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Estimado leitor/a,

A mineração artesanal tem sido durante muitos 
anos um sustento para dezenas de milhares 
de pessoas em Moçambique, porém a forma 
tradicional de praticar esta actividade económica 
tem um efeito negativo sobre o meio ambiente 
e na saúde dos mineiros, das suas famílias e da 
população em geral.

Por outro lado, sob o ponto de vista formal, 
considera-se que esta actividade, tal como está 
a ser realizada actualmente, está à margem e não 
se encaixa plenamente na legislação nacional em 
vigor.

Estes factores, e outros próprios das dinâmicas 
que a mineração sempre provoca onde quer que 
seja desenvolvida, têm contribuído para que as 
condições de trabalho, o apoio social, o acesso 
aos serviços sociais e de saúde e a cobertura 
legal, não sejam os melhores, quer para os 
mineiros e mineiras artesanais, quer para as suas 
comunidades.

A medicusmundi e o Centro Terra Viva (CTV) 
estão totalmente convictos e seguros que a 
mineração artesanal constitui uma oportunidade 
para os mais desfavorecidos, desde que esta seja 
realizada de uma forma legal, limpa e saudável, 
principalmente num contexto em que este 
sector económico é extremamente importante 
para o país.

O presente manual pretende reforçar a 
contribuição para um processo de dignificação da 
mineração artesanal, processo este que iniciou há 
pouco tempo no país, através da sistematização 
de um conhecimento mais abrangente por parte 
dos mineiros e mineiras artesanais e das suas 
organizações, de modo a melhorar as técnicas 
de mineração, incluindo os mecanismos de 
participação nos espaços de tomada de decisões 
que afectam o sector.

Desta forma, esperamos que este manual possa 
contribuir para o processo de desenvolvimento 
e democratização de Moçambique, incluindo o 
uso sustentável dos seus recursos naturais por 
todos os moçambicanos e moçambicanas.

Com grande estima, desejamos que este manual 
seja do seu interesse.

Dignificar a minerção artesanal 
está nas nossas mãos.

Está nas suas mãos!

APRESENTAÇÃO
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Contextualização

Este manual é uma compilação de diferentes 
materiais sobre o ”MÉTODO GRAVITACIONAL 
USANDO BÓRAX, alternativo ao uso de mercúrio 
na extracção artesanal de ouro”, produzida 
no âmbito da implementação dos projectos 
“Redução do impacto negativo da mineração 
artesanal na saúde individual, comunitária e 
ambiental”, e “Mineração Artesanal: Direitos 
Ambientais e Culturais na Província de Cabo 
Delgado”, implementados pela medicusmundi 
e Centro Terra Viva, com o financiamento da 
Generalitat Valenciana e da União Europeia, 
respectivamente.

A sua implementação teve lugar na província 
de Cabo Delgado, precisamente nos distritos de 
Ancuabe, Montepuez e Namuno. Estes projectos 
têm como objectivo: Dignificar a mineração 
artesanal nesse ponto do país, em especial, e em 
todo o território de Moçambique, em geral.

O presente manual contém 10 pontos principais, 
de acordo com o índice do mesmo, que se 
correspondem com os seguintes elementos-
chave: a problemática do uso de mercúrio na 
extracção de ouro; os problemas causados pela 
intoxicação por mercúrio; as formas alternativas 
de mineração sem mercúrio; o processamento 
de ouro usando bórax; as fases e instalações 
necessárias para a extracção de ouro com o 
bórax; e a autoavaliação do próprio manual.

Os conteúdos deste manual de formação e/
ou consulta são da exclusiva responsabilidade 
do autor, por isso os mesmos não reflectem 
necessariamente as opiniões ou pareceres nesta 
matéria, nem são vinculativos para qualquer 
efeito, em relação à União Europeia (UE) e à 
Generalitat Valenciana (GVA), as suas entidades 
financiadoras.

Quem utilizará este manual?

Este manual de formação prática destina-se 
principalmente ao uso como material auxiliar 
das mineiras e dos mineiros artesanais de 
ouro, associados ou individuais, vinculado às 
campanhas de sensibilização comunitária para 
uma mineração artesanal responsável, saudável 
e livre do mercúrio à luz dos projectos acima 
referidos.

Com um conteúdo e linguagem simples e de fácil 
compreensão, o manual permite, igualmente, ser 
usado por outros interessados, nomeadamente, 
voluntários paralegais, líderes comunitários, 
Organizações da Sociedade Civil, ONGs, 
Profissionais da Saúde e da Educação, Activistas 
Voluntários de Saúde, Técnicos dos SPI e DPDTA, 
entre outros.

O presente manual também será divulgado entre 
as autoridades distritais, provinciais e nacionais 
cujas competências estão relacionadas com a 
mineração artesanal, com vistas a contribuir 
para a promoção da dignificação da mineração 
artesanal e de pequena escala.

Como usar este manual?

Para o correcto e proveitoso uso deste manual, 
o utilizador deverá antes orientar-se pelo seu 
índice, no qual são alistados os principais assuntos 
abordados no manual. E, seguidamente, em cada 
capítulo, encontrará o desenvolvimento de cada 
um dos conteúdos. Por forma a complementar 
e assimilar os conteúdos recomenda-se resolver 
os exercícios práticos que constam no final do 
manual, no capítulo 10.

Quando estiver ministrando a formação, o 
usuário deste manual deverá expor os conteúdos 
de forma directa e objectiva, reservando mais 
tempo para a interacção com os formandos, 
sendo um manual prático desenhado para 
formações em trabalho.

