visita, o número de pessoas que trabalhavam no campo era 
provavelmente superior a 200. 
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IMAGEM 33. COMPORTA OU NTANDÃO NA BORDA DE ÁGUA - RIO MURATAZE 

 
A equipa de pesquisa foi informada que apenas homens podem trabalhar nos garimpos. De 
facto, Nalia foi uma das poucas ocasiões em que a equipa encontrou trabalhadores - todos 
homens - que se descreveram como mineiros artesanais. Seria interessante saber como os 
trabalhadores são pagos, como o ouro é negociado e como os benefícios da mineração são 
partilhados.  
 
A moageira mecanizada também parecia ser a província dos homens sozinhos. Por outro lado, 
parece que a britagem de pedras contendo ouro é principalmente o trabalho das mulheres. Isso 
é feito usando grandes morteiros de madeira e pilões pesados, semelhantes aos 
tradicionalmente usados para descascar e moer grãos. As mulheres são provavelmente 
atribuídas este trabalho, pois é visto como uma extensão das suas tarefas tradicionais. A equipa 
de pesquisa visitou várias residências. Depois da britagem das pedras contendo ouro em 
morteiros, elas são esmagadas manualmente até que um pó fino seja produzido. Os envolvidos 
na moagem de pedras parecem sofrer muitos ferimentos nos olhos, presumivelmente de 
fragmentos produzidos quando a pedra é martelada. Ninguém foi visto a usar equipamentos de 
protecção.   
 
A pedra em pó e o solo aluvial de ouro são recortados usando niquelais. O panning11 é feito no 
próprio rio, mas também é feito em casa. As pessoas têm pequenas bacias cheias de água nos 
seus quintais, o que presumivelmente lhes permite fazer o panning durante todo o ano. A pedra 
em pó é também obtida a partir da moagem mecânica. O mercúrio não é utilizado durante o 
processo de moagem mecânica (isto parece ser uma prática comum noutros países), 
provavelmente porque o mercúrio é muito caro na província de Cabo Delgado.   
 

                                                           
 
11 Forma de mineração tradicional que consiste em extrair ouro de um depósito usando uma bandeja  
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IMAGEM 34. BRITANDO MANUALMENTE PEDRAS DE OURO EM ARGAMASSAS EM CASA  

 
De acordo com a base de dados do Ministério da Saúde, não há unidades sanitárias dentro de 
um raio de 8km (distância directa) do campo de mineração. Numa linha recta, a unidade de 
cuidados de saúde primários mais próxima é o Centro de Saúde de Nanrapa. No entanto, vários 
membros da associação de mineração disseram que, para os serviços de cuidados de saúde 
primários, a maioria das pessoas prefere usar o centro de saúde na vila de Namuno. Embora a 
viagem a Namuno de carro demore mais de duas horas, seja provavelmente mais fácil do que 
Nanrapa. Além disso, de um modo geral, quanto maior a vila, melhor reputação ela tem para 
ser bem equipada com pessoal e equipamento. Para necessidades complexas de saúde ou em 
caso de acidente grave, reportou-se que que a maioria das pessoas depende do centro de saúde 
ou do hospital rural da vila de Montepuez ou até mesmo do hospital provincial da cidade de 
Pemba.  
 
De acordo com a base de dados do Ministério da Educação, existem pelo menos quatro escolas 
primárias na área: Niuti, Natala, Puararane e Nicane, embora apenas uma esteja dentro de um 
raio de 5 km do garimpo. 
 
Numerosas crianças foram vistas transportando baldes e sacos de terra e pedra. Os líderes da 
associação local de mineração, no entanto, indicaram que o trabalho de mineração não pode 
interferir nas actividades escolares. Deve-se notar, entretanto, que muitas crianças em Nalia 
pertencem a famílias de comunidades que não estão ligadas à associação de mineração, o que 
pode explicar por que tantas crianças foram vistas dentro e ao redor do campo (deve-se notar, 
igualmente, que muitas escolas primárias operam em dois turnos).  
 
Não foi possível a equipa de pesquisa avaliar o impacto ambiental das actividades de mineração 
em Nalia.  
 
Os líderes da Associação 3 de Fevereiro parecem bem organizados e conscientes dos perigos 
envolvidos na contaminação do meio ambiente - e especialmente do rio - com o mercúrio. No 
entanto, enquanto as actividades de mineração continuam, a quantidade do mercúrio libertado 
no ar - na forma de vapores quando a amálgama é aquecida - provavelmente seja considerável. 
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Além disso, é duvidoso que a associação mineira tenha muito controlo sobre os métodos de 
trabalho dos inúmeros migrantes que operam na área e que não são membros da associação.  
 
 
5.21 WACUEIA 

 

 
MAPA 24. ZONAS DE MINAS DE OURO DE WACUEIA 

 

 
Leituras do GPS e fotografias foram tiradas. A equipa de pesquisa não esclareceu por que as 
leituras do GPS do garimpo mostraram que o local fica há cerca de 4 km da aldeia de Wacueia 
(conforme ilustrado na base de dados de 755 nomes de campos). O local da mina não parecia 
um campo de mineração, mas sim uma aldeia criada. A base de dados pode conter erros. 
 
Antes de visitar Wacueia, a equipa de pesquisa visitou a aldeia vizinha de Hucula, onde, segundo 
relatórios, estavam a ser extraídas pedras preciosas. No entanto, as autoridades locais 
informaram que, embora uma empresa de mineração comercial tivesse recentemente recebido 
permissão para prospectar a área e, apesar de alguns estudos terem sido realizados, não foram 
encontrados depósitos de pedras preciosas.  
 
Wacueia é semelhante à Nalia na aparência embora nenhum rio passe pelo campo. Isso foi 
reportado como sendo um importante factor da limitação da produção.  
 
A equipa de pesquisa foi mostrada os limites do campo pelo presidente de uma das associações 
locais de mineração, a Associação 7 de Abril. A equipa primeiro visitou uma extensa área de 
poços abertos (grandes e pequenos) escavados no que parecia ser um antigo leito de rio e 
depois, em terrenos altos, uma vala profunda que havia sido cortada numa veia de pedra 
contendo ouro. A equipa então visitou várias casas para ver como esses depósitos de pedras e 
terra eram processados. 
 
Em relação ao número de mineiros artesanais trabalhando no campo, o presidente da 
associação de mineração disse que se a equipa tivesse chegado num domingo provavelmente 
não encontrasse ninguém no campo. Parece que a maioria das pessoas não trabalha no garimpo 
aos domingos, presumivelmente porque elas têm que cumprir os seus deveres religiosos.  
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IMAGEM 35. POÇOS ESCALONADOS EM SOLOS ALUVIAIS RICOS EM OURO - WACUEIA 

 
Ela disse igualmente que houve uma altura em que apareceram literalmente milhares de 
pessoas a trabalhar em Wacueia, muitas das quais tanzanianas. Disse também que eles estavam 
muito gratos aos tanzanianos, já que lhes ensinaram muito do que eles sabiam sobre as técnicas 
de mineração de ouro artesanal. Salientou ainda que muitos foram obrigados a fugir nos últimos 
meses por causa dos chimocos, mas que muitos ainda estavam escondidos. Aparentemente, o 
grau de integração social é alto e muitos mineiros artesanais tanzanianos vivem com famílias 
moçambicanas.  
 

 
IMAGEM 36. HOMENS ÀS VEZES AJUDAM A BRITAR PEDRAS DE OURO 
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Apesar de a maioria - se não todos - dos membros fundadores da Associação 7 de Abril ser 
mulheres, a divisão do trabalho em Wacueia parece ser muito semelhante à encontrada em 
Nalia. 
 

 
IMAGEM 37. GARIMPANDO OURO NUMA BACIA DO QUINTAL  

 

 
IMAGEM 38. CADA FAMÍLIA ESTÁ ENVOLVIDA NA PRODUÇÃO DE OURO 

 
No dia da visita, ninguém estava a trabalhar na profunda vala onde a pedra portadora de ouro 
é escavada (ninguém, em lugar algum, já se referiu ao uso de explosivos). Na verdade, essa parte 
do campo parecia um pouco abandonada, ainda que provisoriamente. Equipamentos mais 
poderosos podem ser necessários para continuar a mineração dos depósitos de pedras e, de 
facto, parece que a associação de mineração solicitou a actualização da sua licença de artesanal 
para pequena escala.   
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No que diz respeito à disponibilidade de unidades sanitárias, parece que as pessoas em Wacueia 
preferem usar o centro de saúde de Namuno em vez do mais próximo de Nanrapa. Seja como 
for, não há unidades sanitárias dentro de um raio de 8 km do próprio garimpo. Há uma escola 
primária sob gestão do governo em Natala, há menos de 5 km do garimpo. Acima de tudo, talvez, 
existam escolas primárias num raio de 5 km da maioria das aldeias vizinhas. 
 
O estado das estradas é tal que seria difícil para qualquer pessoa que dependesse de transporte 
público frequentar a escola secundária de Montepuez enquanto vivesse em Wacueia.   
 
Há pelo menos duas associações de mineração operando no campo, a Associação Mineira de 
Wacueia e a Associação 7 de Abril. A equipa de pesquisa encontrou apenas membros da última 
associação. Conforme referido, esta última parece estar em processo de actualização da sua 
licença de mineração artesanal para mineração de pequena escala. 
 
 
5.22 NAPUICO – RIO MUATAZE 

 

 
MAPA 25. NAPUICO-RIO MUATAZE 

 
 
O campo não está longe da aldeia de Nikane e, à semelhança do campo de Nalia, fica muito 
perto de Muataze (também escrito Muatage). Como ambas os garimpos produzem ouro, 
possivelmente pertençam ao mesmo sistema geológico aurífero.  
 
A presidente da associação mineira que gere o campo, a Associação Mineira Nikane, 
acompanhou a equipa em várias visitas aos campos de mineração.  
 
O campo de Napuico estava praticamente inactivo no momento da visita. Aparentemente, 
recentes chuvas pesadas levaram a que todos os garimpos se tornassem parcialmente ou 
totalmente inundados, embora, a impressão obtida fosse de que a infiltração do rio próximo 
também pudesse estar a contribuir para a inundação. Neste âmbito, o presidente da associação 
local de mineração disse que nas semanas seguintes eles comprariam bombas e geradores para 
esvaziar os garimpos. O equipamento seria pago em ouro. A produção nas outras partes do 
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campo, no entanto, parecia ter parado devido à falta de fluxo de água ao longo do leito aluvial 
contendo ouro.  
 

 
IMAGEM 39. MINA INUNDADA - NAPUICO 

 

 
IMAGEM 40. LEITO DA ESTAÇÃO SECA - FOTOGRAFIA CORTESIA DE ASTA 

 
A julgar pelo número de cabanas na área, pode haver até 300 pessoas trabalhando no garimpo. 
Apenas uma pessoa, no entanto, foi vista realmente envolvida em algum tipo de actividade de 
mineração. 
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IMAGEM 41. LAVAGEM NAS BORDAS DO RIO MUATAZE - NAPUICO 

 
O Centro de Saúde Nanrapa fica há 8 Km, em linha recta, do campo de Napiuco. A escola primária 
mais próxima é a Escola Primária de Nicarri (Nicani ou Nicane), que fica há cerca de 5 km do 
campo em si, mas muito mais perto das aldeias de Nicane e Nicarri. Como não há escola 
secundária em Namuno, a capital do distrito, qualquer criança que pretenda frequentar o ensino 
secundária vai à escola secundária da vila de Montepuez.  
 
Aparentemente, o campo está activo há cerca de 3 anos. A Associação Mineira Nikane solicitou 
uma licença artesanal para extracção mineira na área. Até ao momento, o nível dos danos 
ambientais permanece comparativamente baixo. 
 
 
5.23 RIO NAMICUIO - NACHINGUWEIA 

 
A impressão foi de que o campo fosse provavelmente um dos maiores em Cabo Delgado em 
termos da área da superfície e população. Nenhum dado, no entanto, foi obtido em relação à 
demografia do campo.  
 
O campo se estende ao longo do rio Namicuio, um afluente do Muataze e inclui pelo menos 
duas aldeias: Swene e Nachinguweia. O campo é muitas vezes referido como a mina de ouro de 
Cororine, embora, de facto, a aldeia de Cororine fique há alguma distância, na estrada entre 
Namuno e Montepuez. Coririne serve como o mercado local para a população que trabalha na 
área. O grande número das barracas do mercado e a quantidade do lixo espalhado pelas ruas 
sugerem que a população ao redor seja relativamente grande.  
 
Para a surpresa da equipa de pesquisa, não havia associações de mineração operando no local 
e, de facto, a impressão obtida foi de que o campo fosse um pouco anárquico. Um grupo um 
pouco inebriado, alegando representar a aldeia, exigiu pagamento para visitar o campo.  
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MAPA 26.  RIO NAMICUIO – NACHINGUWEIA 

 

 
IMAGEM 42. MINEIROS ARTESANAIS AO LONGO DOS BURACOS DO LEITO DO RIO NAMICUIO - NACHINGUEIA 

 
O campo se estende ao longo do rio Namicuio, um afluente do Muataze e inclui duas aldeias: 
Swene e Nachinguweia. O campo é muitas vezes referido como a mina de ouro Cororine, 
embora, na verdade, Cororine é o nome de uma aldeia próxima na estrada entre Namuno e 
Montepuez. A aldeia serve de mercado local para os mineiros artesanais de Namicuio. O grande 
número das barracas do mercado e a quantidade de lixo espalhado pelas ruas (as maiores 
quantias vistas em qualquer lugar durante a pesquisa) sugerem que o local também atraia um 
grande número de mineiros artesanais.   
 
Para a surpresa da equipa de pesquisa, não havia associações de mineração operando no local 
e, de facto, a impressão obtida foi de que o campo fosse um pouco anárquico. Um grupo um 
pouco inebriado, alegando representar a aldeia, exigiu pagamento para visitar o campo.   
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Além do seu tamanho e da natureza extensa, o campo não oferece nenhuma nova percepção 
sobre o funcionamento dos campos de mineração de ouro aluvial. Algo, no entanto, que 
surpreendeu a equipa de pesquisa foi o uso de mercúrio - água poluída - retirada dos poços onde 
a lavagem de cascalho para separação de ouro (panning) era feita - para ferver vegetais que 
estavam a ser servidos a vários grupos de mineiros artesanais.      
 
A unidade sanitária mais próxima do local do garimpo - ou, mais importante, das aldeias 
principais próximas ao campo - é o centro de saúde na sede do distrito, a aldeia-vila de Namuno, 
há cerca de 20 km ou uma hora de carro. Existem três escolas primárias num raio de 5 Km do 
que se pode considerar a área central do campo, nomeadamente a Escola Primária de Ntatha, a 
Escola Primária de Nachinguweia e a Escola Primária de Siwewe. A escola secundária mais 
próxima fica na vila de Montepuez, há várias horas de carro.      
 
Conforme referido, não há associações de mineração operando no campo do rio Namicuio. As 
autoridades da aldeia de Nachinguweia, que a equipa de pesquisa conheceu, não pareciam 
muito interessadas em questões ambientais. O meio ambiente em Namicuio certamente foi 
muito transformado e a impressão obtida pela equipa de pesquisa foi de que é provável que o 
processo continue caso não se tome medidas necessárias para reverter a situação.   
 
 
5.24 RIACHO NAMITUCO 

 
A equipa passou pelo campo no final da manhã, na quarta-feira, 10 de Maio. O campo é 
semelhante ao campo Riacho do Italiano, que se estende ao longo de um pequeno riacho, que 
flui por baixo e atravessa uma estrada, neste caso, a que liga Namuno e Balama.  
 

 
MAPA 27. RIACHO NAMITUCO 

 
Aparentemente, há vários anos atrás, o ouro foi encontrado no riacho, o que levou a uma 
corrida, mas, por razões desconhecidas, o campo foi abandonado e ninguém mora ou trabalha 
lá actualmente. A informação foi fornecida pelo Oficial de Mineração do Distrito de Montepuez 
acompanhando a equipa.  
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Se o garimpo será alguma vez reactivado, é, no momento, uma questão em aberto. A equipa 
não tinha a certeza se o campo deveria ser incluído na pesquisa. Foi finalmente incluído para 
abrangência do estudo levado a cabo.  
 

 
FIMAGEM 42. CAMPO DE MINA DE OURO ABANDONADO  

 
 
5.25 PK 10 ESTRADA NANUMO-BALAMA – PEDREIRA DE GRANITO 

 

 
MAPA 28.  ZONA DO PK 10 ESTRADA NAMUNUMO-BALAMA, PEDREIRA DE GRANITO 

 
. O campo não fica longe do Riacho Namituco, embora em vez de atravessar a estrada Namuno-
Balama, o mesmo se estenda ao longo de ambos os lados da estrada, possivelmente por várias 
centenas de metros. O campo produz principalmente pedras de granito. 
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Visto pela primeira vez, o local parece tão insignificante que não vale a pena ser incluído na 
pesquisa. No entanto, o oficial de mineração do distrito de Montepuez, que acompanhou a 
equipa, disse que, quando a demanda é alta, muitos trabalhadores das pedreiras se encontram 
a trabalhar à beira da estrada, cortando paralelepípedos de pedra e carregando-os em camiões 
que aí aparecem constantemente. No dia em que a equipa se aproximou ao campo, apenas 
encontrou montes insignificantes de pequenos paralelepípedos à venda na estrada.   
 
Aparentemente, os trabalhadores das pedreiras normalmente não vivem no local.  
 
A pedreira foi uma das duas na área de estudo. 

 
IMAGEM 44. CORTE DE PEDRA DE GRANITO PARA VENDA 
 
5.26 PK 8 NAMUNO-MONTEPUEZ  

 
A equipa passou por este campo em várias ocasiões, mas nunca visitou o campo que está 
actualmente inactivo. O campo fica próximo à estrada Namuno-Montepuez, no km 10, vindo do 
Namuno, daí o nome dado pela equipa de pesquisa (PK significa ponto quilométrico).  
 

 
MAPA 29. ZONA DO PK8 NAMUNO-MONTEPUEZ 
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De acordo com o oficial de mineração do distrito de Montepuez, que acompanhou a equipa, as 
autoridades locais fecharam o garimpo logo após a sua descoberta. O ouro foi encontrado num 
campo privado por onde passa a baixada da electricidade que abastece Namuno, a sede do 
distrito. Quando os mineiros artesanais começaram a cavar por baixo dos postes da eletricidade, 
as autoridades locais suspenderam qualquer escavação adicional no local. O campo foi incluído 
na pesquisa, pois não se sabe se a proibição das autoridades locais é temporária ou permanente.  
 
 
5.27 NTEPO 

 
O campo provavelmente cubra vários quilômetros quadrados, tornando-o um dos maiores 
vistos pela equipa de pesquisa em termos da área de superfície. Há uma extensa área alagada 
no centro do campo. A água é bombada regularmente e usada para as primeiras lavagens da 
camada de ouro.  
 

 
MAPA 30. ZONA DE NTEPO 

 
Aparentemente, muitas pessoas que trabalham no campo provêm das aldeias vizinhas e não do 
próprio Ntepo. Elas estão envolvidas principalmente no transporte de água e depósitos 
minerais. A maior parte são crianças que recebem 100 Meticais por dia (pouco mais de um euro) 
para transportar baldes pesados de pedras e terra das principais áreas de escavação para a 
moageira, uma distância de cerca de 500 metros.  
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IMAGEM 45. BACIAS DE LAVAGEM, POÇOS E COVAS – GARIMPO DE OURO DE NTEPO  

 
As pedras são primeiro britadas a um cascalho fino usando pilões pesados. Muitos dos mineiros 
artesanais envolvidos na britagem das pedras tinham olhos vermelhos muito inchados, 
provavelmente devido ao impacto frequente de pequenos fragmentos. Ninguém foi visto a usar 
óculos de protecção.  
 
Uma vez britada, o cascalho resultante é transferido para vários moinhos de tambor 
mecanizados um pouco precários.   
 

 
IMAGEM 46. TRABALHO INFANTIL  

 
Na hora da visita, provavelmente houvesse mais de 100 pessoas trabalhando no campo, 
principalmente envolvidas na extracção, transporte e moagem. Há um mercado próximo a uma 
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área residencial ao lado da principal área de escavação. Muitas mulheres e crianças trabalham 
no mercado vendendo produtos a pessoas que trabalham no campo e preparando refeições 
para as mesmas.  
 

 
IMAGEM 47. POÇO ABERTO – GARIMPO DE OURO DE NTEPO  

 
Não há unidades sanitárias dentro de um raio de 8 km do garimpo. O centro de saúde mais 
próximo é o da sede do distrito de Namuno, há mais de 25 km. Existem duas escolas primárias 
perto da aldeia de Ntepo, Escola Primaria de Ntepo e Escola Primária de Nassilapa. A escola 
secundária mais próxima fica na vila de Montepuez. 
Em termos de impacto ambiental, Ntepo foi provavelmente um dos campos mais devastados. 
Recuperar a área, sem dúvida, envolve muito trabalho. Não há associações de mineração 
gerindo o campo.  
 
 
5.28 RAVIA 

 
MAPA 31 ZONA DE PROCESSAMENTO DE OURO EM RAIVA 
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A equipa chegou a Ravia ao meio-dia de quarta-feira, 17 de Maio, depois de uma viagem de 
quatro horas de carro da vila de Montepuez.  
 
Apesar de estar no distrito de Meluco, fora da área de estudo, Ravia tem muito interesse para a 
pesquisa, pois pode representar o próximo estágio de desenvolvimento dos maiores campos de 
mineração nos distritos de Ancuabe, Montepuez e Namuno. Ravia é possivelmente a maior - em 
produção e população - mina de ouro na província de Cabo Delgado. 
 

 
IMAGEM 48. MOAGEIRA – RAVIA – DISTRITO DE MELUCO  

 
A equipa não visitou a área de mineração, que supostamente fica há cerca de 20 km da aldeia 
de Ravia. As associações locais de mineração não permitem que actividades de processamento 
sejam realizadas na área de escavação. Aparentemente, todos os depósitos minerais contendo 
de ouro são transportados por uma camioneta para qualquer uma das moageiras que se 
encontram um pouco fora da aldeia.  
 
Ambas as moageiras têm vários tambores, embora no momento da visita, apenas um ou dois 
em cada moageira parecia estar a funcionar. Aparentemente, os motores, tambores e correias 
de transmissão precisam de muita manutenção.  
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IMAGEM 49. ESFERAS DE AÇO USADAS EM MOINHOS DE TAMBOR 

 
As esferas de aço são usadas para britar os pedaços das pedras contendo ouro trazidos do campo 
de mineração. Uma parte de pedra em pó resultante é lavada numa bacia artificial nas 
proximidades. O concentrado de ouro é misturado com mercúrio e esponja-de-ouro produzida. 
 

 
IMAGEM 50. POSCINA DECANTACAO 

 
Os proprietários de uma das duas moageiras também montaram uma estação de tratamento de 
cianeto para testar se seria uma maneira eficiente de extrair ouro. A estação de cianeto consiste 
em várias estruturas e o processo envolve várias etapas.  
 
Primeiro, uma camada de cal e, em seguida, resíduos e pedra em pó da moageira são esvaziados 
numa grelha metálica no chão de uma estrutura retangular, aberta e em forma de caixa. A 
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estrutura tem cerca de cinco ou seis metros de comprimento, dois ou três metros de largura e 
dois metros de altura. É construído directamente no chão. A parte inferior é enterrada no chão 
cerca de 50 cm. Uma solução de água e outras substâncias químicas não especificadas são 
despejadas na estrutura, forçando-a a se erguer da grelha metálica e da pedra em pó e resíduos.   
 

 
IMAGEM 51. SALA PARA COMBINACAO COM CARBONO 

 
A mistura molhada é expelida para um par de pequenas bacias abertas e deixada para assentar 
e decantar de uma para a outra. A camada líquida é eventualmente bombada para uma sala 
construída com blocos de briza. Esta sala aparentemente contendo camadas de carbono. O ouro 
contido na solução combina com o carbono, deixando um líquido residual que é, por sua vez, 
bombado para fora e para outra bacia circular aberta, coberta de tronco de árvore, depositada 
no solo. Aqui, o líquido é deixado para se degradar naturalmente (embora possa ser reciclado 
se o processo se repetir no futuro). 

 
IMAGEM 52. POCO PARA DEGRADACAO NATURAL DO LIQUIDO RESIDUAL 
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Não está claro quando e onde exactamente o cianeto é usado, mas o gestor da fábrica disse que 
todas as substâncias adicionadas à pedra em pó contendo ouro eram altamente tóxicas e que 
era muito perigoso entrar na sala onde a mistura de carbono-ouro era armazenada sem 
protecção adequada. A sala estava fechada e tinha um cadeado na porta.  
 
O gestor da fábrica disse que, devido a certas dificuldades técnicas, os proprietários da fábrica 
preferiram vender a mistura de carbono contendo ouro a uma empresa estrangeira não 
especificada, em vez de tentar extrair o ouro no campo. Aparentemente, até à data os processos 
ainda não estão consumados e ainda não se sabe se são lucrativos. 
 
O gestor disse que roupas especiais de protecção, luvas e botas devem ser usadas durante a 
execução do processo.   
 
Há um grupo de associação de mineração que opera em nome das várias associações de 
mineração que operam em Ravia. Aparentemente, eles estão empenhados em renovar as suas 
senhas mineiras para licenças de mineração de pequena escala. Estão actualmente à procura de 
capital de investimento para a compra de equipamentos e máquinas. 
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6. DISCUSSÃO   
 
6.1 OBJECTIVOS DE SAÚDE  

 
Quanto à saúde, o estudo pretende obter uma melhor compreensão dos determinantes que 
regem o estado da saúde e as perspectivas de extracção mineira bem como dos mineiros 
artesanais nos distritos de Ancuabe, Montepuez e Namuno.  
 
A literatura sobre a teoria e aplicação do conceito de determinantes da saúde é vasta e 
geralmente difícil. As ramificações filosóficas e políticas são complexas, embora a literatura 
raramente pareça reconhecer esse facto. Nenhum dos membros da equipa de pesquisa era 
especialista no assunto e, claramente, dado o tempo e os recursos disponíveis, só era possível 
abordar as questões mais evidentes - embora não necessariamente as mais importantes ou 
urgentes.  
 
A rigor, o conceito de determinantes da saúde aplica-se a todos os factores que regem a história 
da saúde, estado e perspectivas de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Para os efeitos do 
Projecto de Direitos Ambientais e Culturais, no entanto, o aspecto histórico pode ser deixado de 
lado.   
 
O conceito de determinantes, no entanto, tem dado importante contribuição para a 
compreensão da dinâmica da saúde, não porque tente explicar o estado de saúde e as 
perspectivas, mas porque vai além das causas (ou associações) imediatas e circunstanciais que 
regem a saúde das pessoas. Acredita-se que a compreensão dos factores subjacentes que regem 
o estado de saúde e as perspectivas oferece uma base melhor para a identificação e projecção 
de intervenções promotoras, preventivas e até terapêuticas mais duradouras e de melhor custo-
benefício. O desejo, ou a necessidade, para quando além do imediato a favor dos modelos 
explicativos mais profundos, no entanto, leva a consideráveis desafios intelectuais e coloca 
grandes demandas nos sistemas de informação sobre saúde. Os profissionais de saúde 
geralmente não são ensinados as disciplinas necessárias, mesmo quando formados em saúde 
pública e epidemiologia; e os sistemas rotineiros de recolha de dados, mesmo quando fazem 
relatório sobre os cuidados comunitários, raramente registam eventos que ocorrem fora do 
âmbito imediato dos serviços de saúde e das suas instituições implementadoras.  
 
Os determinantes da saúde foram classificados de várias maneiras diferentes. A mais simples 
considera a existência de quatro tipos de determinantes: 
 
1. Biológicos 
2. Ambientais 
3. Comportamentais 
4. Sociais 
 
Os determinantes biológicos são os factores genéticos, causais (a causalidade real pode ser 
impossível provar) que regem ou estão associados ao estado de saúde e às perspectivas das 
pessoas (tomadas como indivíduos e grupos). No caso do norte de Moçambique, um exemplo 
claro do que é normalmente entendido como um determinante biológico seria a anemia 
falciforme. 
 
Do ponto de vista da saúde pública, e não clínica, no entanto, uma proporção significativa da 
população precisa ser afectada pelo factor genético para que medidas programáticas específicas 
sejam planificadas e instituídas.  
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O mais importante determinante biológico da saúde em Cabo Delgado, em Moçambique e no 
mundo, é claro, o sexo. O sexo afecta a morbidade e a mortalidade de várias maneiras, em todas 
as idades e em todos os grupos étnicos e sociais. No entanto, os aspectos de saúde relacionados 
ao sexo não se manifestam de maneiras diferentes, porque uma pessoa é um garimpeiro ou 
trabalhador das pedreiras, do sexo masculino ou feminino, ou porque uma pessoa assume um 
cargo e não outro. Assim, por exemplo, todas as coisas sendo iguais, os padrões de morbidade 
e mortalidade entre os mineiros artesanais do sexo masculino são os mesmos que os padrões 
de morbidade e mortalidade que se podem esperar em homens pertencentes a outros grupos 
profissionais, ou seja, os cromossomas XX e XY se comportam independentemente de se tratar 
de um garimpeiro, trabalhador da pedreira, agricultor ou comerciante.  
 
Por outro lado, o género parece ter um peso notável no estado de saúde e nas perspectivas dos 
mineiros artesanais e trabalhadores de pedreiras, além de muitas outras ocupações. O género, 
no entanto, é uma construção cultural, não uma condição biológica e, portanto, um 
determinante social, e não biológico.  
 
A idade, neste contexto, não se encaixa confortavelmente na lógica dos determinantes da saúde 
e, portanto, é difícil de classificá-la. É indubitavelmente importante para o estado de saúde e 
perspectivas de uma pessoa, mas parece inadequado considerá-la um determinante biológico. 
A dificuldade está resolvida, no entanto, se admitirmos que o termo determinante da saúde é 
ligeiramente inadequado, como em toda a lógica, deve incluir tanto os factores determinantes 
quanto os condicionantes que regem o estado de saúde e as perspectivas dos indivíduos e 
grupos. Nesta perspectiva, a idade fornece a dimensão do tempo que condiciona a maneira 
como os determinantes da saúde se comportam e manifestam.   
 
Novamente, as descobertas da literatura e das revisões de documentação realizadas pela OMS, 
OIT e Rand, citadas no capítulo três, mostram claramente que profissão não tem influência sobre 
como a idade, por si só, influencia a saúde, ou seja, a idade age independentemente da 
profissão. Isso, com certeza, não significa que a idade não seja um marcador social 
extremamente importante. Juntamente com o género e poder, a idade é o aspecto que 
provavelmente condicione mais o comportamento social, decidindo o que é proibido, possível, 
aceitável, desejável e necessário. 
 
Os determinantes ambientais da saúde são uma categoria difícil de definir com precisão. Pode-
se dizer que o meio ambiente se refere à geografia ou ecologia de uma pessoa ou de um grupo. 
No entanto, estritamente falando, geografia e ecologia são disciplinas académicas - maneiras de 
entender os ambientes - não ambientes como tal, talvez seja mais preciso falar do ambiente 
quotidiano das pessoas, embora, reconhecidamente, o termo ambiente quotidiano dificilmente 
ofereça sugestões analíticas interessantes.   
 
Seja como for, no contexto deste relatório, parece útil distinguir entre ambientes naturais e 
artificiais (ou socialmente mediados) (embora muitos animais gregários vivam em ambientes 
inteiramente naturais e socialmente mediados).  
 
Em termos de ambientes naturais, claramente, os factores que influenciam o estado de saúde e 
as perspectivas de alguém vivendo acima do Círculo Ártico são claramente diferentes daqueles 
que influenciam alguém que vive nos campos abertos da África Oriental. Isso não significa que 
as suas taxas de mortalidade ou morbidade sejam diferentes. Significa simplesmente como essas 
taxas são alcançadas será diferente.  
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A literatura e a documentação sobre os determinantes que regem a saúde dos mineiros 
artesanais e trabalhadores das pedreiras e a impressão obtida durante o trabalho de campo da 
pesquisa indicam que certos factores ambientais naturais influenciam consideravelmente o 
estado de saúde e as perspectivas desses grupos profissionais. No entanto, decidir se o efeito 
líquido desses factores, positivos ou negativos, é, na melhor das hipóteses, difícil. Claramente, 
certas ameaças potenciais, como terramotos (que parecem ser muito raros na área de estudo) 
afectam a todos igualmente, seja qual for a sua profissão. As condições meteorológicas, no 
entanto, podem trazer chuvas benéficas para os agricultores e pastores, mas levam a que os 
garimpos sejam inundados e os túneis subterrâneos se tornem mais propensos ao colapso. O 
tempo seco persistente, por outro lado, pode significar seca para os agricultores e um fluxo de 
água suficiente nos riachos e rios para depósitos minerais a serem lavados. De facto, o sucesso 
da mineração artesanal, como a agricultura, parece muito sensível à quantidade de água 
disponível. Talvez a construção de um número suficiente de barragens estrategicamente 
posicionadas, capazes de garantir o abastecimento anual de água, melhoraria as perspectivas 
de saúde dos mineiros artesanais. Seja como for, permanece incerto se o efeito geral dessas 
dificuldades é benéfico ou prejudicial às perspectivas da saúde dos mineiros artesanais. Se a 
conclusão de Chilundo et al de que as desvantagens da mineração artesanal superam as 
vantagens, talvez qualquer limitação deva ser bem-vinda. Se, no entanto, as condições 
climáticas adversas levarem a uma queda nos ganhos dos mineiros artesanais e dos 
trabalhadores das pedreiras, a sua capacidade de evitar ameaças, adoptar medidas de protecção 
e curas de lesões também será reduzida, com efeitos negativos para o seu estado de saúde e 
perspectivas.  
 