Importância do manual

A busca por melhores condições de vida, em 
virtude da subida do seu custo nos últimos 
tempos, tende a fazer com que a exposição 
aos riscos de saúde se torne cada vez maior, 
tornando-se ainda mais preocupante a 
tendência em assumi-lo como algo normal, para 
alguns sectores de trabalho, devido à falta de 
observância dos cuidados básicos de higiene e 
segurança no trabalho.

As actividades na indústria extractiva e na 
mineração artesanal de ouro têm sido de 
grande risco para a saúde dos mineiros e para 
o meio ambiente, agravado pela falta de uso 
de equipamentos de protecção individual e/
ou colectiva e de técnicas ambientalmente 

SOBRE O MANUAL
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recomendadas. Os mineiros e mineiras expõem-
se ao risco de ser soterrados, ou a problemas 
respiratórios, pois a única preocupação destes 
trabalhadores é a de atingir o seu principal 
objectivo ”extrair o ouro”.

Devastam extensões enormes de terra abrindo 
covas com profundidades de mais de 15 metros, 
poluem, assoreiam, desviam ou interrompem 
o curso normal dos rios. As águas destes rios 
são, em muitas comunidades, a única fonte de 
abastecimento, tornando-se impróprias para o 
consumo humano, para uso industrial e/ou dar 
de beber aos animais.

Com este manual, dentro das diferentes áreas 
(Legal e Ambiental) de implementação dos 
projectos acima citados, pretende-se apresentar, 
capacitar e incentivar o uso de métodos 
alternativos ao uso de mercúrio, técnicas 
saudáveis na mineração artesanal, promovendo 
o método gravitacional usando bórax.

A consciencialização dos danos causados 
pela mineração no geral, e em particular pela 
mineração artesanal, pois grande parte destes 
danos podem ser evitados com o uso de técnicas 
ambientalmente saudáveis, pode minimizar os 
problemas ambientais nos locais de extracção 
mineira. Neste sentido, recomenda-se também 
consultar os módulos de Gestão Ambiental e 
de Associativismo, igualmente produzidos no 
âmbito dos referidos projectos.

O presente Manual mostra os perigos do uso 
de mercúrio e dos principais riscos a que os 
trabalhadores desta área de actividades estão 
expostos pela natureza do seu trabalho, mas 
sobretudo por motivos de negligência. Ao 
mesmo tempo, proporciona soluções, técnicas e/
ou tecnologias alternativas que sejam viáveis do 
ponto de vista ambiental, acessíveis sob o ponto 
de vista económico, técnico e social, tornando 
este manual uma ferramenta recomendável 
para o uso em capacitações deste grupo de 
trabalhadores no combate a práticas nocivas a 
saúde humana, animal e ambiental.
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APEs  Agentes Polivalentes 

Elementares de Saúde

CGRN  Comité de Gestão de Recursos 

Naturais

CRM  Constituição da República de 

Moçambique

CTV  Centro Terra Viva

DPS  Direcção Provincial de Saúde

DPDTA                  Direcção Provincial de 

Desenvolvimento Territorial e 
Ambiente

GMM  Grupo Multissectorial de 

Mineração de Cabo Delgado

GV  Generalitat Valenciana

MAPE  Mineração Artesanal e de 

Pequena Escala

MGUB                  Método Gravitacional Usando 

Bórax

MMMed Medicus Mundi Mediterrània

ODM  Objectivos de Desenvolvimento 

do Milénio

ODS   Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável

OMR  Observatório do Meio Rural

ONG  Organização Não 

Governamental

PGA  Programa de Gestão Ambiental

SDAE   Serviço Distrital de Actividades 

Económicas

SPI  Serviço Provincial de 

Infraestrutura (antes DPRME)

UE  União Europeia

SIGLAS E ABREVIATURAS
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A mineração artesanal e de pequena escala 
(MAPE), também conhecida como garimpo, 
é uma actividade de extracção de minérios 
usando técnicas e ferramentas rudimentares 
ou de pequena capacidade, sendo que a maior 
parte dos seus praticantes são membros das 
comunidades, de baixa renda, maioritariamente 
sem nenhum conhecimento técnico, que vêem 
nesta actividade uma oportunidade para fazer 
face à pobreza e ao desemprego, ou mesmo 
para o enriquecimento rápido, o que leva estes 
a práticas e/ou procedimentos nocivos à saúde e 
ao meio ambiente.

Apesar de esta actividade de mineração artesanal 
não ser nova em Moçambique, sendo praticada 
já desde tempos imemoriais, por volta do século 
XVIII, nos tempos do imperador Mwenemotapa, 
para trocas comerciais com Árabes, e mais tarde 
com os Portugueses. No entanto, o Governo não 
tem ainda um controlo da sua prática, o que 
facilita, de alguma maneira, as práticas nocivas 
à saúde e ao meio ambiente. O uso do mercúrio 
no processamento de ouro, o desbravamento 
de extensas áreas tornando as impróprias para 
a agricultura, desvio do curso normal das águas 
dos rios, queimadas descontroladas, são alguns 
dos exemplos mais comuns no país.

O Observatório do Meio Rural (OMR)1, no seu 
Destaque Rural nº 26, de Agosto de 2017, 
coloca esta actividade como geradora de fortes 
expectativas sócio-económicas que atraem 
muitas pessoas de outras regiões com a descoberta 
de novas zonas de extracção, criando assim 
focos de proliferação de doenças contagiosas. A 
designação de áreas para a mineração artesanal, 
a atribuição de senhas mineiras, a divulgação e 
promoção do associativismo têm sido algumas 
das formas que o Governo de Moçambique tem 
usado para controlar a prática de mineração 
artesanal. No entanto, ainda há muito por fazer, 
no que diz respeito à divulgação e aplicação de 
procedimentos mineiros, incluindo a própria Lei 
de Minas.