Outros factores que afectam o estado de saúde e as perspectivas dos mineiros artesanais e 
trabalhadores das pedreiras que podem ser classificados como determinantes ambientais são 
as doenças da pele, dos olhos, respiratórias e acidentes ligados às minas perfurantes, escavação 
de túneis e escavação de minério subterrâneo e depósitos minerais. Até que ponto esses perigos 
devem ser chamados de determinantes ambientais naturais é, obviamente, questionável. Seja 
como for, a impressão obtida da literatura, da leitura de notícias (três mortes por semana!) e de 
conversas informais ocasionais com mineiros artesanais durante a pesquisa foi que, na área de 
estudo, acidentes sérios e fatalidades são possivelmente mais comuns do que noutros lugares 
comparáveis.  
 
É importante ressaltar que isso é simplesmente uma impressão. Nenhum dado foi encontrado - 
ou possivelmente exista - para apoiar tal conclusão. No entanto, talvez valha a pena considerar 
que dois factores podem estar a influenciar a situação. Pode-se ter uma certa falta de 
conhecimento técnico na construção de estruturas subterrâneas seguras, o que talvez seja 
esperado, dada a natureza recente da mineração artesanal e extracção na área de estudo, e a 
possível chegada contínua de buscadores de fortuna inexperientes. O outro pode estar ligado 
às consequências - pesadas multas, sentenças de prisão e, segundo alguns, espancamentos – 
resultantes da caça furtiva nas terras da MRM. De facto, nada disso pode realmente ocorrer. 
Rumores que geram temores generalizados podem ser suficientes para que os mineiros 
artesanais não invistam tempo e esforço em escavações ilegais. 
 
O outro factor ambiental, essencialmente artificial, que muitas vezes prejudica a saúde dos 
mineiros artesanais (menos ainda, trabalhadores de pedreiras) são os numerosos charcos cheios 
de água de chuva estagnada, local de reprodução dos mosquitos, garimpos abandonados e 
poços encontrados ao redor de muitos campos. No entanto, embora plausível, nenhuma 
evidência fora encontrada na literatura ou na documentação que sustentasse que as taxas de 
incidência e prevalência de malária e outras doenças transmitidas por mosquitos fossem 
maiores - ou de qualquer forma diferentes - entre os mineiros artesanais em comparação com 
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a população em geral, e muito menos que essas fontes de água fossem o principal terreno fértil 
para tais doenças. 
 
Todos os perigos ambientais acima mencionados envolvem determinantes físicos e não 
químicos (a radioactividade não é uma ameaça ambiental na área de estudo). Até à data, a 
transformação física do meio ambiente provocada pela mineração artesanal e extracção 
provavelmente terá poucas consequências de médio a longo prazo para o bem-estar tanto dos 
mineiros artesanais como dos trabalhadores das pedreiras. A maioria dos montes de areia, 
poços, covas e túneis é altamente localizada e provavelmente colapse, eroda e desapareça num 
período de 10 a 15 anos, e a paisagem recupere em grande escala a sua aparência original (em 
muitos lugares anteriormente muito transformados devido a outras actividades humanas) em 
algumas gerações. 
 
Os efeitos do desperdício humano (biológico ou artificial) no meio ambiente também parecem 
localizados, embora um pouco mais duradouros. A maioria das aldeias e garimpos está livre de 
detritos humanos visíveis. O lixo só foi visto em abundância e nos arredores dos lugares mais 
movimentados do mercado e, mesmo assim, a quantidade de plásticos e outros materiais 
difíceis de bio degradar é pequena em comparação com as quantidades muitas vezes vistas 
sujando as cidades e vilas.  
 
O principal perigo ambiental causado pelo homem é, sem dúvida, o mercúrio. Ele afecta não 
apenas os mineiros artesanais que usam a substância, mas também o meio ambiente imediato 
e quaisquer aldeias e terras situadas a jusante de quaisquer campos próximos ou ao longo dos 
rios. Perigos ambientais químicos são provavelmente mais perniciosos do que os perigos 
trazidos pelas mudanças físicas. Infelizmente, não existem dados disponíveis sobre a quantidade 
do mercúrio utilizado na área de estudo ou na província de Cabo Delgado em geral. Em 
comparação com outros países, a quantidade é provavelmente muito pequena, no entanto, 
também é verdade que mesmo pequenas quantidades podem ser muito prejudiciais aos 
indivíduos e ao meio ambiente. O momento de maior exposição directa ocorre quando os 
mineiros artesanais - jovens e idosos - agem como foles, sopram na amálgama aquecida e, ao 
fazê-lo, inalam parte dos vapores de mercúrio que são libertados ao ar.  
 
Quanto aos determinantes da saúde ligados ao comportamento ou estilo de vida das pessoas, 
embora se saliente que todas as escolhas de estilo de vida sejam individuais, algumas - 
tabagismo ou alto consumo de açúcar, por exemplo - são tão comuns que se torna impossível 
distinguir escolhas pessoais e socialmente induzidas ou mediadas (o que geralmente se chama 
cultura).  
 
Seja como for, a literatura sobre os mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras não é 
muito clara quanto a certos comportamentos entre os mineiros artesanais e trabalhadores das 
pedreiras, se são melhor entendidos como estilo de vida, ao invés de determinantes sociais de 
saúde.   
 
A literatura revela - ou pelo menos sugere - que o uso de drogas e a promiscuidade sexual ligada 
à prostituição, levando a taxas mais altas de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a 
SIDA, infecção por HIV e transmissão, são mais frequentes entre os mineiros artesanais. No caso 
de Moçambique, parece uma conclusão inferida, em vez de baseada em qualquer evidência real. 
 
A questão da promiscuidade serve para ilustrar uma questão metodológica que influencia 
muitas discussões sobre os determinantes da saúde, ou seja, como os modelos explicativos não 
são puramente baseados em evidências, mas podem reflectir os valores (morais) de quem está 
a estudar a situação. Promiscuidade, por si só, não é um perigo para a saúde. O que é relevante 
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para a transmissão de doenças são certas práticas sexuais de alto risco (ou seja, desprotegidas). 
De facto, a experiência mostra que a ideia de que a promiscuidade esteja ligada à SIDA levou as 
pessoas a acreditar que podem praticar actividades de alto risco, desde que não sejam 
promíscuas (o que constitui promiscuidade é uma noção vaga e altamente subjectiva, no 
mínimo).  
 
A prostituição também não deve ser automaticamente vinculada a práticas sexuais de alto risco 
ou altas taxas de transmissão do HIV / SIDA.  
 
Seja como for, a impressão obtida durante a pesquisa foi que o abuso de drogas e a prostituição 
podem ser mais comuns em acampamentos de mineração que em aldeias estabelecidas. De 
facto, o único local onde as pessoas diziam que havia trabalhadoras de sexo era o campo de 
mineração visitado durante a pesquisa, o Poço de Muaja. O Poço de Muaja, Notla e Xixano são, 
actualmente, provavelmente os únicos três verdadeiros acampamentos de mineração na área 
de estudo.  
 
A questão do abuso de drogas e práticas sexuais de alto risco entre os mineiros artesanais e 
trabalhadores das pedreiras serve para ilustrar um aspecto importantíssimo de trabalhar com 
os determinantes da saúde, a saber, a associação causal relevante.  
 
Se o propósito de trabalhar com os determinantes da saúde é além do paradigma médico, isto 
é, identificar e actuar sobre as causas subjacentes e não imediatas dos problemas de saúde, faz 
pouco sentido parar a análise sobre abuso de drogas e práticas sexuais de risco. A análise deve 
perguntar por que certas pessoas se comportam de certas maneiras, por que as suas escolhas 
de estilo de vida as levam ao abuso de drogas e práticas sexuais de alto risco. Nessa perspectiva, 
o facto de algumas dessas pessoas serem mineiros artesanais (ou trabalhadores das pedreiras) 
é em grande parte incidental. Isto, por sua vez, leva à questão de por que alguns mineiros 
artesanais não se entregam ao abuso de drogas ou a práticas sexuais de alto risco e 
desprotegidas (o chamado ângulo de desvio positivo).  
 
A quarta e última classe dos factores que regem o estado de saúde e as perspectivas das pessoas 
é geralmente referida como os determinantes sociais da saúde. 
 
Definir determinantes sociais é, na melhor das hipóteses, difícil. Na linguagem quotidiana, 
parece sensato dizer que o termo social é aplicável a todos os factores derivados das relações 
humanas, sejam eles privados ou públicos. Para este estudo, no entanto, o termo é usado de 
maneira um pouco mais restrita, pois se limita às relações humanas regidas pelo poder. O poder, 
por sua vez, é essencialmente mantido, exercido, consolidado e manifestado por dois meios: 
meios econômicos e meios culturais.  
 
Pode-se salientar que perigos profissionais ou relacionados ao trabalho que afectam a saúde, 
não devam ser considerados determinantes sociais, mas sim factores técnicos ou processuais, 
ligados, por exemplo, ao espaço de trabalho, como as máquinas e ferramentas são usadas, que 
tipo de formação é realizada e a qualidade de gestão. Alguns defenderiam, portanto, que há 
pouco benefício a ser obtido com a análise desses factores do ponto de vista social. 

 
No entanto, pode-se referir que os perigos profissionais não são particularmente relevantes 
como determinantes da saúde, uma vez que se centram em circunstâncias imediatas e 
incidentais, em vez de causas estruturais subjacentes. Claramente, a maioria, se não todos, dos 
perigos profissionais raramente levaria à morte, doença ou incapacidade se as medidas 
preventivas ou de protecção apropriadas fossem tomadas. Assim, para identificar os 
determinantes mais profundos da saúde, parece preferível levar a cabo um inquérito segundo o 
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qual por que alguns mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras não tomam medidas 
preventivas ou de protecção; e (presumindo que tais medidas existem) por que outros mineiros 
artesanais e trabalhadores das pedreiras decidem tomar medidas preventivas e de protecção.  
 
A resposta imediata é, naturalmente, dizer que os mineiros artesanais e trabalhadores das 
pedreiras são muito pobres ou empobrecidos para oferecer medidas eficazes de protecção ou 
prevenção ou que certas pessoas são pobres ou empobrecidas para poderem evitar fascinação 
da mineração artesanal e extracção. De uma ou de outra forma, e de todas as formas, a 
mineração artesanal e a extracção são actividades impulsionadas pela pobreza. O grau de 
impulso pode variar de indivíduo para indivíduo e de lugar para lugar, mas, claramente, a 
pobreza e o empobrecimento estão por trás de muita mineração artesanal e exploração de 
pedreiras.  
 
No entanto, como os determinantes da saúde são como bonecas russas, isso imediatamente 
levanta a questão de por que a maioria dos mineiros artesanais não pode pagar por medidas 
preventivas e de protecção, ou não pode evitar realizar actividades perigosas. Isto leva 
imediatamente a questões sobre como os recursos e a riqueza são distribuídos em Moçambique 
e noutros países onde a mineração artesanal e, em menor medida, a exploração de pedreiras 
são fenómenos crescentes. Isso, claro, aponta para o componente económico mencionado 
anteriormente dos determinantes sociais da saúde. 
 
Pode-se referir que, na mineração artesanal e na extracção, a cultura desempenha um papel 
importante na determinação do estado de saúde e das perspectivas. A cultura, neste contexto, 
abrange uma ampla gama de crenças e condições, como analfabetismo funcional, superstições, 
crenças irracionais, falta de informação sobre os perigos do manuseio do mercúrio sem adoptar 
medidas de protecção adequadas, falta de conscientização social sobre os perigos profissionais 
e habilidades deficientes em por exemplo, escorando os poços e túneis subterrâneos.   
 
Quase nenhuma literatura ou documentação foi encontrada lidando com a antropologia da 
mineração artesanal e extracção em Cabo Delgado, em Moçambique. Os estudos citados no 
capítulo III apenas fazem referências passageiras à cultura de mineração e extracção - se é que 
se pode dizer que existe - e o campo de pesquisa dificilmente proporcionou qualquer 
oportunidade de obter uma compreensão superficial da cultura da mineração e dos 
trabalhadores das pedreiras bem como das comunidades. Contudo, independente do mundo 
cultural habitado por mineiros artesanais e trabalhadores de pedreiras, é evidente que a 
educação formal - essencialmente a escola primária - desempenha ou terá um papel 
fundamental na decisão do seu estado de saúde e perspectivas. Infelizmente, aqui novamente, 
a equipa de pesquisa dificilmente teve tempo ou oportunidade para pesquisar a disponibilidade 
e a acessibilidade da educação de qualidade na área de estudo.  
 
No entanto, a partir dos poucos dados recolhidos, a impressão obtida foi de que, no nível 
primário, a qualidade seja provavelmente mais um problema do que a disponibilidade e 
acessibilidade. Os mapas abaixo (escala 1: 500.000) mostram que há muito mais escolas 
primárias sob gestão do governo do que unidades de cuidados de saúde primários do Ministério 
da Saúde. No distrito de Namuno, três campos - Napuico-Rio Nina, Nalia Muassine e Wacueia - 
não há nenhuma escola primária dentro de um raio de 5 km do garimpo. Nesses lugares, no 
entanto, a maioria das famílias locais não vive nos próprios campos de mineração, mas sim nas 
aldeias mais antigas e estabelecidas, onde existem escolas. Como as famílias dos mineiros 
artesanais migrantes conseguem não foi pesquisado. 
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MAPA 32 - ESCOLAS NO DISTRITO DE NAMUNO 

 
No sudeste de Montepuez existem escolas primárias dentro de um raio de 5 km dos campos de 
mineração de Namahaca e Riacho Ntonca, embora possa não haver crianças a viver em qualquer 
dos campos. 
 
Há uma escola na aldeia de Ravia mas não existe nenhuma escola perto do campo de mineração 
do Poço de Muaja. Ravia fica há cerca de 15 Km (em linha recta) do Poço de Muaja. Talvez não 
haja muitas crianças morando no Poço de Muaja.  
 

 
MAPA 33 - ESCOLAS NO SUDESTE DE MONTEPUEZ E NO DISTRITO DE ANCUABE 

 
No que diz respeito ao distrito de Ancuabe, todos os campos, excepto Nacololo - Metoro e 
Riacho - Nauwa - Megaruna A, têm uma escola primária num raio de 5 km do campo. Ninguém 
parece viver em Nacololo - Metoro, que na verdade pode ser uma cova de granada abandonada. 
Existe uma escola primária na aldeia de Megaruna. Presumivelmente, a maioria dos mineiros 
artesanais vive na aldeia e a maioria das crianças frequenta a escola local. 
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MAPA 34– ESCOLAS NO NORTE E LESTE DE MONTEPUEZ 

 

 
 
MAPA 35 – ESCOLAS NO NORTE E ESTE DO DISTRITO DE MONTEPUEZ 
 
Quanto ao norte e leste de Montepuez, existe uma escola primária na aldeia de Xixano. Quão 
relevante a mesma pode ser é impossível dizer uma vez que não se conhece a localização exacta 
do campo. Não se obteve nenhuma informação sobre se há um número significativo de crianças 
vivendo no campo de Xixano. 
 
Não há escolas primárias em nenhum lugar perto de Ntola, que é claramente o campo mais 
isolado da área de estudo. Também não há escolas primárias num raio de 5 Km dos campos 
Riacho Ntangani - Nacololo e Rio Mualo - Nairoto. O campo do Rio Muala está actualmente 
inactivo e parece que ninguém vive no campo de Riacho Ntangani. Há uma escola primária na 
aldeia de Nacololo onde, ao que parece, a maior parte dos mineiros artesanais vive.  
 
Quanto à disponibilidade e acessibilidade das escolas secundárias, parece que a única escola 
deste tipo é a da vila de Montepuez. Dadas as distâncias, o estado das estradas, o custo do 
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transporte e de acomodação fora de casa, para a maioria dos mineiros artesanais e 
trabalhadores das pedreiras garantir que os seus filhos frequentem o ensino secundário é quase 
impossível.  
 
Não foi possível obter informações sobre a existência de iniciativas ou programas do Ministério 
da Educação que visem identificar e atender às necessidades especiais das crianças 
pertencentes a mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras. A impressão obtida, no 
entanto, é de que os mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras não se identificam como 
um grupo de pessoas com necessidades especiais. Trabalhar no garimpo ou na pedreira não 
parece conferir identidade. Em termos profissionais, a maioria das pessoas provavelmente se 
considere camponesa, um termo que provavelmente esteja mais próximo do aldeão do que do 
camponês. Os perigos e riscos associados à mineração artesanal e extracção sejam 
provavelmente vistos como parte integrante da vida, sem merecer atenção especial. Esse 
raciocínio pode ser parcialmente ou totalmente incorrecto, mas a ser essencialmente verdade, 
se os mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras não pensarem em si mesmos como uma 
classe à parte, é improvável que os professores - e os profissionais de saúde - pensem que os 
filhos das famílias que se dedicam à mineração artesanal e extracção tenham necessidades 
especiais.  
 
Quanto à qualidade da educação recebida pelos filhos dos mineiros artesanais e trabalhadores 
das pedreiras, a equipa de pesquisa não teve tempo para pesquisar sobre o assunto. No entanto, 
é altamente improvável que os dados da rotina recolhidos pelo Ministério da Educação 
distingam entre alunos e estudantes pertencentes a um grupo profissional ou outro. 
 
A qualidade da educação recebida, no entanto, talvez possa ser julgada pelas taxas de 
alfabetização de certas faixas etárias. Conforme referido anteriormente, de acordo com o censo 
de 2007, 87% das mulheres com 15 anos de idade ou mais eram analfabetas. O número, talvez 
o mais alarmante, foi encontrado entre raparigas com idades compreendidas entre 15 e 19 anos, 
vivendo em áreas rurais. Aqui, a taxa média de analfabetismo foi de cerca de 70%, um número 
que sugere que a qualidade da educação primária é ruim.  
 
A interacção dinâmica e o peso relativo dos factores econômicos e culturais na determinação do 
estado de saúde e das perspectivas dos mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras - e 
provavelmente também da maioria dos outros grupos profissionais - é certamente difícil de 
rastrear e medir, e está muito além do âmbito deste estudo. Poder-se-ia salientar, de facto, que 
análises tão complexas nem deveriam ser contempladas por instituições do sector da saúde. 
Isso não significa que o sector de saúde não deva ser considerado um determinante social da 
saúde. Significa simplesmente que as instituições do sector da saúde devem limitar o seu estudo 
dos determinantes imediatos e subjacentes da saúde à análise e compreensão dos factores 
ligados à capacidade do sector da saúde de mitigar os danos causados por determinantes 
biológicos, ambientais, comportamentais ou sociais.  
 
Esta abordagem, no entanto, pode estar em desacordo com o compromisso de Moçambique 
com os Cuidados de Saúde Primários. A estratégia dos Cuidados de Saúde Primários exige uma 
abordagem holística e multissectorial à saúde, na qual a educação de qualidade, a habitação, o 
trabalho, a agricultura, a nutrição, etc., são tão importantes quanto a assistência médica de 
qualidade.  
 
Moçambique está formalmente comprometido com os Cuidados de Saúde Primários desde a 
Independência. A impressão obtida, no entanto, é de que Moçambique tem experimentado uma 
tendência em muitos países, nomeadamente que o enfoque nos determinantes sociais da saúde 
diminuiu (visto, por exemplo, no envolvimento directo mais fraco dos agentes de outros 
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sectores na garantia da melhoria do estado de saúde e das perspectivas). Evidentemente, isso é 
apenas uma impressão, mas se for o caso, os determinantes da saúde serão cada vez mais 
procurados - e encontrados - na prestação de cuidados de saúde, ou seja, na disponibilidade e 
acessibilidade de serviços de saúde de qualidade. Isso pode significar um retorno ao paradigma 
médico, que, em vez disso, anula o propósito de analisar questões de saúde em detrimento de 
outras - determinantes biológicos, sociais e estilo de vida. 
 
Seja como for, a equipa de pesquisa encontrou pouca ou nenhuma informação que possa servir 
de análise da disponibilidade e acessibilidade dos serviços de saúde para os mineiros artesanais 
e trabalhadores das pedreiras. Os dados de rotina recolhidos pelos centros de saúde e hospitais 
não distinguem entre pacientes-usuários por profissão. Portanto, a menos que sejam realizadas 
pesquisas muito caras e demoradas, não há como determinar se existem diferenças 
significativas relacionadas ao trabalho na demanda por serviços de saúde. Da mesma forma, não 
é possível dizer se certas doenças são comunicadas com mais frequência entre trabalhadores de 
pedreiras artesanais e mineiros artesanais em comparação com outros grupos profissionais, 
quanto mais se as taxas reais de mortalidade e morbidade (prevalência e incidência) são maiores 
ou menores - ou diferentes em qualquer outra maneira.  
 
Para uma ideia aproximada, pode-se comparar os padrões de demanda dos serviços e das 
notificações das doenças reportadas pelos centros de saúde de acordo com a sua distância em 
relação aos campos de mineração e extracção. No entanto, os dados do sistema de informação 
de rotina fornecidos pelas autoridades provinciais de saúde não permitiram que tais 
comparações fossem feitas. 
 
Quanto à disponibilidade dos serviços de cuidados de saúde, o hospital de referência nacional 
mais próximo do governo encontra-se na província vizinha de Nampula. O hospital provincial 
mais próximo é o da cidade de Pemba, a capital de Cabo Delgado. Provavelmente levaria até 15 
horas para transportar alguém - uma mãe que precisa de cuidados para um parto de alto risco 
ou uma pessoa gravemente ferida - dos campos de mineração mais distantes e inacessíveis 
(Ntola, Xixano e Namicupo-Rio Nina) para o hospital provincial. Existe, no entanto, um hospital 
rural com 113 camas de tamanho médio na cidade de Montepuez, com um departamento de 
urgências e acidentes aberto 24 horas por dia e capaz de realizar grandes cirurgias. Todas as 
outras unidades sanitárias públicas dentro da área de estudo são diferentes tipos de centros de 
saúde rurais e urbanos e postos de saúde.  
 

 
TABELA 2. REDE SANITARIA DOS DISTRITOS 

 
De acordo com as directrizes do Ministério da Saúde, nas áreas rurais deve haver um centro de 
saúde dentro de um raio de 8 km de cada aldeia ou assentamento. Como esta distância se mede 
em linha recta, para muitas pessoas, especialmente se tiverem que viajar por estrada, isso 
envolve uma distância muito maior. O mapa a seguir mostra a disponibilidade de serviços de 
saúde no distrito de Namuno. Os campos de mineração e extracção estão marcados com uma 
estrela vermelha; postos e centros de saúde com um triângulo azul. A zona neutra em torno de 
cada campo de mineração é um círculo de 8 km de raio. As estradas estão mostradas como 
linhas vermelhas escuras. A escala é 1: 500.000. 

DISTRICT
HEALTH

 POST

RURAL 

HEALTH CENTRE

URBAN HEALTH 

CENTRE

RURAL

 HOSPITAL

ANCUABE 8  

MONTEPUEZ 1 8 2 1

NAMUNO 9

TOTAL 1 25 2 1

DISTRITO  
POSTO DE 

SAÚDE  
CENTRO DE 

SAÚDE RURAL 
 

CENTRO DE 
SAÚDE URBANO 

HOSPITAL RURAL 



MINERAÇÃO ARTESANAL: DIREITOS AMBIENTAIS E CULTURAIS EM CABO DELGADO 

133 
 

 
A julgar pelo mapa que se segue, parece que a disponibilidade geral dos centros de cuidados de 
saúde primários para mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras no distrito de Namuno 
é insuficiente. Na verdade, a situação pode ser um pouco pior do que parece, como quando se 
perguntou às pessoas nas localidades do Sudoeste de Napuico, Nalia e Wacueia quais são as 
unidades sanitárias normalmente usadas, ninguém mencionou o centro de saúde de Nanrapa. 
Todos disseram que usavam o centro de saúde na sede do distrito (Centro de Saúde Namuno) 
ou o hospital na cidade de Montepuez. A situação é apenas marginalmente melhor no distrito 
de Ancuabe. 
 

 
MAPA 36. UNIDADES DE SAÚDE PERTO DOS GARIMPOS E DAS PEDREIRAS NO DISTRITO DE NAMUNO 

 
 
Nos arredores da vila de Montepuez, os dois campos ao norte da cidade estão bem dentro do 
raio de 8 km estabelecido pelo Ministério da Saúde. No entanto, o garimpo de Riacho do Italiano 
foi fechado pelas autoridades locais, presumivelmente porque estava demasiado perto da vila e 
da pedreira de mármore, a Antiga Mina (Pedreira) de Marmonte provavelmente envolvendo 
apenas um pequeno número de pessoas.  
 
Três dos campos que aparecem a oeste do mapa são as duas barragens (Barragem 
Namanhumbir Sede e Barragem Nassima-Nsmepia) e um areeiro temporário cheio de água 
(Lavadouro Namahaca) mencionado anteriormente. O principal campo de mineração artesanal 
é a mina de rubi ao lado do Lavadouro Namahaca (não aparece no mapa porque os seus rótulos 
se sobrepõem). Está há cerca de 10 km do centro de saúde mais próximo, na aldeia de 
Namanhumbir. A mina produtora de rubi em Riacho Ntonca está um pouco mais distante, 
embora se deva notar que a estrada de terra batida que leva ao campo está em condições tão 
precárias que a equipa de pesquisa levou quase uma hora para chegar ao local, da estrada 
principal Pemba-Montepuez, uma distância de cerca de 4 km em linha recta.  
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MAPA 37. UNIDADES SANITÁRIAS: DISTRITO DE MONTEPUEZ E ANCUABE DO SUDESTE  

 
Não há postos ou centros de saúde próximos aos campos identificados como Xixano, Ntola, 
Nairoto Ntele-Rio Mualo e Nacololo-Riacho Natangani. Todos estão no interior do distrito de 
Montepuez. 
 

 
MAPA 38. UNIDADES SANITÁRIAS NO NORTE E ORIENTAL DE MONTEPUEZ 

 
Não há actividade no Rio Mualo e há provavelmente poucas pessoas trabalhando no campo de 
Nacololo. Geralmente, só se pode chegar aos campos Xixano e Ntola de motocicletas. Eles não 
foram visitados, mas de acordo com a maioria dos relatórios, eles estão entre os campos mais 
populosos da área de estudo. 
 
Quanto à qualidade dos serviços prestados, a equipa de pesquisa não obteve nenhuma 
informação sobre até que ponto as unidades sanitárias mais próximas às pedreiras e aos campos 
de mineração estão apetrechados do ponto de vista do equipamento, pessoal e da gerência. No 
entanto, parece sensato supor que as unidades de saúde em Ancuabe, Montepuez e Namuno 
sofrem todas a mesma falta quase permanente de recursos impostos pelo orçamento muito 
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restrito do Ministério da Saúde. Assim, de acordo com uma fonte, a despesa total em saúde em 
2013 foi de 40 US $ per capita, valor consideravelmente inferior ao recomendado pela OMS de 
valor de US 60 US $ ou a média de 150 US $ gastos pelos vizinhos [de Moçambique].  
 
 
 
6.2 OBJECTIVO DE MAPEAMENTO  

 
Vinte e sete campos associados à mineração artesanal e extracção foram identificados pela 
equipa de pesquisa, seis em Ancuabe, 12 em Montepuez e nove em Namuno. 
 
De acordo com a legislação moçambicana (Lei de minas e Regulamento da Lei de minas) todos 
os 24 campos produtivos são minas artesanais e não de pequena escala (22) ou pedreiras (2).  
 

 
TABELA 3. ACTIVIDADES DOS LOCAIS ASSOCIADOS A MINERACAO 

 
24 dos 27 campos identificados são minas ou pedreiras. Os restantes três são locais onde os 
depósitos minerais são lavados.  
 
Dois terços dos campos foram considerados actualmente activos. No entanto, dois dos campos 
classificados como incertos porque não foram visitados (Nacussa e Nacaca) provavelmente 

Nº DISTRICT POSTO NAME ACTIVITY

1 ANCUABE NACUSSA UNCERTAIN

2 MESA MUAJA (POÇO DE MUAJA) ACTIVE

3 CISTERNA DE NANJUA ACTIVE

4 NACACA UNCERTAIN

5 NACOLOLO (METORO) UNCERTAIN

6 RIACHO NAUWA - MEGARUMA A ACTIVE

7 MIRATE RIO NSEMBIA (SECTOR) ACTIVE

8 MARMONTE - PEDREIRA DE MÁRMORE ACTIVE

9 RIACHO DO ITALIANO MONTEPUEZ POTENTIALLY ACTIVE 

10 NAIROTO NTELE - RIO MUALO UNCERTAIN

11 NACOLOLO: RIACHO NTANGANI ACTIVE

12 NTOLA ACTIVE

13 XIXANO ACTIVE

14 NAMAHACA ACTIVE

15 RIACHO NTONCA ACTIVE

16 LAVADOURO NAMAHACA INTERMITTENTLY ACTIVE

17 BARRAGEM NASSIMA-NSEMPIA ACTIVE

18 BARAGEM NAMANHUMBIR SEDE ACTIVE

19 MACHOCA NAMICUPO - RIO NINA ACTIVE

20 NALIA - MAUSSINE ACTIVE

21 WACUEIA ACTIVE

22 NAPUICO - RIO MUATAZE ACTIVE

23 RIO NAMICUIO (NACHINGUEIA) ACTIVE

24 RIACHO NAMITUCO POTENTIALLY ACTIVE 

25 PK 10 NAMUNO-BALAMA: PEDREIRA GRANITO INTERMITTENTLY ACTIVE

26 PK 8 NAMUNO-MONTEPUEZ POTENTIALLY ACTIVE 

27 NCUMPE NTEPO ACTIVE

ANCUABE

MONTEPUEZ

NAMUNO

NAMANHUMBIR

MESA

METORO

MONTEPUEZ

NAIROTO

NAMUNO
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poderiam ser adicionados à lista dos campos actualmente activos. Da mesma forma, a Pedreira 
de Granito PK 10, a pedreira de granito perto da vila de Namuno, podia ter sido classificada como 
activa actualmente se a equipa tivesse visitado o campo numa outra ocasião. 
 
 
 

ACTIVIDADE (EXCLUINDO LOCAIS DE LAVAGEM) N0 % 

ACTUALMENTE ACTIVO 18 66,67 

INTERMINTENTEMENTE ACTIVO 2 7,41 

POTENCIALMENTE ACTIVO 3 11,11 

INCERTO 4 14,81 

TOTAL 27 100 
TABELA 4. ESTADO DOS LOCAIS ASSOCIADOS A MINERACAO 

 
Quatro campos foram classificados como incertos, um em Montepuez (Rio Mualo) e três no 
distrito de Ancuabe (Nacussa, Nacaca e Nacololo - Metoro). 
 
A tabela a seguir alista os campos de acordo com o tipo de pedra ou minério produzido ou 
processado no local. É muito provável que a produção dos campos 1 e 4 seja de ouro, mas como 
nenhum foi visitado por ninguém da equipa de pesquisa, a classificação deve ser confirmada 
sempre que possível. 
 

 
TABELA 5. CAMPOS SEGUNDO O TIPO DE MINEIROS 

DISTRICT POSTO NAME MAIN OUTPUT

ANCUABE NACUSSA GOLD

MESA MUAJA (POÇO DE MUAJA) GOLD

CISTERNA DE NANJUA GARNET

NACACA GOLD

NACOLOLO (METORO) GARNET

RIACHO NAUWA - MEGARUMA A GOLD

MIRATE RIO NSEMBIA (SECTOR) GOLD

MARMONTE - PEDREIRA DE MÁRMORE MARBLE

RIACHO DO ITALIANO MONTEPUEZ GOLD

NAIROTO NTELE - RIO MUALO UNCERTAIN

NACOLOLO: RIACHO NTANGANI GOLD

NTOLA GOLD

XIXANO GOLD

NAMAHACA RUBY - CORUNDUM

RIACHO NTONCA RUBY - CORUNDUM

LAVADOURO NAMAHACA RUBY - CORUNDUM

BARRAGEM NASSIMA-NSEMPIA RUBY - CORUNDUM

BARAGEM NAMANHUMBIR SEDE RUBY - CORUNDUM

MACHOCA NAMICUPO - RIO NINA GOLD

NALIA - MAUSSINE GOLD

WACUEIA GOLD

NAPUICO - RIO MUATAZE GOLD

RIO NAMICUIO (NACHINGUEIA) GOLD

RIACHO NAMITUCO GOLD

PK 10 NAMUNO-BALAMA: PEDREIRA GRANITO GRANITE

PK 8 NAMUNO-MONTEPUEZ GOLD

NCUMPE NTEPO GOLD

ANCUABE

MONTEPUEZ

NAMUNO

NAMANHUMBIR

MESA

METORO

MONTEPUEZ

NAIROTO

NAMUNO
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TABELA 6. NÚMERO DE CAMPOS POR CADA TIPO DE MINEIRO 

 
Antes de iniciar o trabalho de campo, a equipa de pesquisa esperava que o número de mineiros 
artesanais e trabalhadores das pedreiras pudesse ser facilmente obtido - ou pelo menos 
estimado - das associações de mineração que gerem os campos ou dos registros do Governo 
Provincial de mineiros artesanais licenciados. A lei moçambicana não permite que estrangeiros 
detenham senhas mineiras - licenças artesanais de mineração e extracção - e proíbe qualquer 
forma de prospecção e escavação sem uma licença oficialmente aprovada. A realidade, no 
entanto, é um pouco diferente. 
 