1  Site: https://omrmz.org/omrweb/; OMR-
Publicações, Destaque Rural nº 26, “Mineração Artesanal 
em Moçambique, Cenário Far West e Propostas de Mudança“, 
Agosto de 2017.

O ouro faz parte da lista dos minérios nobres, 
muito valiosos e dos mais procurados do 
mundo, daí que a busca desenfreada por este 
minério encontra vida pela sua maior procura e 
facilidades de venda. Deste modo, os praticantes, 
sem se importarem com as consequências, 
buscam todas as alternativas possíveis para 
extrair o minério. Segundo o artigo da OMR, 
actualmente, em Moçambique, as províncias de 
Manica, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado são 
as que apresentam um maior índice em termos 
da prática da mineração artesanal (garimpo).

O mercúrio não está banido e tem sido usado para 
fazer a amálgama de ouro e também nalguns 
equipamentos de laboratório, nos termómetros, 
barómetro, lâmpadas fluorescentes, etc. Foi 
descoberto em tumbas egípcias datadas de 1500 
a.C.

Até ao desastre na cidade japonesa de Minamata2, 
o ser humano praticamente desconhecia a 
gravidade e o perigo que este metal líquido 
representa para a saúde e a vida humana.

Desde então, instituições governamentais e não 
governamentais, a sociedade civil, têm vindo a 
trabalhar para o controlo e/ou irradicação do uso 
deste metal letal, em actividades na indústria 
extractiva ou de manufactura.

2  O Desastre de Minamata foi o envenenamento 
ocorrido no Japão, na cidade de Minamata, de centenas de 
pessoas por mercúrio, e que provocou síndrome neurológica. 
Os sintomas desta doença incluem distúrbios sensoriais nas 
mãos e pés, danos na visão e audição, fraqueza e, em casos 
extremos, paralisia e morte.
Este desastre ocorreu porque, desde 1930, uma fábrica de 
fertilizantes lançava dejectos contendo mercúrio na baía 
de Minamata. Só depois de mais de duas décadas é que 
começaram a aparecer pessoas com os sintomas acima 
mencionados, por volta de ano 1956, mas os médicos não 
sabiam ao certo as suas causas.
Pessoas com os mesmos sintomas iam sendo diagnosticadas 
em pequenas aldeias pesqueiras; peixes e aves morriam. 
Identificou-se que o factor comum de todas as vítimas era 
que todas tinham consumido grandes quantidades de peixe 
da Baía de Minamata.
Pesquisadores da Universidade Japonesa de Kumamoto 
chegaram à conclusão que a doença era provocada por 
um envenenamento por substâncias tóxicas. Com o tempo, 
a equipa de pesquisa médica chegou à conclusão que as 
mortes foram causadas por envenenamento com mercúrio 
devido ao consumo de peixe contaminado. O mercúrio era 
usado na fábrica como catalisador.

1. INTRODUÇÃO
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Neste sentido, a MMMed e o CTV, em parceria, 
e com o financiamento da União Europeia e 
da Generalitat Valenciana, juntam-se a estas 
iniciativas, trazendo uma técnica de extracção 
artesanal de ouro livre de mercúrio: O MÉTODO 
GRAVITACIONAL USANDO BÓRAX (MGUB).

A primeira formação sobre o método MGUB 
em Moçambique foi realizada em 2018, pela 
DIALOGOS, uma ONG dinamarquesa, em parceria 
com uma associação de mineiros filipinos. Nesta, 
foram formados os membros das associações 
mineiras e também participaram técnicos 
da MMMed, CTV, SDAE de Namuno, DPREME 
(actualmente SPI) e DPTADER (actualmente 
DPDTA).

A introdução do método foi acompanhada de 
estudos que permitiram a produção de um artigo 
académico em Setembro de 2018, ”Introdução à 
extracção de ouro sem mercúrio em Moçambique”, 
publicado no Jornal sobre Saúde e Poluição; e 
de capacitação às autoridades de saúde e ao 
Governo local sobre a toxicologia do mercúrio.

Neste manual, destinado a mineiros artesanais 
de ouro e de pequena escala, estão descritas as 
fases de processamento, instalação da planta 
de processamento gravitacional e os restantes 
materiais necessários.
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A produção deste manual enquadra-se no 
âmbito de um ciclo formativo, iniciado em 
2017, para mineiros e mineiras artesanais de 
pequena escala, iniciando com a capacitação 
em toxicologia sobre mercúrio. Em Fevereiro de 
2018, no distrito de Namuno, realizou-se uma 
formação em trabalho focada em métodos de 
extracção artesanal de ouro alternativos ao uso 
do mercúrio, tendo como referência o método 
gravitacional usando bórax.

Nesta formação, foram realizadas actividades 
de processamento de ouro usando as 
diferentes técnicas (incluindo a da amálgama), 
com quantidades de terra iguais tiradas das 
mesmas minas de ocorrência de ouro, tendo-se 
provado que as técnicas usadas neste método 
gravitacional para além de permitirem uma 
maior captação de ouro, também agregam a 
vantagem na diminuição do impacto negativo 
desta actividade para a saúde humana e para o 
meio ambiente.

As duas capacitações foram realizadas pela 
DIALOGOS, uma ONG dinamarquesa e, mais tarde, 
no mês de Novembro do mesmo ano, a MMMed 
realizou uma outra capacitação em trabalho 
como réplica sobre o método gravitacional.

A presente intervenção ”Redução do impacto 
negativo da mineração artesanal na saúde 
individual, comunitária e ambiental” permitiu 
a recolha de informação, a actualização e a 
produção da segunda edição3 deste manual 
didáctico, destinado aos mineiros e mineiras de 
ouro artesanais e de pequena escala.

No presente manual estão descritas as fases 
deste processo: como instalar a planta de 
processamento e como usar o bórax, além 
dos materiais necessários. A intervenção foi 
implementada nos distritos de Ancuabe, 
Montepuez e Namuno (província de Cabo 
Delgado) pelas organizações Medicus Mundi 
(MM) e Centro Terra Viva (CTV), no âmbito dos 
projectos supracitados.

3  A 1ª Edição foi produzida baseada na 
primeira formação em trabalho, ministrada pela 
Diálogos, uma ONG dinamarquesa. A 2ª Edição foi 
produzida em resultado das melhorias e/ou soluções 
encontradas no terreno durante a implementação do 
método para adequá-lo à realidade do local.

O propósito da nossa intervenção é o de 
“fomentar a participação das associações de 
garimpeiros, a promoção do direito ambiental 
no âmbito da indústria extractiva artesanal e a 
redução dos impactos negativos que tem esta 
actividade económica na saúde das pessoas, em 
particular na Província de Cabo Delgado”.

Deste modo, o presente manual tem como 
objectivos, em particular:

Aumentar o conhecimento da população 
sobre o sector da mineração artesanal e de 
pequena escala, a sua problemática e difícil 
situação;

Promover o conhecimento e a 
consciencialização dos garimpeiros e das 
garimpeiras sobre os riscos ambientais e para 
a saúde humana que tem esta actividade, tal 
como actualmente se pratica;

Difundir o conhecimento e promover a 
prática de métodos alternativos ao uso de 
mercúrio, ambientalmente recomendáveis, 
sustentáveis e socialmente mais saudáveis.

Em poucas palavras, o presente manual tem 
como objetivo específico apresentar o método 
gravitacional baseado no uso de bórax para 
extracção de ouro.

2. OBJECTIVOS
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3.1. MINERAÇÃO

A mineração, no geral, representa uma das mais 
importantes actividades económicas do mundo. 
É essencial para o desenvolvimento e progresso 
de uma sociedade em muitos dos seus sectores 
produtivos, visto que está associada à produção 
de itens indispensáveis na vida quotidiana da 
grande maioria das pessoas. Esta actividade 
consiste nos processos de pesquisa, exploração, 
extracção e beneficiamento de minérios. Apesar 
de ser necessária para o desenvolvimento sócio-
económico da actual sociedade, ainda é uma 
actividade que representa riscos para o meio 
ambiente e para a própria saúde humana.

Mineração artesanal de ouro

Segundo Dauane [2011], A mineração artesanal é 
uma actividade que se caracteriza por operações 
mineiras superficiais de pequeno porte.

É frequente que o início de exploração de ouro 
em locais de garimpo não seja antecedido por 
uma pesquisa que dite se se pode explorar 
ou não, de acordo com o impacto ambiental 
e a respectiva análise sócio-económica. Esta 
exploração é resultado do acaso, como se 
pode ouvir muitos relatos na primeira pessoa, 
indivíduos que apenas com uma experiência 
de uso de uma bateia foram lavando terras nas 
margens dos rios, ou zonas de inundação sem a 
mínima ideia do que poderiam encontrar.

O investimento e o rendimento são baixos. 
As técnicas e tecnologias rudimentares. E os 
aspectos ambientais e de saúde são muitas vezes 
ignorados. Basicamente, assim se caracterizam 
tipicamente as actividades de garimpo. A técnica 
que se demonstra mais simples, eficaz e rápida 
nos resultados, é normalmente a opção tomada. 
Por este motivo, a facilidade de manuseamento 
do mercúrio e a rápida recuperação do ouro faz 
com que esta seja a maior motivação para uso da 
técnica de amálgama4 para recuperação do ouro.

4  Duane (2011?), Amalgamação: É o processo em 
que o minério é misturado com o mercúrio, e geralmente 
ocorre durante a lavagem para livrar o ouro primário das 
impurezas.

3.2. ELEMENTOS USADOS NA 
EXTRACÇÃO DE OURO

O ouro

O nome OURO provém do latim aurum, que 
significa “brilhante”; é considerado um metal 
nobre por ter baixíssima oxidação, diferente dos 
outros metais, como o ferro. Isso aumenta o seu 
tempo de vida e a sua qualidade, fazendo com 
que ele não sofra corrosão, mesmo quando é 
exposto a elementos como a água e o ar.

O ouro puro é demasiadamente maleável para ser 
utilizado. Por essa razão, geralmente é endurecido 
formando uma liga metálica com outros metais 
como a prata e o cobre. O ouro e as suas diversas 
ligas metálicas são abundantemente utilizados 
na joalharia, na fabricação de moedas e como 
padrão monetário em muitos países. Devido à 
sua boa condutividade eléctrica, resistência à 
corrosão e uma boa combinação de propriedades 
físicas e químicas, apresenta diversas aplicações 
industriais.

O ouro pode ser considerado de Aluvião 
(secundário): Aquele que é encontrado na 
superfície sem que seja necessária uma grande 
escavação, normalmente em leito ou margens 
dos rios, áreas de inundações. Mas, também 
pode ser encontrado na sua fonte de origem 
(primário): quando é encontrado em rochas 
como quartzo, feldspatos, feldspatoides e outros 
minerais de cor clara.

O mercúrio: problemas associados ao uso 
de mercúrio na extracção de ouro

O mercúrio é um metal pesado que se encontra 
no estado líquido à temperatura ambiente, 
sendo que os vapores libertados em resultado 
da queima da amálgama (mistura do minério 
com o mercúrio) são altamente tóxicos quando 
inalados, mas também em todos os locais onde 
se pode encontrar este químico.