A impressão obtida foi de que as senhas mineiras são em grande parte, se não exclusivamente, 
emitidas para associações de mineração, e não para mineiros artesanais individuais. No entanto, 
a licença é realmente emitida em nome de um pequeno número de pessoas, os membros 
fundadores da associação de mineração. Novos membros podem se juntar à associação (um 
procedimento caro), mas o número é sempre pequeno em relação ao número que realmente 
trabalha no campo, muitos dos quais podem até ser estrangeiros sem licença. No campo de 
Namahaca, uma secção foi chamada de covas dos tanzanianos, isto é, as covas pertencentes aos 
tanzanianos (sem licença).   
 
Dada esta situação, e em vez de abandonar, decidiu-se tentar estimar o número de mineiros   
artesanais e trabalhadores das pedreiras que poderiam, pelo menos, fornecer uma indicação 
das ordens da magnitude envolvidas.  
 
A primeira etapa consistiu em verificar se os dados do censo poderiam oferecer alguma 
informação relevante.   
 
Um censo nacional é realizado em Moçambique a cada 10 anos, tendo os últimos três sido 
realizados em 1997, 2007 e 2017 respectivamente. Infelizmente, só foi possível obter dados 
populacionais específicos da aldeia para o censo de 1997. Essa informação provavelmente teria 
permitido que a equipa de pesquisa tivesse uma ideia de quantas pessoas poderiam estar a viver 
perto de garimpos e pedreiras conhecidos e, portanto, quantas pessoas poderiam estar 
envolvidas na mineração artesanal e extracção. Os únicos dados demográficos obtidos ao longo 
das três décadas foram os totais populacionais em todo o distrito.  
 

TYPE OUTPUT NUMBER %

GOLD 17 62,96

GARNET 2 7,41

RUBY-CORUNDUM 5 18,52

UNCERTIAN 1 3,70

MARBLE 1 3,70

GRANITE 1 3,70

TOTAL 27 100

MINE

QUARRY

TIPO  

MINA  

PEDREIRA

a   

PRODUTO  NÚMERO  % 
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TABELA 7. CRESCIMENTO POPULACIONAL NOS DISTRITOS DE ESTUDO 

 
Como o censo de 2007 foi realizado antes da descoberta dos rubis em Namanhumbir e antes da 
chegada de um grande número de migrantes (de dentro e de fora da província), os dados do 
censo de 2007 não podem reflectir a demografia da mineração artesanal na província de Cabo 
Delgado. No entanto, os números mostram como a população cresceu ao longo da década. 
Curiosamente, o distrito de Montepuez cresceu menos, abaixo, na verdade, aa média provincial 
e nacional. Isto é surpreendente, uma vez que a área de Namanhumbir em Montepuez tem 
atraído milhares de mineiros de rubis artesanais de dentro e fora da província. Talvez os dados 
reflictam os chimocos realizados nos meses anteriores à realização do censo. Deve-se também 
ter em mente que Montepuez teve a maior população inicial. Em termos absolutos, o distrito 
ganhou uma média de 64.000 habitantes ao longo da década.  
 
Ancuabe cresceu acima da média provincial e bem acima da média nacional. O distrito, no 
entanto, teve a menor população inicial. Em termos absolutos, a população cresceu menos que 
a de Montepuez e Namuno.  
 
O crescimento populacional absoluto entre 2007 e 2017 sugere (mas não estabelece) um limite 
superior, não do número possível de pedreiras artesanais e mineiros artesanais, mas de recém-
chegados. 
 
A próxima etapa consistiu em excluir os campos de garimpos inactivos ou provavelmente 
inactivos. Três campos foram excluídos: PK 8 Namuno-Montepuez e Riacho Namicuto no distrito 
de Namuno; e Rio Mualo em Montepuez. Recorde-se que os dois primeiros foram forçosamente 
fechados pelas autoridades locais. As pedras descobertas no campo do Rio Mualo ainda não 
foram classificadas. Pode acontecer que o campo não seja de interesse em termos de 
mineração.  
 
Da mesma forma, os três locais de lavagem - Lavadouro Namahaca, Barragem Namanhumbir 
Sede e Baggarem Nassima-Nsempia - foram excluídos. A população destes três locais está 
incluída na população geral atribuída aos locais Namahaca e Riacho Ntonga.  
 
Aldeias dentro de um raio de 8 km dos garimpos inactivos foram excluídas juntamente com o 
campo, a menos que estivessem a um alcance de 8 Km de um garimpo activo. Assim, por 
exemplo, a população da aldeia de Ntele ao lado do garimpo inactivo de Rio Mualo foi excluída 
porque o campo mais próximo é o de Riacho Ntangani, há cerca de 16 km.   
 

AREA
2007 CENSUS 

POPULATION

2017 CENSUS 

POPULATION

10 YEAR GROWTH

ABSOLUTE

10 YEAR GROWTH

%

ANCUABE 109.057 164.114 55.057 50,48

MONTEPUEZ 196.984 261.535 64.551 32,77

NAMUNO 182.373 247.113 64.740 35,50

TOTAL 488.414 672.762 184.348 37,74

CABO DELGADO 1.634.162 2.333.278 699.116 42,78

MOZAMBIQUE 20.632.434 28.861.863 8.229.429 39,89
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MAPA 37. POPULAÇÃO DOS LOCAIS DE MINERAÇÃO  

 
 
A etapa seguinte consistiu em estimar a população actual de 2017 que mora perto de cada 
garimpo. Para o efeito, todas as aldeias dentro de um raio de 8 km de cada garimpo ou grupos 
de garimpos foram identificadas. 
 
Decidiu-se estabelecer um limite de 8 Km, pois esta é provavelmente a distância máxima que a 
maioria das pessoas pode estar disposta percorrer num dia (16 Km de retorno da vila para o 
local do garimpo e vice-versa, provavelmente na vida real). É certo que uma certa proporção sai 
das suas aldeias natais e na verdade migra para mais próximo ao local do garimpo. Este aspecto 
é tomado em consideração quando as populações das aldeias preliminares de 2017 são 
ajustadas (ver abaixo).  
 
A zona Namahaca-Ntonca-Namanhumbir foi ajustada para ter em conta os efeitos prováveis da 
estrada Pemba-Montepuez que atravessa a área de captação. As pessoas que vivem nas aldeias 
ao longo da estrada, apesar de viverem além do limite do raio de 8 Km, podem não precisar de 
caminhar para chegar a um garimpo distante, pois há muitas empresas de transporte públicas e 
privadas que operam ao longo da estrada.  
 
Dezasseis dessas zonas ou áreas de captação foram identificadas na área de estudo (veja abaixo, 
tabela X colunas A e B). 
 
Três das 16 zonas correspondem aos três campos de mineração na área de estudo: Ntola, Xixano 
e Poço de Muaja. Não existem aldeias num raio de 8 Km de Ntola e Poço de Muaja. Este também 
pode ser o caso do Xixano. Não se conhece a localização exacta do campo. As populações foram 
atribuídas a Ntola e Xixano pelo Oficial de Minas do Distrito de Montepuez, enquanto o número 
referente ao Poço de Muaja baseiam-se na própria estimativa da equipa de pesquisa. 
 
A pedreira de mármore (Marmonte - Pedreira de mármore) também foi atribuída a uma 
população directa. O número também se baseou na própria estimativa da equipa da pesquisa.  
 
O passo seguinte consistiu em calcular a população de 2017 de cada aldeia dentro de cada uma 
das 12 áreas de captação remanescentes (zonas 1 a 12). Conforme referido, os únicos dados 
específicos da vila que poderiam ser obtidos pela equipa de pesquisa eram para o censo de 1997. 
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Apesar das limitações óbvias do uso desses dados antiquados, serviram para calcular a 
população de cada uma das 11 áreas de captação em relação à população de 1997 de cada 
distrito (veja abaixo, coluna C). As percentagens relativas da população foram então aplicadas à 
população do censo de 2017 de cada distrito para obter números preliminares (não ajustados) 
da população actualizada para cada zona ou área de captação.  
 
Claramente, as populações relativas de 1997 não permaneceram constantes durante o intervalo 
de 20 anos entre 1997 e 2017. Ajustes precisam ser feitos para levar em conta a chegada de 
mineiros artesanais de dentro e de fora da província e ajustes também são necessários para 
compensar os efeitos dos chimocos pré-censos. Como não existem dados sobre quão grandes 
ou pequenos esses ajustes podem ser, as seguintes estimativas (reconhecidamente 
questionáveis), baseadas nas impressões gerais da equipa de pesquisa, foram adoptadas: 
 

1. A zona Namahaca-Namanhumbir-MRM (1) recebeu um aumento de população de mais 
de 20% para além do crescimento geral de 10 anos, 2007-2017 em todo o distrito. Este 
aumento visa reflectir o fascínio das minas de na população, mas também a redução do 
número de migrantes provocada pela expulsão de estrangeiros que residem ilegalmente 
na área;  

 
2. Zona 2 (Napuico, Nalia e Wacueia), recebeu um aumento de população de 15%. 

Comentários feitos pelas associações de mineração que gerem os locais, o seu tamanho 
e nível de organização, sugerem que eles atraíram um número considerável de 
migrantes; 

 
3. A Zona 3 (Rio Namicuio-Nachiguweia) também recebeu um aumento populacional de 

15%. É um campo grande e extenso e, segundo consta, atraiu muitos forasteiros;  
 

4. A zona 4 (Ntepo) provavelmente mereça uma população de 10%; 
 

5. Seis zonas (5, 6, 7, 8, 9 e 10) receberam um aumento de 5% simplesmente por serem 
minas de ouro. Eles geralmente são campos pequenos ou recentemente descobertos. 
 

6. As zonas 11 abrangem uma área comparativamente grande e densamente povoada. 
Inclui as aldeias num raio de 8 km dos campos da Cisterna de Nanjua e Nacololo 
(Metoro). A granada é uma pedra comparativamente de baixo valor e é duvidoso que 
os campos na área tenham atraído mineiros artesanais de dentro ou de fora da 
província. Portanto, a estimativa populacional não precisa ser ajustada para compensar 
o influxo de migrantes. 

 
7. A zona 12 corresponde à pedreira de granito que se encontra ao longo da estrada 

Namuno-Balama. Existem 10 aldeias num raio de 8 Km do campo, com uma população 
combinada de mais de 10,000 pessoas. Dada essa população e o facto de que a 
mineração de granito não é uma actividade particularmente lucrativa, é duvidoso que o 
campo tenha atraído migrantes. Não há, portanto, necessidade de ajustar a população 
estimada preliminar.   

 
O passo seguinte consistiu em excluir aqueles que normalmente seriam muito jovens ou velhos 
demais para desempenhar um papel significativo nas actividades de mineração e extracção 
artesanais. O intervalo da idade laboral em Moçambique é considerado como sendo dos 15 aos 
64 anos de idade. No entanto, em todos os relatórios, muitas crianças com menos de 15 anos 
têm deveres de trabalho na mineração, extracção, comércio, agropecuária, agricultura ou 
qualquer actividade que sustente a família. De facto, durante as visitas ao campo, crianças 
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claramente abaixo dos 15 anos de idade foram vistas a trabalhar. Em alguns casos, 
notavelmente, crianças pequenas foram vistas a fazer um trabalho bastante pesado, 
aparentemente por longas horas. Tendo isto em mente, decidiu-se estabelecer o limite da idade 
laboral mais baixo aos 10 anos de idade. 
 
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a faixa etária de 10 a 64 anos constitui 65% da 
população. Portanto, o número da população de 2017 para as zonas 1 a 12, reduzido em 35%. 
 
O último componente da equação é provavelmente o mais controverso. Antes de considerar 
como isso pode ser estimado, é necessário perguntar: o que exactamente se quer dizer quando 
se refere à população artesanal de mineração e extracção?  
 
Existem pelo menos três significados possíveis: 
 

A. As pessoas - quase exclusivamente homens - que trabalham escavando pedras e 
minerais. Essa noção pode ser chamada de eurocêntrica, pois é próxima do que alguém 
que vive numa economia industrial desenvolvida chamaria de minerador; 
 

B. As pessoas que extraem e processam as pedras e minerais. Isto inclui muitas mulheres 
e crianças, muitas vezes trabalham em casa, longe dos garimpos, envolvidas na britagem 
de pedras, extracção de ouro, lavagem de resíduos, etc.;  
 

C. As pessoas cujo desenvolvimento educacional, sanitário, cultural e social é directamente 
afectado pela mineração artesanal e extracção, isto é, as pessoas que constituem 
comunidades ou populações de mineração artesanal.  

 
Tendo isso em mente, a impressão obtida com a palavra campo é que é sensato aplicar os 
seguintes critérios para estimar os limites superiores e inferiores para o número de pessoas 
entre 10 e 64 anos de idade em cada área de captação envolvida na mineração ou extracção: 
 

1. Entre 40 e 80% (categorias B e C, respectivamente) da população de 10 a 64 anos que 
vive em aldeias estabelecidas dentro de um raio de 8 km de um campo de mineração de 
ouro ou rubi está envolvida na mineração artesanal;  

 
2. Todos os (100%), independente da idade, vivendo num campo de mineração são 

considerados mineiros artesanais (não há campos associados a pedreiras); 
 

3. Entre 15 e 30 por cento da população de 10 a 64 anos de idade que vive num raio de 8 
km de um campo de produção de granada é considerada um garimpeiro artesanal;    

 
4. Entre 5 e 15 por cento da população de 10 a 64 anos de idade que vive num raio de 8 

km de um campo de produção de granito é considerada um trabalhador de pedreira 
artesanal.  

 
A tabela a seguir mostra os resultados da aplicação dos critérios acima.  
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TABELA 8. ESTIMATIVA DE POPIACAO ENVOLVIDA EM ACTIVDAES DE MINERAÇÃO ARTESANAL 

 
Deve-se notar que nenhum dos cálculos reflecte quaisquer flutuações sazonais, já que qualquer 
pessoa envolvida na mineração artesanal - seja por um mês, seis meses ou durante todo o ano 
- é considerada um mineiro artesanal ou trabalhador de pedreira. 
 
Embora a proporção entre os sexos varie de acordo com a faixa etária considerada, em geral, a 
proporção entre os sexos é muito semelhante em Cabo Delgado como um todo (0,94 homens 
para mulheres) e ainda mais próxima nos três distritos de estudo. Assim, metade da pedreira 
artesanal e da população mineira corresponde provavelmente a mulheres e raparigas. Isso pode 
ser uma surpresa, já que a mineração é geralmente considerada trabalho masculino. 
 
A Tabela 9 mostra que cerca de 25% dos mineiros artesanais e trabalhadores de pedreiras estão 
envolvidos na escavação, transporte e processamento de depósitos minerais contendo 
principalmente rubis, granadas e corindo, enquanto cerca de 70% estão envolvidos na produção 
de ouro. Cerca de 2,5% são trabalhadores de pedreiras.  
 