Os resíduos que contêm o mercúrio metálico, e 
que são produzidos durante a extracção de ouro, 
transformam-se em mercúrio orgânico, o qual 
pode intoxicar os seres humanos (e os animais) 

3. A PROBLEMÁTICA DO USO DO MERCÚRIO NA 
EXTRACÇÃO DE OURO
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através da cadeia alimentar.

Devido aos efeitos nocivos para o meio ambiente 
e para a saúde, muitos países têm vindo a 
desenvolver acções com o fim de minimizar os 
riscos resultantes da utilização de mercúrio em 
diversas áreas da indústria, seja extractiva ou de 
manufacturação.

O mercúrio é um metal muito perigoso em 
contacto com o organismo humano, quer seja 
pela via respiratória, cutânea ou por ingestão. Os 
danos causados pelo mercúrio são graves e, em 
grande parte dos casos, permanentes.

O conhecimento sobre o mercúrio e as suas 
propriedades é muito útil para minimizar os 
danos causados pela intoxicação por este metal.

O Mercúrio metálico – Hg

O trabalhador que lida com o mercúrio 
metálico é o mais exposto aos vapores invisíveis 
desprendidos pelo produto. Estes são aspirados 

sem que a pessoa perceba e entram no seu 
organismo através do sangue, instalando-se nos 
seus órgãos.

O mercúrio metálico não é absorvido pelo 
organismo através de contacto directo ou de 
ingestão, mas sim pela inalação de vapor deste 
durante o processo de queima da amálgama, 
muitas vezes feita em locais fechados, onde os 
mineiros queimam a mistura em latas pequenas 
com um isqueiro a gás ou pedaços de carvão 
em brasa. Também pode ocorrer pela variação 
da temperatura ambiente nos jazigos que se 
encontram na natureza a mais de 38° C.

O mercúrio orgânico

O mercúrio orgânico (metil-mercúrio) é resultado 
da conversão do mercúrio metálico pelas 
bactérias, plantas, etc. O mercúrio orgânico 
entra no organismo humano através da cadeia 
alimentar, pelo consumo de alimentos contendo 
este tipo de mercúrio, que podem ser vegetais, 
carnes, mariscos, etc.

M
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O mercúrio, independentemente da sua forma, 
seja orgânico ou metálico, acarreta para o 
organismo humano graves problemas de saúde. 
Abaixo estão indicadas algumas das doenças 
causadas pela intoxicação por mercúrio:

Psicose

Mudanças de personalidade

Ansiedade (medo, pânico, nervosismo)

Depressão

Perda de memória

Tremores

Tosse

Pneumonia

Gengivite

Os sintomas param, geralmente, quando 
a exposição é interrompida. No entanto, a 
exposição a longo prazo pode resultar em danos 
permanentes no sistema nervoso e no cérebro.

A pessoa intoxicada por mercúrio pode ser 
diagnosticada através de exames médicos 
feitos ao cabelo, sangue e urina. Não existe 
um tratamento eficaz, portanto a única 
recomendação é estar distante do mercúrio.

Em caso de suspeita de exposição ao mercúrio, 
por favor, deve-se realizar imediatamente um 
diagnóstico médico à pessoa potencialmente 
afectada (através da consulta especializada de 
toxicologia clínica).

Actualmente, ainda é possível encontrar mercúrio 
em termómetros, lâmpadas fluorescentes, pilhas 
e até mesmo nas obturações de dentes.

3.4. O BÓRAX COMO SUSTITUTO 
DO MERCÚRIO NA EXTRACÇÃO DE 
OURO

O bórax, também conhecido como borato de 
sódio, é um sal mineral natural de cor branca que, 
devido às suas propriedades antissépticas5 é

5  Antisséptico: utilizado no sentido de destruir 
ou inibir a proliferação de micro-organismos presentes na 
superfície da pele e mucosas. São substâncias usadas para 
desinfectar ferimentos, evitando ou reduzindo o risco de 
infecção por acção de bactérias ou germes, agentes para 
destruição de germes patogénicos.

muito utilizado na indústria para fabrico de 
pomadas para tratamento de micoses, lesões na 
pele, desinfectar feridas, detergentes de limpeza, 
etc.

Das várias aplicações do bórax, importa realçar 
que também é usado como fundente na 
metalurgia, para facilitar a fusão e a fluidez do 
metal e remover impurezas na forma de escória 
preta, o que permite que de forma segura seja 
usado na mineração para derreter e purificar o 
ouro.

Porquê USAR o BÓRAX em substituição do 
MERCÚRIO?

Como alternativa, neste manual está descrita a 
utilização do bórax em pó que é feito a partir de 
um composto mineral natural de borato de sódio. 
Tem muitas utilidades, em produtos cosméticos e 
como agente de limpeza.

O bórax apresenta diversas vantagens em 
comparação com o mercúrio, tal como se pode 
verificar através do seguinte quadro.

Quadro Comparativo:

3.3. DOENÇAS PROVOCADAS 
PELA EXPOSIÇÃO AO MERCÚRIO
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ORD. MERCÚRIO BÓRAX (BORATO DE SÓDIO)

01 Tóxico Não contaminante

02 Aquisição ilegal e clandestina Aquisição legal em locais comerciais 
comuns

03 Preço de aquisição elevado Preço de aquisição mais baixo

QUALIDADE DO OURO EXTRAÍDO

04 Poroso Maciço

05 Baixa qualidade comercial Alta qualidade comercial

As imagens acima (fig. 1.4c e 1.4d) ilustram o 
ouro processado com mercúrio e com bórax.