A B C D E F G

ZONE CATCHMENT AREA NAME
1997 DISTRICT 

POP. %

% 

ADJUSTMENT

2017

POPULATION
 LOWER LIMIT UPPER LIMIT

1 NAMAHACA-NTONCA-NAMABHUMBIR-MRM 9,31 20,00 29.211 7.595 15.189

2 NAPIUCO-NALIA-WACUEIA 6,02 15,00 17.103 4.447 8.894

3 RIO NAMICUIO-NACHINGUWEIA 4,97 15,00 14.112 3.669 7.338

4 NTEPO 1,90 10,00 5.171 1.344 2.689

5 RIACHO NTANGANI 0,76 5,00 2.097 545 1.091

6 NAMICUPO-RIO NINA 4,00 5,00 10.368 2.696 5.391

7 RIACHO NAUWA-MEGARUNA A 7,41 5,00 12.774 3.321 6.643

8 NACACA 4,60 5,00 7.935 2.063 4.126

9 NACUSSA 8,11 5,00 13.971 3.632 7.265

10 RIO NSEMBIA-SECTOR 1,25 5,00 3.420 889 1.778

11 CISTERNA DE NANJUA-METORO-MESA 21,81 0,00 35.797 3.490 6.981

12 PEDREIRA DE GRANITO 7,24 0,00 17.884 581 1.744

13 XIXANO   5.000 7.000

14 NTOLA  2.500 5.000

15 MARMONTE - PEDREIRA DE MÁRMORE  100 300

16 POÇO DE MUAJA   500 1.500

 TOTAL ARTISANAL POPULATION  42.374 82.929

 TOTAL POPULATION IN SURVEY AREA 672.762 672.762

 % POPULATION INVOLVED MINE/QUARRY. 6,30 12,33
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TABELA 9. POPULAÇÃO POR MATERIAL PRODUZIDO  

 
Quanto ao grau de cobertura alcançado pela pesquisa, parece que dois aspectos precisam ser 
considerados: a proporção dos campos identificados e a proporção doa campos visitados. 
 
Estritamente falando, não há como saber quantos campos realmente existem na área de estudo. 
A impressão obtida, no entanto, é de que a pesquisa conseguiu identificar a maioria dos 
garimpos e pedreiras artesanais na área de estudo que podem ser visitados (isto é, aquelas fora 
da concessão da MRM). 
 
A equipa de pesquisa foi acompanhada durante a maior parte do trabalho de campo por uma 
das pessoas que provavelmente mais sabem sobre mineração na área de estudo, Sr. Domingos 
Diquissone, do Serviço Distrital de Actividades Económicas de Montepuez. Todos os campos e 
pedreiras conhecidos por ele foram registados pela equipa de pesquisa, no entanto, dado o 
tempo e os recursos, não foi possível visitá-los todos. Foi solicitado às sedes das três 
Administrações Distritais que fornecessem listas de pedreiras e garimpos artesanais nas suas 
respectivas jurisdições e, sempre que possível, ao passar por uma aldeia, a equipe de pesquisa 
perguntava se havia algum campo na área.   
 
No entanto, apesar desses esforços, uma segunda leitura mais cuidadosa do relatório de 
Chilundo et all sobre a mineração industrial e artesanal em Cabo Delgado mostrou que havia (e 
provavelmente ainda há) quatro associações de mineração operando no distrito de Ancuabe 
que eram completamente desconhecidas pela equipe de pesquisa: 10º Congresso, Napela, 
Malane / Napico e Namita. Todos os quatro foram licenciados para as minas de pedras preciosas 
(rubis, safiras e turmalinas), granadas e corindo; e todas as quatro licenças eram supostamente 
válidas em 2017. Isso sugere que pelo menos quatro campos devem ser adicionados à lista.  
 
Quanto ao outro aspecto, a equipa de pesquisa não visitou cinco dos 27 campos identificados: 
Xixano, Ntola, Namicupo-Rio Nina, Nacaca e Nacussa. É impossível dizer quão significativas são 

CATCHMENT AREA NAME ZONE OUTPUT
UPPER LIMIT

POPULATIONS
%

NAMAHACA-NTONCA-NAMABHUMBIR-MRM 1 RUBY 15.189

CISTERNA DE NANJUA-METORO-MESA 11 GARNET 6.981

22.170 26,73

PEDREIRA DE GRANITO 12 GRANITE 1.744

MARMONTE - PEDREIRA DE MÁRMORE 15 MARBLE 300

2.044 2,46

NAPIUCO-NALIA-WACUEIA 2 8.894

RIO NAMICUIO-NACHINGUWEIA 3 7.338

NTEPO 4 2.689

RIACHO NTANGANI 5 1.091

NAMICUPO-RIO NINA 6 5.391

RIACHO NAUWA-MEGARUNA A 7 6.643

NACACA 8 4.126

NACUSSA 9 7.265

RIO NSEMBIA-SECTOR 10 1.778

XIXANO 13 7.000

NTOLA 14 5.000

POÇO DE MUAJA 16 1.500

58.715 70,80

82.929 100,00TOTAL

GOLD % OF TOTAL

RUBY AND GARNET % OF TOTAL

 

BUILDING STONE % OF TOTAL

GOLD

Nome da area de captação   Zona  Produção  
Populações 

do limite 
superior  

%  



MINERAÇÃO ARTESANAL: DIREITOS AMBIENTAIS E CULTURAIS EM CABO DELGADO 

144 
 

essas omissões, mas, claramente, todos os esforços devem ser envidados no sentido de visitar 
Xixano e Ntola em Agosto ou Setembro, assim que o acesso rodoviário estiver melhorado. 
Nenhum levantamento de mineração artesanal no distrito de Montepuez pode ser considerado 
completo enquanto estes dois campos não forem visitados.  
 
A questão do número de campos visitados pela equipa de pesquisa leva inevitavelmente a 
perguntas sobre o tempo gasto em cada campo e até que ponto cada campo foi visitado.  
 
No máximo, a equipa pode demorar um dia visitando um campo. No entanto, isso pode envolver 
uma jornada de duas, três ou até quatro horas para chegar ao campo, o que, na verdade, 
significa que o tempo que a equipa poderia realmente levar no local raramente, ou nunca, seria 
superior a três ou quatro horas. Nos campos maiores, isso significaria que seria impossível visitar 
o campo inteiro, quanto mais mapeá-lo.  
 
Isso leva à questão do que exactamente é um campo.  
 
Se uma outra equipa realizasse a mesma pesquisa numa outra ocasião, eles quase 
inevitavelmente chegariam a um número diferente de campos e a diferentes leituras de GPS. O 
termo campo pode cobrir um único poço ou uma única cova, um conjunto de poços e covas 
vizinhas ou até mesmo um conjunto semelhante a covas, poços e garimpos espalhados por uma 
área extensa. De facto, a equipa de pesquisa decidiu incluir três locais de lavagem, campos 
associados à mineração artesanal, em vez de três campos de mineração artesanal. Assim, a 
menos que as equipas operacionais usadas estejam claramente definidas, geralmente parece 
aconselhável dar pouca importância aos relatórios que tratam do número de garimpos e 
pedreiras artesanais em qualquer área. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  
 
7.1 OBJECTIVO DE SAÚDE  

 
No geral, pareceria sensato dizer que a equipa de pesquisa alcançou o objectivo de saúde do 
estudo, que será lembrado e que visa proporcionar uma compreensão baseada em evidências 
sobre os aspectos biológicos, ambientais, de estilo de vida, dos serviços de saúde e sociais da 
saúde. No entanto, enquanto uma melhor compreensão dos determinantes da saúde dos 
mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras possa ajudar a orientar as próximas etapas 
do Projecto de Direitos Ambientais e Culturais, muita cautela deve ser exercida, pois os modelos 
explicativos teóricos são fracos e as evidências recolhidas são ainda muito incompletas e 
inteiramente circunstanciais.  
 
Dado o tempo e os recursos disponíveis, a formação académica e a experiência profissional dos 
pesquisadores, não foi possível comparar e contrastar as diferentes estruturas conceptuais que 
existem para analisar, compreender e aplicar o conceito de determinantes da saúde. O estudo, 
nesse sentido, foi concebido e realizado de maneira totalmente empírica.  
 
A equipa de pesquisa, portanto, recomenda que o Consórcio, seja através do Projecto de 
Direitos Ambientais e Culturais ou por outras vias, considere a necessidade de superar essa 
limitação e, se for acordado, considere a viabilidade de implementar um seminário, workshop 
ou evento similar para obter uma melhor compreensão dos conceitos e sua aplicação.  
 
A necessidade de uma estrutura conceptual mais sólida não se aplica apenas à ideia de 
determinantes da saúde. Há também a necessidade de esclarecer muitos dos termos usados ao 
pesquisar e discutir as condições de vida e de trabalho dos mineiros artesanais e trabalhadores 
das pedreiras.   
 
Quanto à outra razão para cautela, ou seja, a natureza muito incompleta e inteiramente 
circunstancial das evidências reunidas, nenhuma literatura e documentação encontrada pela 
equipa de pesquisa forneceu dados sólidos sobre a história da saúde, estado e perspectivas dos 
mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras na área de estudo. Não foram realizados 
estudos epidemiológicos longitudinais ou transversais de base epidemiológica ou de cuidados 
de saúde, especificamente sobre a saúde dos mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras 
em Ancuabe, Montepuez ou Namuno. Não é seguro assumir que o perfil epidemiológico dos 
mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras é idêntico ao de outras populações rurais 
pobres ou empobrecidas. Os dados de rotina recolhidos pelo Ministério da Saúde não fazem 
distinção entre mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras. O mesmo pode ser dito em 
relação à literatura sobre a saúde dos mineiros artesanais noutras partes de Moçambique. 
Embora as conclusões alcançadas pelos pesquisadores possam estar correctas, as evidências 
que as sustentam apresentadas são invariavelmente fracas.   
 
Dada a escassez do material de referência específico sobre os determinantes da saúde dos 
mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras nos três distritos em estudo ou mesmo na 
província de Cabo Delgado como um todo, a equipa de pesquisa decidiu que seria obtida a 
melhor compreensão possível consultando as revisões de literatura internacionais realizadas 
por grandes organizações ou pesquisadores acadêmicos. A qualidade das publicações 
disponíveis fornece o que pode ser chamado de compreensão genérica dos factores imediatos 
e subjacentes que regem o estado de saúde e as perspectivas dos mineiros artesanais e 
trabalhadores das pedreiras.  
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A equipa de pesquisa, portanto, recomenda que o Consórcio, seja através do Projecto de 
Direitos Ambientais e Culturais, seja por meio de outras vias, apoie novas pesquisas, 
especialmente se realizadas por instituições locais de pesquisa, como o NIOP. Esse apoio 
também deve visar o fortalecimento da capacidade de pesquisa, seja directamente, por meio de 
formação, ou indirectamente, por exemplo, fornecendo recursos para organizar ou participar 
de seminários ou maior acesso ao material de pesquisa publicado.  
 
Um aspecto final que a equipa de pesquisa recomenda ao projecto de Direitos Ambientais e 
Culturais a ser considerado é a possibilidade de se chegar a um acordo com a MRM, com vista a 
verificar se seria possível reduzir os perigos profissionais que afectam os mineiros artesanais que 
se aproveitam da concessão. 
 
 
7.2 OBJECTIVO DE MAPEAMENTO  

 
No que se refere ao objectivo do mapeamento, recorda-se que o estudo teve como objectivo 
identificar, localizar e descrever todos os campos de mineração artesanal e de pequena escala 
e pedreiras nos distritos de Ancuabe, Montepuez e Namuno. 
 
Estritamente falando, é impossível dizer se todos os garimpos e pedreiras da área de estudo 
foram identificados. A impressão obtida, no entanto, foi de que a maioria, se não todos, os 
principais campos produtores de ouro foram identificados. Quanto à mineração de rubi, a 
equipa provavelmente não tenha visitado os principais campos de mineração artesanal. Os dois 
campos visitados - Namahaca e Riacho Ntonca - podem ter sido campos importantes, mas hoje 
parecem marginais. De qualquer forma, os campos mais importantes estão na concessão da 
MRM, que a equipa de pesquisa foi aconselhada a não visitar sem a devida autorização. No que 
diz respeito à mineração de granada, a equipa de pesquisa não teve muito propósito em tentar 
visitar e mapear todos os poços de granada espalhados pelo centro e sul do distrito de Ancuabe. 
 
Quanto às pedreiras na área de estudo, a equipa de pesquisa visitou duas. Ninguém mencionou 
a existência de outras pedreiras na área, embora possa haver uma pequena população ligada à 
mineração artesanal também ligada, por sua vez, a algumas das empresas industriais em 
Montepuez.   
 
Embora os principais campos de mineração artesanal e pedreiras possam ter sido identificados, 
nem todos foram visitados, incluindo alguns que são muito significativos para a obtenção de 
uma compreensão completa da situação na área de estudo. Portanto, a equipa de pesquisa 
recomenda que o Projecto de Direitos Ambientais e Culturais estude a viabilidade de realizar as 
seguintes actividades:  
 

 Visitar os cinco campos - Ntola, Xixano, Nacussa, Nacaca e Napicupo-Rio Nina – que a 
equipe de pesquisa não pôde visitar. O pico da estação seca, em Agosto e Setembro, 
pode ser o único momento em que se pode chegar aos campos de Xixano e Ntola, e 
possivelmente Nipicuto-Rio Nina, de carro;  
 

 Combinar com o Oficial de Mineração do Distrito de Montepuez para visitar o campo de 
mineração de ouro aparentemente em rápido crescimento em Nacololo e 

 
 Combinar com o NIOP para entrar em contacto e visitar as quatro associações de 

mineração mencionadas no relatório de Chilundo et al que escaparam à atenção inicial 
da equipa de pesquisa. 
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A equipa de pesquisa recomenda igualmente que o Projecto de Direitos Ambientais e Culturais 
inclua a mina de ouro em Ravia, embora esteja fora da área alvo do projecto. Ravia 
provavelmente tenha alcançado o estado de mineração de pequena escala, em oposição à 
mineração artesanal. Portanto, provavelmente isso mostre como é provável que os maiores 
campos de mineração de ouro artesanal se desenvolvam no futuro próximo.   
 
 
7.3 PREOCUPAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 
O estudo aponta para duas preocupações estratégicas: 
 
A primeira é que a população-alvo do Projecto de Direitos Ambientais e Culturais não pode ser 
definida com precisão suficiente para que qualquer base útil (quantitativa) seja estabelecida. 
Presumir que o objectivo central é comparar a situação actual com momentos futuros, o nível 
mínimo de precisão e exactidão necessário para que qualquer comparação seja significativa, 
exigiria graus de definição e quantidades de informações que excedam muito o tempo e os 
recursos disponíveis para o projecto. Além disso, os problemas metodológicos e as necessidades 
de recursos seriam ainda maiores se a comparação de base esperasse realizar uma análise 
multifactorial capaz de atribuir frações de quaisquer mudanças futuras nos insumos específicos 
fornecidos pelo Projecto.  
 
Responder a esta situação de forma coerente e honesta, coloca, sem dúvida, desafios 
consideráveis. A equipa de pesquisa recomendaria, portanto, que não se concentrasse em 
determinar uma linha de base inevitavelmente espúria ligada à medição dos factores (ameaças, 
vulnerabilidades e mecanismos de alívio) que regem o estado de saúde e as perspectivas dos 
mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras. Em vez disso, os esforços e recursos devem 
ser direccionados para a criação de novas e melhores oportunidades para melhorar as 
capacidades técnicas locais, visando produzir estudos contínuos sobre os problemas complexos 
e dinâmicos que afectam os mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras e sua 
desenvoltura em lidar com esses problemas. Visto desta maneira, a linha de base poderia se 
concentrar, mais útil e realisticamente, em medir a contribuição do Projecto para melhorar a 
capacidade técnica de instituições locais e especialistas para analisar e projectar respostas 
apropriadas às necessidades dos mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras.  
 
Mesmo que o estabelecimento de uma linha de base sólida não fosse problema, a necessidade 
de mais pesquisa e, especialmente, mais capacidade de pesquisa local, permanece. Por exemplo, 
a intenção do Projecto de promover métodos mais eficientes de extracção de ouro e usar bórax 
ambientalmente amigável em vez de mercúrio pode encontrar sérios obstáculos, especialmente 
dos patrões dos mineiros artesanais - os prestamistas que lhes fornecem mercúrio, comida, 
ferramentas e dinheiro em troca do ouro que produzem - a menos que os seus interesses sejam 
compreendidos e tomados em consideração. Da mesma forma, existe a necessidade de uma 
maior capacidade de pesquisa para monitorar os movimentos populacionais, a descoberta e o 
desaparecimento de campos. De facto, desde que a pesquisa foi realizada, parece que um novo 
campo perto de Nacololo, no distrito de Montepuez, começou a atrair um grande número de 
pessoas. 
 
A outra preocupação estratégica é que o Projecto e outras entidades desejem ter um efeito 
benéfico duradouro sobre os factores que regem o estado de saúde e as perspectivas dos 
mineiros artesanais e trabalhadores das pedreiras (entendidos no sentido mais amplo do 
termo); as intervenções devem se centrar na redução das suas vulnerabilidades subjacentes e 



MINERAÇÃO ARTESANAL: DIREITOS AMBIENTAIS E CULTURAIS EM CABO DELGADO 

148 
 

não imediatas. Não deveria ser necessário dizer isto porque Moçambique está comprometido 
com os Cuidados de Saúde Primários. No entanto, a impressão obtida é que o comprometimento 
mundial com os Cuidados de Saúde Primários está a diminuir. Claramente, faz pouco sentido 
que uma intervenção como o Projecto de Direitos Ambientais e Culturais tente implementar os 
Cuidados de Saúde Primários por conta própria. No entanto, se o benefício duradouro é o 
objectivo, parece sensato esperar que o projecto e as agências do consórcio usem todas as 
oportunidades disponíveis para promover a estratégia e a agenda dos Cuidados de Saúde 
Primários.  
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APÊNDICE I 
 
Métodos de Atalho (corta-mato) para Recolha de Informações Sociais para Projectos de Desenvolvimento 
Rural 
 
Os decisores precisam de informações relevantes, oportunas, precisas e úteis. No desenvolvimento rural, 
grande parte da informação que é gerada é, em várias combinações, irrelevante, tardia, errada ou inútil. 
Também é frequentemente caro obtê-la, processá-la, analisá-la e digeri-la. Embora muitos cientistas 
sociais profissionais tenham pensado em melhorar a recolha de informações, esta continua sendo uma 
actividade notavelmente ineficiente. Critérios de custo-efectividade não têm sido frequentemente 
aplicados, e a ineficiência manifesta é às vezes satisfeita não exigindo melhor informação, ou menos, mas 
simplesmente mais.  
 
O problema 
 
O desafio é encontrar maneiras mais económicas de os estrangeiros aprenderem sobre as condições rurais 
- maneiras que levam mais perto do óptimo em compensações entre o custo de recolha e aprendizagem, 
e a relevância, oportunidade, precisão e uso efectivo da informação e compreensão obtida. Algumas das 
abordagens e métodos que buscam essas compensações óptimas passaram a ser conhecidas como 
avaliação rural rápida – ARR, e que têm sido desenvolvidos e podem ser aplicados à geração de 
informações sociais sobre vários factores, sejam eles visíveis, como habitação, activos físicos e alguns 
serviços, ou invisíveis, como organizações sociais, estruturas de poder e instituições sociais. No contexto 
da concepção de projectos de desenvolvimento rural, a ARR parece especialmente necessária e relevante 
para as fases iniciais: identificação, preparação e avaliação de projectos. A informação é necessária 
rapidamente; as decisões são antecipadas pela passagem do tempo. Compromisso com projectos e 
detalhes de projectos às vezes se torna irreversível no início, e um prêmio é definido em informações 
oportunas ou atempadas. Mas a ARR também é relevante posteriormente, durante a implementação, 
monitoria e avaliação do projecto. Projectos de desenvolvimento rural não são como obras de construção, 
com plantas de engenharia que predeterminam com precisão o que será feito, mas sim como viagens a 
áreas desconhecidas, onde a direcção e a condução mudam com novas sondagens e observações. As 
técnicas de ARR dificilmente são um novo radar para evitar o naufrágio, mas podem pelo menos reduzir 
os perigos mostrando mais claramente e mais rapidamente o que está a acontecer. 
 
Na prática, porém, parece que estamos presos a dois conjuntos de métodos inadequados para gerar 
informações sociais. Estes podem ser descritos como "rápidos e sujos" e "longos e sujos", em que "sujo" 
significa “não rentável”. 
 
Rápido e Sujo 
 
A forma mais comum de avaliação rápida e suja é o turismo de desenvolvimento rural - a breve visita rural 
do profissional urbano. Isso pode ser muito rentável com o indivíduo em destaque; um exemplo é Wolf 
Ladejinsky, que em duas viagens extraordinárias de curta duração na Índia, viu o que estava a acontecer 
na revolução verde e informou-o anos antes de os cientistas sociais indignados chegarem às mesmas 
conclusões a dois pontos decimais (espúrios). Porém, de modo comum, o turismo de desenvolvimento rural 
introduz preconceitos que combatem a percepção da pobreza rural, reforçam as subestimativas da sua 
prevalência e impedem a compreensão da sua natureza.  
 
Esses preconceitos (vieses) contra a pobreza são: 
 
• Espaciais (urbanos, asfaltos e rodoviários). As pessoas mais pobres muitas vezes estão fora do alcance 
da estrada, tendo vendido e se mudado. Tendem a concentrar-se em regiões afastadas dos centros 
urbanos e a viver à margem de aldeias ou em pequenas aldeias inacessíveis.  
 
• Projecto. Pessoas de fora se ligam a redes que as canalizam de centros urbanos para lugares rurais onde 
há projectos, onde algo iniciado por pessoas de fora está a acontecer ou está destinado a acontecer, 
negligenciando as áreas que não incluem projectos. 
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• Contacto pessoal. Os turistas de desenvolvimento rural tendem a encontrar os menos pobres e os mais 
poderosos, homens em vez de mulheres, usuários de serviços em vez de não usuários, adoptantes em vez 
de não-adoptantes, activos em vez de inactivos, aqueles que tiveram que migrar e (inevitavelmente) 
aqueles que não morreram. Em todos os casos, o viés é contra a percepção da extensão da privação. 
 
• Estação seca. Em muitos ambientes tropicais, a estação chuvosa é a pior época do ano, especialmente 
para os pobres, pois traz trabalho pesado, escassez de alimentos, altos preços dos alimentos, alta 
incidência de doenças e alto endividamento. Profissionais urbanos, no entanto, geralmente viajam na 
estação seca pós-colheita quando as coisas estão melhores. 
 
• Cortesia e protocolo. Cortesia e convenção podem impedir os turistas de desenvolvimento rural de 
investigar e encontrar pessoas mais pobres. O visitante também tem pouco tempo e as pessoas mais 
pobres ficam no final da fila. 
 
Além disso, esses vieses se interligam. A prosperidade após a colheita de um agricultor masculino num 
projecto ao lado de uma estrada principal próxima a uma cidade capital pode colorir as percepções de 
uma sucessão de funcionários influentes e estrangeiros. O sofrimento de uma pobre viúva faminta e 
doente durante a estação chuvosa numa área remota e inacessível nunca pode interferir de maneira 
alguma na consciência de qualquer pessoa fora da sua própria comunidade. Os preconceitos se juntam 
para direccionar a atenção para aqueles que estão em melhor situação e longe daqueles que são mais 
pobres e mais necessitados. 

 
Muitos outros defeitos de investigadores rápidos e sujos são bem conhecidos, mas uma pequena lista pode 
servir como um aviso: 
 

• Investigadores rápidos e sujos não têm comunicação com os inquiridores, que dão respostas 
enganosas que podem ser deferentes, prudentes ou concebidas para evitar penalidades ou obter 
benefícios, e que podem iludir assuntos sensíveis, declarar ideais sociais e não práticas reais, e 
assim por diante. 
 
• Investigadores - especialmente pessoas de fora que são "velhas mãos" e que "sabem tudo" - 
não conseguem ouvir. Eles querem conversar e ensinar, em vez de aprender, e reforçam a 
percepção errônea e o preconceito, projectando suas próprias ideias e seleccionando os seus 
próprios significados. 
 
• Investigadores ignoram o invisível - eles observam coisas e actividades físicas, mas não relações 
sociais e culturais. Eles podem não perguntar ou entender correctamente factos sociais cruciais, 
como relações patrono-cliente, facções, organizações informais, normas, endividamento, taxas 
de juros, salários e controlo de activos e tomada de decisão dentro da família. 
 
• Os investigadores vêem apenas um "retracto" - um momento no tempo. Eventos cíclicos e 
periódicos, como actividades sazonais e mercados semanais regulares, nunca podem divulgados, 
e tendências, muitas vezes mais importantes do que uma visão estática das condições actuais, 
são facilmente perdidas.  

 
Essa lista poderia ser prolongada, mas o ponto é que avaliações rápidas podem ser seriamente enganosas, 
especialmente quando se referem aos pobres. Rápido é frequentemente errado. 
 
 
Longo e sujo 
 
No outro extremo, as tradições da pesquisa acadêmica valorizam investigações longas e caras que 
frequentemente recolhem um grande volume de dados. Os requisitos reais ou imaginários da pesquisa de 
Ph.D induzem os estudantes a buscar segurança e respeitabilidade, evitando atalhos e descobrindo mais, 
não menos. Assim, os antropólogos sociais mergulham por longos períodos em culturas alheias, e os 
sociólogos e economistas agrícolas planificam e criam enormes questionários para pesquisas. Às vezes, o 
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resultado é academicamente excelente e faz uma contribuição de longo prazo para a compreensão e 
acção. Muitas vezes, com demasiada frequência, os atrasos são excessivos: o trabalho de campo do 
antropólogo social é publicado (se for o caso) dez anos depois; a pesquisa maciça leva anos para ser 
processada, se for processada. 
 
Na sua forma patológica ainda não incomum, o questionário da pesquisa possui trinta ou mais páginas 
(multidisciplinar, cada disciplina com suas questões), que se solicitadas nunca são codificadas, ou se 
codificadas nunca perfuradas, ou se perfuradas nunca processadas, ou se processadas e impressas nunca 
examinadas, ou se examinadas nunca analisadas ou escritas, ou se analisadas e escritas nunca lidas, ou 
se a leitura nunca foi compreendida ou lembrada, ou se compreendida ou lembrada nunca realmente 
usada para mudar a acção. 
 
Pesquisas rurais multidisciplinares em larga escala devem ser uma das indústrias mais ineficientes à escala 
mundial. Pesquisas comparativas são frequentemente criticadas, e ainda assim essas enormes operações 
persistem, muitas vezes em nome da ciência da avaliação; eles evitam recursos de pesquisa nacionais 
escassos e geram muitos dados e documentos, o que é um embaraço para todos até que as formigas-
brancas ou trituradores de papel limpem as coisas. 
 
Algumas investigações são longas e limpas. Muitas abordagens dos antropólogos sociais mais tarde se 
revelam úteis. Algumas das melhores pesquisas são aquelas que monitoram repetidamente as mesmas 
aldeias ou pessoas. … Mas a maioria dos estudos em larga escala, excepto aqueles de um tipo de censo 
rigoroso, são monumentalmente ineficientes, tanto na qualidade dos dados obtidos quanto nos longos 
atrasos na análise e apresentação desses dados. Muitas vezes a informação mais útil não vem de 
observações (na verdade, formas de ARR) mas dos que a veiculam. A pesquisa em si é quase sempre pouco 
utilizada. Longo é muitas vezes perdido.  
 
Rentabilidade: Relativamente Rápido e Limpo  
 
A questão é se existe uma zona intermediária entre rápido e sujo e longo e sujo, uma zona de maior 
rentabilidade. Pessoas em muitas disciplinas e profissões têm convergido para essa questão, mas até 
recentemente elas podem ter sido impedidas de escrevê-la porque as actividades não eram consideradas 
bastante apropriadas. Elas têm um senso de responsabilidade em relação à sua formação profissional ou, 
diferentemente, foram condicionadas pelo seu sistema profissional de formação e recompensa. E, no 
entanto, na avaliação dos recursos naturais e do meio ambiente, dos projectos de saúde e nutrição, dos 
sistemas agrícolas, das condições sociais, culturais e econômicas nos projectos agrícolas e das 
organizações – nestas e noutras áreas - há uma busca activa por atalhos com trocas entre pontualidade, 
precisão, relevância e uso real da informação. 
 
Obstáculos formidáveis impedem este processo e esta busca. Nas palavras de um participante da 
conferência da ARR, "quando as pessoas concluem a universidade, o dano foi feito" - métodos profissionais 
inadequados e rígidos foram transmitidos e internalizados. Outro colaborador fora forçado a abandonar 
o emprego de licenciados como recenseadores devido à sua mentalidade de questionário e, em vez disso, 
usou alunos do ensino médio mais flexíveis e mais abertos a aprender com os inquiridos. "Talvez o maior 
bloqueio seja a hegemonia dos estatísticos e o fracasso em tratar métodos estatísticos como funcionário, 
não mestre. 
 
De maneira mais geral, os valores profissionais e os sistemas de recompensa impedem a improvisação ao 
aprender sobre as condições rurais porque, embora os métodos improvisados sejam rentáveis, eles não 
parecem puros. Melhor, pensa-se, ser longo e legítimo do que curto e suspeito. Mas a relação custo-
eficácia tem o seu próprio rigor e deve gerar os seus próprios valores. Pode-se sugerir dois princípios 
interligados: ignorância ideal e imprecisão apropriada. 
 

• A ignorância ideal refere-se à importância de saber que factos não valem a pena conhecer. 
Requer coragem para implementar. É muito mais fácil exigir mais e mais informações do que 
abster-se de exigi-las. No entanto, na recolha de informações, muitas vezes há um excesso 
monstruoso. 
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• A imprecisão apropriada refere-se ao facto de que, especialmente em pesquisas, grande parte 
dos dados recolhidos tem um grau de precisão desnecessário. Ordem de grandeza e direcção de 
mudança é muitas vezes tudo o que será usado.  

 
Preceitos e Princípios 
 
Que métodos são melhores depende do propósito e das circunstâncias. Alguns preceitos gerais podem, no 
entanto, ser sugeridos: 
 

• Demora. Evitar a tirania da amostragem rigorosa, do questionário formal, da pesquisa massiva 
será em vão se o tempo economizado for dissipado na pressa. Muitos dos defeitos do turismo de 
desenvolvimento rural vêm da pressa. 
 
• Preconceitos contrários. Se o pensamento for dado aos preconceitos (urbano, asfalto, 
rodoviário, projecto, elite, preconceito masculino, usuário, estação seca, e assim por diante), eles 
podem ser deliberadamente equilibrados. Sempre que possível, por exemplo, o preconceito 
masculino deve ser equilibrado pela inclusão de mulheres nas equipas de avaliação.  

 
• Sem importância. A síndrome limousine-best-village-garlands-and-speeches deve ser evitada.  
 
• Ouvir e aprender: Populações rurais devem ser tratadas como professores, e os investigadores 
devem considerar-se seus alunos, assumindo que a população local tem muito conhecimento 
válido que os forasteiros não têm, tentando entrar nas suas peles e ver o mundo à medida que o 
fazem, e estando abertos para informações inesperadas. 
 
• Múltiplos abordagens. As mesmas perguntas devem ser investigadas com métodos diferentes, 
tanto para verificar como para completar o panorama. 
 

Um Breve Repertório para uma Avaliação Rural Rápida 
 
Para uma área rural e sua população, muitas informações estão sempre disponíveis para aqueles que se 
dão ao trabalho de procurá-las. Muito pode se aprender com mapas, fotografias aéreas (especialmente 
onde séries temporais estão disponíveis) e imagens de satélite sobre ecologia, uso da terra, padrões de 
assentamento, comunicações e comunidades remotas e isoladas. Relatórios departamentais, dicionários 
geográficos do distrito, pesquisas do departamento técnico e estatísticas do governo podem ser muito 
úteis. Artigos acadêmicos, livros e relatórios de pesquisas podem ser inestimáveis. No entanto, há uma 
tendência recorrente de ignorar essas fontes e começar ignorantemente do zero. Os custos podem ser 
realmente altos. As missões de avaliação de impacto da USAID dedicam agora deliberadamente tempo 
para estudar a literatura sociológica, econômica e geográfica antes de ir para o campo. Esse estudo é 
ainda mais importante com a identificação e avaliação de projectos. O tempo gasto na busca de 
informações, mesmo quando não se sabe se existe, é muitas vezes bem recompensado e pode evitar erros 
graves, além de evitar demandas desnecessárias por novas recolhas de dados. 
 
 
 
Aprendendo com populações rurais 
 
Os desastres de desenvolvimento podem resultar da falta de aprendizado das populações rurais. O fiasco 
do esquema de amendoim na Tanzânia poderia ter sido previsto passando mais tempo no campo 
perguntando aos habitantes locais por que eles não cultivavam na área do projecto proposta. As 
populações rurais muitas vezes têm uma riqueza de conhecimento. O conhecimento dos solos, estações 
do ano, plantas, animais domésticos e selvagens, prácticas agrícolas, dieta, prácticas culinárias e cuidados 
infantis, para não fazer menção aos costumes e relações sociais, é muitas vezes rico e em alguns ou todos 
os aspectos superior aos do forasteiro. Mas as técnicas para extrair, aprender e usar esse conhecimento 
ainda são bastante primitivas. Inovações promissoras incluem a adaptação de um jogo local para facilitar 
a quantificação e classificação, usando quadrados de papel de tamanhos diferentes para permitir aos 
agricultores estimar os tamanhos relativos dos seus campos, apenas um dos quais foi medido pelo 



MINERAÇÃO ARTESANAL: DIREITOS AMBIENTAIS E CULTURAIS EM CABO DELGADO 

155 
 

investigador, e usando buracos no solo e colocando pelotas de camelo para permitir que os pastores 
classifiquem e discutam os problemas que enfrentam. No lado social, existe um âmbito pouco explorado 
para pedir às próprias populações rurais que identifiquem as suas necessidades, as maneiras pelas quais 
elas podem ser ajudadas ou quem na comunidade é mais vulnerável e mais necessitado.  
 