Para a preparação da amálgama (fig. 1.4b) o ouro 
não precisa de estar totalmente separado da terra 
(fig. 1.4a), porque o mercúrio atrai pouco ouro.

A amálgama (ouro e mercúrio) é enrolada 
num papel e depois colocada numa lata para, 
posteriormente, ser submetida à queima, para 
evaporar o mercúrio (fig. 1.4c). A imagem mostra 
o ouro poroso obtido depois da queima da 
amálgama. Este ouro precisa de passar por outro 

processo de purificação para que possa ser usado 
no fabrico de qualquer artigo.

O concentrado (fig. 1.4a) é submetido ao 
processo de separação dos restantes minérios 
e/ou impurezas através de íman envolvido 
num saco de plástico e depois misturado com 
bórax (a quantidade do bórax é directamente 
proporcional à quantidade de ouro). O resultado 
da queima (fig. 1.4d) é o ouro maciço, limpo e 
pronto para a comercialização e/ou para o fabrico 
de qualquer artigo.

Fig.1. 4a
Ouro

(Concentrado)

Fig.1. 4b
Amalgama

(mistura de ouro e 
mercúrio)

Fig.1. 4c
Ouro poroso

(processado com 
mercúrio)

Fig.1. 4d
Ouro maciço

(processado com 
bórax)

A mineração artesanal é uma actividade que se caracteriza por operações mineiras 
superficiais de pequeno porte; pela sua natureza, é perigosa para o ser humano e para o meio 
ambiente, altera o relevo e influencia o clima; na sua grande maioria, as principais actividades 
de mineração artesanal não foram precedidas pela realização de um estudo de impacto 
ambiental.

O mercúrio é um metal letal e altamente tóxico. Apesar do seu fácil manuseamento e de 
queima, o uso deste metal na mineração artesanal de ouro tem sido responsável pela 
contaminação do ser humano e do meio ambiente. Depois de contaminar o meio-ambiente 
(o ar, a água, o solo), este passa para a cadeia alimentar. Por esse motivo, a sua venda e uso 
são ilegais em Moçambique.

O método alternativo é o uso do bórax na mineração de ouro, cuja venda e uso são legais.

O Bórax é um sal mineral natural de cor branca, usado como fundente na metalurgia, para 
facilitar a fusão e a fluidez do metal e remover impurezas na forma de escória.

RE
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Ordem Lista de 
materiais Imagem

01 Caixa de Lavagem

02 Rampa de lavagem

03 Rampa coberta de 
pano de feltro

04 Pá

4. LISTA DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E 
EQUIPAMENTOS
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Ordem Lista de 
materiais Imagem

05 Bacias (grandes e 
médias)

06 Soprador
(2 a 3 polegadas)

07 Íman

08 Bórax

09 Panelas de 
cerâmica
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5. FLUXOGRAMA DO MÉTODO ALTERNATIVO, 
USANDO BÓRAX

Processamento de
Ouro Usando Bórax

2ª Lavagem do concentrado
Bateiagem

Limpeza do ouro
Usando íman

Mistura do ouro
com bórax

Queima da mistura

Terra (Aluvião)

Resíduos

Rocha

Moagem

Material
extraído da mina

1ª Lavagem
Planta de processamento

Extração do ouro
Fim do processo
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6. ACTIVIDADES DE EXTRACÇÃO DE MATERIAL 
DAS MINAS E MOAGEM

A descrição de cada um dos pontos do processo 
é detalhada nos capítulos 6 e 7 do presente 
manual.

O processamento artesanal de ouro usando 
bórax segue a mesma sequência de tarefas 
anteriormente conhecida e usada pelos mineiros 
artesanais, havendo diferença nalgumas técnicas 
aplicadas para melhoria do rendimento e 
captação na extracção do ouro.

Destaca-se o uso de alguns materiais, como a 
substituição do saco de sisal pelo pano de feltro, 
a velocidade de lavagem lenta e contínua, a 
inclusão de sabão (em pó) para permitir que o 
ouro em pó que, geralmente, flutua na parte 
superior da água, possa imergir ao fundo do 
recipiente e assim ser captado no pano feltro. 
Vamos descrevê-lo passo a passo…

Uma vez identificadas as áreas de ocorrência 
mineira (aluvião), os mineiros escavam as terras 
e transportam para locais de lavagem. É diferente 
quando é primário (rochas), ou seja, em locais 
rochosos. Aqui, os mineiros, com materiais 
rudimentares como picaretas, pás, martelos, 

escavam e levam a rocha em sacos para os locais 
de moagem em moinhos de bolas. Estes moinhos 
levam cerca de 600 esferas de 80 mm, 60 mm e 
20 mm, 200 bolas de cada, respectivamente (Fig. 
6.1a).

Fig. 6. 1a Moinho a seco em processo de descarga
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Estes moinhos de bolas, de moagem a seco, 
produzem um som ensurdecedor e levantam 
enormes nuvens de poeiras no processo de 
moagem e de descarga, o que pode provocar 
graves lesões nos ouvidos e nos pulmões.

No âmbito de implementação destas melhorias, 
torna-se necessária a substituição do moinho de 

bolas de moagem e descarga a seco (Fig. 6.1a) 
pelo moinho de bolas de moagem e descarga 
húmido (fig. 6.1b), pois os moinhos húmidos são 
mais eficazes, não produzem poeiras e têm um 
nível de ruído mais baixo, quando comparados 
com os moinhos a seco.

Fig. 6. 1b Moinho a húmido em processo de descarga

O ouro primário, extraído da rocha depois da britagem é levado à moagem, o que pode ser a 
seco (fig. 6.1a) ou a húmido (fig. 6.1b).

Recomenda-se o uso da moagem a húmido, porque não levanta poeira e durante o processo 
de moagem e de descarga não produz demasiado ruído.RE
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A caixa de lavagem e a rampa são instaladas 
juntas numa inclinação de + 5º (cinco graus).

A caixa de lavagem é colocada numa altura 
relativamente mais alta, de forma a permitir que 
as águas que caem da sua saída, caiam sobre a 
rampa.

Esta inclinação permite que o material desça 
pelo escoador com uma velocidade normal 
e controlável, nem demasiado lenta para não 
encher o pano feltro de lama, nem demasiado 
rápida para não arrasar o material retido no pano.

A caixa de lavagem tem uma saída, uma 
comporta de 15 cm de largura e 7.5 cm de altura, 
com guardas (paredes) laterais na parte externa; 
a mesma saída na parte interna tem uma tábua 
que serve de comporta, para dividir esta saída em 
duas, uma superior e uma inferior.

A superior é a saída do primeiro material em pó 
(poeiras) que flutuam sobre as águas; sendo a 
saída inferior a do material mais pesado como a 
areia.

7. INSTALAÇÃO DA PLANTA E PROCESSAMENTO

7.1. INSTALAÇÃO DA PLANTA DE PROCESSAMENTO
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A rampa deve estar numa posição relativamente 
mais baixa, com a mesma inclinação da caixa de 
lavagem, firme e equilibrada, de forma a permitir 
que ao receber as águas e as terras que caiem da 
saída da comporta da caixa de lavagem, estas 
escorram em toda a extensão da superfície da 
rampa, numa linha recta e não em ziguezague.

A rampa é revestida em primeiro lugar por um 
tecido de náilon não poroso e, no final, na parte 
superior, é revestido por um pano de feltro 
que retém a maior parte dos minérios pesados 
incluindo o ouro. Depois, faz-se a lavagem do 
pano numa bacia com água.

Uma parte dos materiais pesados é separada 
através de um material magnético (íman) 
envolvido num pedaço de saco de plástico que 
se passa sobre o concentrado.

Depois da montagem da planta de 
processamento, em seguida, através de um pano, 
encerra-se a saída inferior da comporta; depois 
coloca-se a terra na caixa de lavagem e molha-
se o material na sua totalidade; depois com duas 
mangueiras de água, uma na comporta da caixa, 
outra levantando o material, permite-se que todo 
o material esteja totalmente molhado.

7.2. PROCESSAMENTO

7.2.1. 1ª LAVAGEM NA PLANTA DE PROCESSAMENTO

Depois que todo o material na caixa esteja mol-
hado, acrescenta-se em seguida o sabão em pó 

na caixa, para permitir que o ouro em pó desça 
para o fundo da caixa de lavagem.
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Com as duas mangueiras, uma molhando o 
material e a outra aliviando a saída, faz-se a 
lavagem do material, sempre empurrando as 
terras na caixa no sentido contrário ao da saída; 
com a pressão da água vai-se mexendo o material 
até que o material mais leve acabe na caixa e 
fique apenas o material mais pesado, designado 
por concentrado.

Sempre que o pano feltro estiver cheio de material 
pesado, cuidadosamente, retira-se da rampa, 
lava-se numa bacia grande cheia de mistura de 
água e sabão, onde os minerais pesados e o ouro 
imergem para o fundo da bacia.

No acto de lavagem do pano feltro a parte que 
contém o material fica do lado onde está a pessoa 
que lava.

A lavagem do concentrado é feita por intermédio 
de bateias (um instrumento metálico com 
formato de uma peneira localmente designado 
por “calai”), para separar o ouro da parte da terra 
que sobrou da caixa de lavagem, na primeira 
lavagem e a que fica retida no pano de feltro.

O ouro recolhe-se num recipiente plástico (bacia) 
para retirar os restantes minerais, com base num 
íman introduzido em um saco plástico, passa-se 
sobre o ouro atraindo assim parte considerável 
de metais que ainda permanecem junto com o 
ouro.

7.2.2. PROCESSO DE BATEIAGEM – 2ª LAVAGEM DO CONCENTRADO
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Uma vez retirados os restantes minerais, 
considerados como impurezas, acrescenta-se o 
bórax ao ouro quase na mesma quantidade do 
ouro e amarra-se o saco de plástico contendo a 
mistura (ouro e bórax), passando-se depois ao 
processo de queima.

7.2.3. PROCESSO DE QUEIMA DA MISTURA

Depois da obtenção da mistura (ouro e bórax), 
segue-se a fase da queima. Esta pode ser feita 
com recurso a um maçarico a gás ou em carvão 
vegetal usando um soprador manual, artesanal 
ou convencional.

Empregando qualquer uma das formas de 
queima, sempre é necessário, antes, aquecer 
primeiro a panela de cerâmica onde será colocada 
a mistura e untá-la com bórax.

Fig. 7.2.3a. Queima usando soprador o manual
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Fig. 7.2.3b. Queima usando maçarico a gás

 

O tempo de queima dependerá da intensidade 
do lume e das condições ambientais.

Quanto maior for a intensidade, num ambiente 
que não dissipe o calor, menor será o tempo de 
queima; e vice-versa, a potência do maçarico ou 
do fogo influenciará o tempo de queima, que 
deve atingir a temperaturas de fusão do ouro 

de, aproximadamente, 1.064° C (mil e sessenta e 
quatro graus celsius).

Finalizado o processo de queima, o resultado 
será a obtenção de ouro puro, limpo, maciço e 
pronto para a comercialização e/ou para uso no 
fabrico de artigos de ouro.
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8.1. A CAIXA DE LAVAGEM

8.2. A RAMPA

A rampa deve-se colocar com uma inclinação de 
+ 5º (cinco graus) , igual que a caixa de lavagem.