Identificação e uso de indicadores-chave 
 
Alguns indicadores integram várias variáveis. Investigar, calibrar, observar e contar esses indicadores pode 
proporcionar um atalho que evite investigações mais caras, directas e demoradas. Uma abordagem 
eficiente pode muitas vezes ser pedir às próprias populações rurais que sugiram os indicadores - por 
exemplo, para riqueza relativa ou pobreza - e pedir que discutam os seus méritos e fraquezas.  
 
Os indicadores geralmente são considerados visíveis. O indicador social mais favorecido nas zonas rurais 
dos países em desenvolvimento é o tipo de moradia. Na sua forma mais crua, o número de coberturas de 
zinco é o tempo. Uma abordagem um pouco mais elaborada é uma placa simples, derivado da 
multiplicação do número de quartos por factores de qualidade de construção e divisão pelo número de 
membros do domicílio. Verificou-se que esta é uma aproximação para níveis de bem-estar económico em 
parte do norte da Nigéria. Dezoito (18) outros indicadores visíveis muito usados são medidas 
antropométricas para avaliar o estado nutricional. 
 
Indicadores que não são visíveis podem ser pelo menos tão importantes quanto os visíveis, especialmente 
na avaliação da estratificação social e na monitoria do desempenho de programas ou projectos. A 
estratificação social pode ser identificada de várias maneiras: de acordo com a base de recursos; ou por 
profissão; ou de acordo com valores limiar, como se um agregado familiar fosse autossuficiente em 
cereais, se o chefe da família saísse para trabalhar nas quintas de outras pessoas, se são adquiridos certos 
insumos e assim por diante. Na avaliação de organizações, uma aproximação sugerida (com qualificações) 
para capacidade organizacional é a taxa de transferência e rotatividade de pessoal. 
 
Embora esses e outros indicadores exijam validação local, eles podem proporcionar atalhos para 
percepção. Alguns também podem proporcionar medidas simples para bases de referência, se for 
necessária uma avaliação antes e depois, sem uma recolha massiva de dados. 
 
Adaptações do "Sondeo" de Hildebrand 
 
Peter Hildebrand, trabalhando com o Instituto de Ciência e Tecnologia Agrícola em Guatemala, 
desenvolveu um método engenhoso para o trabalho multidisciplinar em preparação para a pesquisa 
agrícola na fazenda. Um sistema de cultivo homogêneo entre muitos agricultores numa área foi 
identificado pela primeira vez. Hildebrand levou uma equipa de cinco cientistas agrícolas e cinco cientistas 
sociais para a área por uma semana. Pares de um cientista agrícola e um cientista social saíam todos os 
dias e aprendiam o que podiam dos agricultores e outros, voltando à noite para partilhar experiências, 
fazer um balanço e decidir sobre outras prioridades. A cada dia, os pares mudavam, de modo que cada 
cientista agrícola trabalhasse por um dia com cada cientista social e vice-versa. Um relatório foi produzido 
no final de semana. Este "não foi um estudo comparativo com dados quantificáveis que podem ser usados 
no futuro para a avaliação de projectos, mas sim um documento de trabalho para orientar o programa de 
pesquisa". 
 
O chamado método sondeo (exploratório) de Hildebrand tem sido usado para familiarizar os funcionários 
com uma área em que eles deveriam trabalhar e para identificar inovações que poderiam ser 
experimentadas directamente com os agricultores. Poderia ser adaptado para outros fins. Para a 
identificação e avaliação do projecto, as equipas visitantes podem fazer par com elas mesmas ou com 
autoridades locais. Para a monitoria e avaliação, eles podem identificar quais mudanças ocorreram e sua 
causalidade. Em princípio, o sistema de sondeo pode incluir populações rurais como membros da equipa 
e pode ser aplicado em muitos campos - para avaliar recursos naturais, saúde e nutrição, e mudanças 
sociais e econômicas. … Ele fornece uma estrutura para a aprendizagem mútua entre disciplinas, e a sua 
forma vinculada ao tempo e a verificação mútua nas sessões noturnas estimulam a velocidade e a 
precisão. 
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Pesquisa Local Ad Hoc 
 
Investigações ad hoc feitas por pesquisadores nacionais ou por residentes locais podem ser extremamente 
valiosas. Os pesquisadores podem ser estudantes universitários, professores ou outros. Pode ser 
importante evitar a tirania do questionário pré-estabelecido, a menos que seja muito, muito curto, e 
centrar-se na percepção qualitativa (a menos, é claro, que os números sejam, por alguma razão, vitais). 
Em poucas semanas, um estudante refugiado de Murundi no Zaire investigou a pesca entre refugiados de 
Barundi e produziu um excelente e prático relatório. Um estudante que tenha ligações com uma área rural 
pode ser não apenas um informante-chave, mas também um pesquisador-chave, capaz de descobrir de 
maneira muito rápida e eficiente o que precisa ser conhecido. (Inversamente, estudantes urbanos com 
preconceitos urbanos podem ser piores do que inúteis.) 

 
Observação directa 
 
Um perigo com a ARR é que está a ser enganada pelo mito. As populações rurais (como outras) muitas 
vezes têm crenças sobre os seus valores e actividades que não correspondem à realidade. É comum ser 
informado sobre um costume, mas sondar revela que ele decaiu ou talvez nunca foi praticado. Sean Conlin 
revela que trabalhou como antropólogo social numa área no Peru onde, de acordo com uma pesquisa de 
outro pesquisador, a crença era importante para a sua própria compreensão como um certo tipo de 
pessoa. No entanto, num ano de residência na aldeia como observador participante, Conlin observou a 
prática apenas uma vez. A observação directa pode não ser possível com a ARR, no entanto; nesse caso, 
várias verificações de informações sobre costumes e práticas são desejáveis. A importância de caminhar, 
ver e fazer perguntas é um lugar-comum. Uma das maneiras mais eficazes, embora demoradas, de 
aprender é fazendo. John Hatch contratou-se como trabalhador para os agricultores e não só considerou 
que a exigência de mão-de-obra de milho era 50% mais alta do que a registada nas pesquisas, mas 
também aprendia muito mais com os seus professores agricultores.  
 
Informantes-chave  
 
Apesar dos conhecidos perigos que tornam necessária a verificação cruzada, os informantes-chave são 
uma ferramenta importante para a ARR. Alguns dos mais úteis são os antropólogos sociais no campo, que 
muitas vezes são muito bem informados, mas não percebem plenamente o que sabem. Se questionados, 
eles podem fornecer informações úteis e levantar problemas inesperados. Outros informantes-chave são 
funcionários locais (como o extensionista agrícola ou o responsável pela clínica), líderes locais e 
professores. Eles tendem a ser aqueles que estão em melhor situação, mais instruídos e mais poderosos. 
Os preconceitos que isso introduz precisam ser conscientemente compensados pela busca daqueles que 
tendem a ficar de fora e incontactáveis - as mulheres e as pessoas mais pobres, que muitas vezes são muito 
mais bem informadas e articuladas do que os forasteiros estão condicionados a esperar. 
 
Esforços especiais para identificar informantes-chave podem compensar. Na avaliação organizacional, 
George Honadle questionou a equipa explicando que em todas as organizações há pelo menos uma dor 
no pescoço - alguém que discorda de todas as decisões e promove problemas - e pede que digam os nomes 
dessas pessoas na sua associação. As respostas foram imediatas e entusiasmadas; entrevistas individuais 
com as pessoas nomeadas forneceram verificações cruzadas valiosas e revelaram informações adicionais 
úteis. De modo mais geral, para qualquer assunto de interesse, vale a pena gastar tempo perguntando 
que pessoas ou grupos estão mais bem informados para depois trabalhar com as mesmas. 
 
Entrevistas em Grupo  
 
Entrevistas em grupo têm várias vantagens, incluindo acesso a um corpo maior de conhecimento e 
verificação mútua. Eles também podem ser seriamente enganosas quando o grupo acredita que o 
questionário tem poder para controlar benefícios ou sanções. Elas são especialmente úteis para a 
aquisição de informações sobre recursos naturais, quando uma área geográfica mais ampla e um assunto 
podem ser cobertos do que com um entrevistado. Preguntar, por exemplo, sobre a qualidade da terra pode 
levantar suspeitas num indivíduo de que a sua terra pode estar sujeita a alguma penalidade se ele 
responder com sinceridade, enquanto um grupo reunido como pessoas conhecedoras da agricultura não 
se sentirá tão ameaçado. Registos de Ladejinsky de um senhorio em Bihar: "Ele nos informou pela primeira 
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vez que possuía dezasseis acres de terra, mas se corrigiu sob o estímulo bem-humorado de uma multidão 
de agricultores que ele deixou de fazer menção aos outros 484 acres. O lapso de memória pode ter algo a 
ver com o tecto das propriedades da terra ". 
 
Reunir painéis especializados de pessoas locais especialistas num assunto também pode ser uma 
abordagem reveladora e eficiente, além de ser agradável e interessante para os próprios especialistas. Por 
exemplo, entrevistas em grupo foram usadas para a recolha de informações rapidamente sobre mudanças 
nas práticas de alimentação infantil. Pequenos grupos de cinco ou seis mulheres de duas ou três gerações 
foram reunidas, e passado, presente e futuro esperado dentro do grupo, porque se uma pessoa colocasse 
uma imagem excessivamente favorável do comportamento do seu próprio grupo, um colega daria uma 
observação mais realista. Na verificação cruzada com outros grupos, foi encontrado um alto grau de 
uniformidade de informações.  
 
A Entrevista Informal 
 
A entrevista informal, sem um cronograma de questionário, é talvez o método mais difundido de ARR. É 
uma arte, necessitando de um equilíbrio sensível entre a abertura e a investigação dirigida, para identificar 
questões que o forasteiro não sabe como colocar e, ainda assim, cobrir as principais preocupações. 
Estabelecer comunicação nem sempre é fácil, mas é obviamente crucial. Convivência pode ajudar, e assim 
pode uma atmosfera descontraída e sem pressa. 
 
Uma variante é a entrevista guiada, onde não há um questionário formal, mas uma lista de perguntas que 
o entrevistador usa como um guia flexível. ... Esta é evidentemente uma ferramenta eficaz para 
diagnosticar problemas e oportunidades agrícolas em algumas semanas, e pode ser usada por 
pesquisadores que tenham formação profissional, mas que não tenham ampla experiência de campo.  
 
Inspeções Aéreas e Pesquisas 
 
Brincadeiras sobre especialistas aéreos não devem prejudicar o valor selectivo da inspecção e pesquisas 
de aviões ou, melhor, helicópteros.   
 
A utilidade dos inquéritos aerolares para contagem de animais e para certos tipos de pesquisas de recursos 
naturais está bem estabelecida. Menos bem reconhecido é o seu valor para fins mais relacionados com as 
pessoas. Eles não apenas podem dar uma perspectiva espacial geral sobre uma área, tornando possível, 
em alguns minutos, uma ampla visão geral do uso da terra, zoneamento das lavouras, distribuição de 
irrigação e similares; eles também podem compensar os preconceitos urbano, asfalto e rodoviário do 
turismo de desenvolvimento rural, identificando onde os pobres vivem - nos arredores das aldeias, em 
aldeias dispersas e em lugares mais remotos - e podem ser usados para selcecionar esses lugares para 
visita. Um risco é que a inspecção aérea e os inquéritos se tornem substitutos do trabalho no terreno e 
aprendam com a população local. Um antídoto é voar com alguém que tenha conhecimento local e possa 
interpretar o que é visto. A alternativa do avaliador terrestre de subir uma montanha tem um uso mais 
limitado, mas não deve ser negligenciada. 
 
Outros métodos podem ser adicionados a este repertório: o uso de pequenas amostras informais e listas 
muito curtas de perguntas; transectos (por exemplo, andar em ângulos rectos de uma estrada); 
investigações especializadas que buscam um conjunto de informações, como pesquisas de inovadores 
rurais para descobrir uma nova prática; pesquisas de um dia de usuários de serviços; "combinados" em 
pesquisa em andamento, pedindo antropólogos sociais no campo ou aqueles que realizam pesquisas 
longitudinais para investigar uma questão, adicionando-a, por assim dizer, à sua lista; ou monitorar um 
pequeno painel de famílias que são compreendidas em profundidade antropológica social, revisitando-as 
em intervalos para aprender sobre mudanças e como e por que elas surgiram. Já foi dito o suficiente para 
mostrar que a ARR tem uma série de técnicas que podem ser usadas isoladamente ou em combinações e 
que, para muitos propósitos, podem ser mais eficientes do que alternativas mais curtas ou mais longas. 
 
O Potencial da Avaliação Rural Rápida 
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Muito bom ARR é pouco mais do que senso comum organizado, liberto das cadeias do profissionalismo 
inadequado e informado pela contínua dúvida e autocrítica. Talvez tenha mais a ganhar com as 
abordagens do desenvolvimento da antropologia social do que com qualquer outra disciplina. Na sua 
escolha de método, ela deve ser ecléctico, versátil e inventivo. Como tantas vezes pode ser mais eficiente 
do que o turismo de desenvolvimento rural não-crítico ou as abordagens longas da pesquisa tradicional, 
merece mais atenção, mais prestígio e mais cobertura na escrita profissional. 
 
Tem muito a contribuir para o processo do projecto. Para identificação, preparação e avaliação, apresenta 
uma bateria de técnicas que, se bem utilizadas, devem tornar o projecto mais realista e melhorar o 
desempenho subsequente do projecto, proporcionando informações e percepções relevantes quando 
necessário. Menos óbvio, mas pelo menos tão importante, é a aplicação de ARR para monitoria e 
avaliação. Com demasiada frequência, a monitoria e a avaliação são superficiais, medindo indicadores 
que não reflectem mudanças no bem-estar ou que não penetram na causalidade múltipla.  
 
As aplicações longitudinais da ARR podem ser usadas para monitorar tendências em indicadores como 
salários reais para trabalhadores agrícolas, migração e imigração, o comando das mulheres sobre os 
recursos e o estado nutricional das crianças. No modo antropológico social, com o uso de várias técnicas, 
pode explorar as grandes e cruciais lacunas no conhecimento que envolvem a causalidade e também 
ajudar a avaliar o contra factual - o que teria acontecido sem o projecto.  
 
Os perigos do ARR são tão sérios quanto o seu potencial é grande. Alguma superficialidade e erro são 
inevitáveis. A chave para o sucesso da ARR não é evitar completamente a superficialidade e o erro, mas 
controlá-los e alcançar a relação custo-eficácia por meio da ignorância ideal e da imprecisão apropriada. 
 
Os factores mais críticos são o tempo e o comprometimento pessoal dos avaliadores. A ARR, pela sua 
escassa demanda por informações, deve libertar tempo que pode ser gasto verificando, identificando 
questões não-formuladas, observando e perseguindo o inesperado. Acima de tudo, deveria libertar tempo 
para mais contacto e aprendizado com os mais pobres das áreas rurais. Na maioria das investigações, 
sejam rápidas ou longas, elas são a categoria residual, a última na fila, a menos consultada (embora as 
suas necessidades sejam maiores), e os seus problemas são os menos bem articulados (embora sejam os 
mais agudos). A falta de tempo agrava os preconceitos que os impedem. Mais tempo pode ser usado para 
deixá-los entrar. O perigo é que a ARR, economizando tempo, significará meramente que os avaliadores 
passam menos tempo no campo, e os pobres permanecem, como no passado, invisíveis e inaudíveis.  
 
Evitar esse perigo requer compromisso pessoal. Isso requer planificação para passar mais tempo em 
lugares específicos, com aqueles que estão em situação pior e visitar áreas remotas. Isso requer que 
aqueles que levam  acabo avaliações rápidas não apenas ponham as pessoas em primeiro lugar nos seus 
pensamentos, ações e prioridades, mas ponham as pessoas mais pobres em primeiro lugar. 
 
Se a ARR puder permitir que os avaliadores rurais passem mais tempo aprendendo e compreendendo 
melhor a natureza da pobreza rural, a escolha, o desenho e a implementação dos projectos e programas 
rurais devem melhorar. Os pobres devem perder menos e ganhar mais. Isso pode parecer a fé ingênua de 
um optimista, mas grandes mudanças ocorrem através de muitas pequenas acções que se acumulam em 
tendências e movimentos maiores. Ao delinear o âmbito e os perigos da ARR, espero encorajar mais 
avaliadores de projectos a usá-la de maneira inteligente e reforçar o compromisso daqueles que vêem 
nela uma maneira de colocar as pessoas mais pobres em primeiro lugar.  
 
 
 