8. DIMENSÕES DOS PRINCIPAIS MATERIAIS
A caixa e a rampa de lavagem podem ser 
fabricadas com madeira maciça ou com um 
material metálico, desde que não tenham fugas 

de água, sendo que as dimensões podem ser 
adequadas de acordo as necessidades.

Legenda

1.   Escoador
2.   Comporta saída superior
3.   Comporta saída inferior
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Fig. 9.1a. Imagem de colónia de térmitas

      

9. FABRICO DE PANELAS DE CERÂMICA

9.1. PREPARAÇÃO DA ARGILA

A matéria-prima usada no fabrico das panelas é 
uma mistura de argila e carvão vegetal em pó. 
A argila usada é terra extraída das colónias de 
térmitas  subterrâneas, podendo usar-se diversos 
tipos de argila para o fabrico de panelas, e carvão 
vegetal em pó, moído num almofariz.

Inicialmente, molha-se a terra amassando com as 

mãos até formar uma pasta em forma de bola e, 
em seguida, enrola-se a pasta (bola) de barro no 
pó de carvão vegetal amassando e hidratando 
até se tornar homogénea com uma coloração 
mais escura.

Esta argila não tem nenhum pré-tratamento, 
para eliminação de matéria.

O pó de carvão servirá de catalisador para 
permitir que os elementos que compõe a argila 
fundam durante o processo da queima, para 
tornar a panela mais resistente a temperaturas 
altas. Mesmo que o ouro tenha temperaturas 
de fusão (+/- 1064º C) abaixo a temperaturas de 
fusão da argila (+/- 1450º C).
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O tamanho e a espessura da parede da panela 
contribuem para a eficácia no processo da 
queima do ouro. Quanto maior for a panela e/
ou a sua espessura, mais brasa precisará para 
atingir as temperaturas de fusão do ouro, nisso 
o tamanho da panela deverá ser proporcional à 
quantidade de ouro a queimar, a panela da fig. 
10.2a pode queimar até 500 gramas de ouro.

9.2. MODELAGEM DAS PANELAS

Fig. 9.2a

9.3. SECAGEM E QUEIMA

Fig. 9.3a. Fissuras em panelas durante o processo de secagem

Fig. 9.3b. Fissuras em panelas durante o processo 
de queima

Fig. 9.1b. Preparação da argila Fig. 9.2b

A modelagem das panelas é feita manualmente. 
Retira-se uma quantidade de barro suficiente 
para fazer uma peça, podendo aumentar ou 
diminuir de acordo com o tamanho da peça a 
fabricar.

Em seguida, amassa-se a argila hidratando-a 
sempre que for necessário para obter uma melhor 
plasticidade e retirando todas as impurezas que 
vão aparecendo.

Feita uma abertura no centro da massa, com os 
dedos elevam-se as partes laterais e alisando até 
tomar o formato de uma panela (Fig. 9.2a).

Após o seu fabrico, as panelas são colocadas 
para secagem, isto é, para eliminação da água. 
Só assim estarão prontas para a queima. Quanto 
maior for a camada da espessura da panela, mais 
difícil será a secagem, o que algumas vezes cria 
fissuras (Fig. 9.3a).
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Fig. 9.3a. Fissuras em panelas durante o processo de secagem

O processo de queima processa-se ao ar livre, 
junta-se madeira leve sobre as panelas e depois 

ateia-se fogo à madeira, controlando sempre a 
intensidade para evitar uma queima brusca.

Fig. 9.3c. Panelas prontas para uso
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Para avaliar o grau de assimilação dos conteúdos 
do presente manual de formação sobre o 
método gravitacional usando bórax, responda às 
questões que são colocadas marcando um (X) na 
opção que considere correcta.

1) O mercúrio na forma metálica e 
orgânica é altamente tóxica. Como é que 
uma pessoa se pode intoxicar quando 
está exposta ao vapor do mercúrio 
metálico (estado gasoso)?

a) Manuseando o mercúrio com as mãos

b) Durante a preparação da amálgama

c) Inalando o vapor durante a queima da  

      amálgama

d) Durante a preparação do alimento na 

      bateia usada para preparar a amálgama

2) O mercúrio é extraído da natureza, 
mesmo assim a natureza pode ser 
contaminada pelo mercúrio. Quando:

a) O jazigo de mercúrio na natureza é 

       exposto a temperaturas muito baixas 

b) A temperatura eleva-se em zonas de 

      ocorrência de mercúrio

c) Evapora durante a queima da amálgama

d) As chuvas caem sobre o solo.

3) Que vantagens existem no uso 
de bórax na extracção de ouro em 
comparação com o uso de mercúrio?

a) O bórax é um sal natural e de cor branca.

b) O mercúrio é um metal líquido à 

       temperatura ambiente.

c) O bórax é barato, é não contaminante, a 

       sua aquisição e uso são permitidos por 

       Lei.

d) O mercúrio é barato, é não contaminante, 

      a sua aquisição e uso são permitidos por 

      Lei.

4) O ouro explorado com recurso ao 
bórax como método alternativo, é: 

a) Mau.

b) O seu preço de venda é mais baixo.

c) Poroso e de baixa qualidade comercial.

d) Maciço e de alta qualidade comercial.

 

10. AUTOAVALIAÇÃO DO MANUAL “MÉTODO 
GRAVITACIONAL USANDO BÓRAX, ALTERNATIVO AO 
USO DE MERCÚRIO NA EXTRACÇÃO ARTESANAL DE 
OURO”, NO CONTEXTO DA MINERAÇÃO ARTESANAL
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