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Introdução
Esta apresentação é resultado de
um estudo sobre as condições de
vida da mineração e pedreirais
artesanais em três distritos da
província de Cabo Delgado, no
norte de Moçambique.
Onde foram descritos factores
que determinam o estado de
saúde e as perspectivas dos
mineiros tradicionais (Artesanal)
e trabalhadores de pedreiras.

Contextualização
• Há cerca de 10 anos, foram encontrados acidentalmente rubis
perto da aldeia de Namanhumbir, no distrito de Montepuez, em
Cabo Delgado, Moçambique.
• A descoberta levou à chegada de milhares de pessoas que na sua
maioria era de outros distritos, embora muitos também tenham
vindo das províncias vizinhas como Niassa e Nampula e de
outros países. Sendo os Tanzanianos na sua maioria.
• Surgindo assim um movimento migratório repentino, levando a
tensões sociais, agravados pelo facto de que as licenças de
mineração e senhas mineiras, só podem ser tidas por
moçambicanos.

Contextualização (cont.)
• Embora os 10 anos de história da mineração artesanal em Cabo
Delgado tenham sido dificilmente documentados, parece que os
tanzanianos em pouco tempo ramificaram-se na mineração de
ouro.
• Isto, levou a que uma fonte de rendimento inteiramente nova se
tornasse disponível para muitas pessoas na província de Cabo
Delgado.
• Por razões que ainda precisam ser explicadas, a capacidade de
produção de ouro da província quase não era explorada antes,
embora a existência de campos de ouro conhecido pelos
geólogos coloniais que pesquisaram a área.

Contextualização (cont.)
• Os tanzanianos ensinaram aos 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 estão envolvidos na produção de ouro em
vez de rubi.
• 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.

Objectivos
• OBJECTIVO DE SAÚDE
Oferecer uma compreensão baseada em evidências biológicas,
ambientais, estilo de vida, serviço de saúde e determinantes
sociais da saúde.

• OBJECTIVO DO MAPEAMENTO
Identificar, localizar e descrever cada local de mineração artesanal
e de pequena escala e pedreira na área alvo dos três distritos.

Métodos
• Trata-se de um estudo descritivo transversal, de abordagem
qualitativo.
• O estudo foi realizado nos distritos de Montepuez, Namuno e
Ancuabe.
• Foram feitas entrevistas em grupo focal a garimpeiros
artesanais, lideres formais e informais na comunidade e
autoridades locais compostos em media por 11 participantes.
• Revisão bibliográfica
• Foi feita uma triangulação dos dados colhidos no campo e na
revisão bibliográfica assim como das entrevistas com as
estruturas comunitárias, distritais e provinciais.

Metodos
• Para obter uma visão geral da vulnerabilidade associada aos factores que condicionam e
determinam o estado de saúde das populações rurais, analisou se 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
 Acesso ao saneamento seguro

 Mapeamento
 Grandes Riscos de Saúde

Resultados

Resultados
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 de Pemba ou

na sua periferia.

O único local que poderia ser chamado de urbano na área de
estudo é a vila de Montepuez.

Taxa de fertilidade total
O seu papel como factor contribuinte no determinante da saúde é,
no entanto, ambíguo.Mas esta claro que 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.
Para a Província de Cabo Delgado a TGF é de 5.7 filhos por
mulher; para as áreas urbanas é de 4.4 filhos e de 6.0 para as
rurais..

Esperança de vida ao nascer
• As taxas de mortalidade mostram que os efeitos cumulativos
dos determinantes da saúde actuando sobre as populações rurais
cria um ambiente de grande vulnerabilidade.
• A esperança de vida ao nascer nas áreas rurais é de 48,4
enquanto nas áreas urbanas é de 47,8 segundo o Instituto
Nacional de Estatística.
• Na Província de Cabo Delgado, a esperança de vida ao nascer é
de 48.2 anos para ambos os sexos.
• Em geral, na maioria dos países do mundo a esperança de vida
ao nascer é menor para os homens do que para as mulheres.

Esperança de vida aos 10 anos
• Nesta província, 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.

Trabalho infantil
• O trabalho infantil está ligado a vários factores que condicionam e
determinam o estado de saúde e não apenas por meio de riscos e
perigos profissionais directos.

• Há 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, principalmente nas minas.
• Entretanto, nas áreas rurais a participação é mais elevada: 28.8% das
crianças e são mais elevadas nos homens.
• Nas áreas urbanas a participação laboral das crianças é relativamente
baixa (9.7%).

Trabalho infantil

Taxa de analfabetismo
O analfabetismo é
reconhecido como
um determinante de
saúde.

Taxa de analfabetismo entre mulheres e jovens
• 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, foi encontrado nas raparigas com
idades compreendidas entre 15 e 19 anos, vivendo em áreas
rurais em que a taxa média de analfabetismo foi cerca de 70%,
um número que compromete o desenvolvimento económico e as
perspectivas de boa saúde.

Taxa de analfabetismo entre mulheres e jovens

Habitação, Água Potável e Saneamento
• 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.
• Na sua maioria depende principalmente de fontes de água (6,4%) e
de poços e furos protegidos (16,6%) e desprotegidos (56,8%) e
19,2% da população depende da água do rio.
• No que se refere ao saneamento, 48,3% das famílias rurais não têm
casa de banho ou mesmo latrina básica.

Abastecimento de água

Mapeamento
• A distância entre as aldeias / locais de mineração e a unidade
sanitária mais próxima pode ser maior de 10 kms.
• Nenhuma informação estava disponível sobre o impacto
ambiental resultante das actividades de mineração que estão a
ser levadas a cabo neste campo.

Mapeamento
A equipa de pesquisa
identificou 27 locais
associados à extracção de
mineração
nos
três
distritos em estudo.

Grandes Riscos de Saúde
O grande problema de
saúde encontrado foi de
sufoco (Hipoxia) devido à
falta de oxigênio no fundo
dos túneis.
O trabalho é cansativo e o
valor
energético
dos
alimentos consumidos é
provavelmente baixo ( foi
comum ver latas de
bebidas energizantes).

Grandes Riscos de Saúde
Nos campos de mineração, todo o
mundo é um estranho e todos
dependem essencialmente do garimpo
para o seu sustento.

Muitos dos envolvidos na britagem das
pedras tinham olhos vermelhos e
inchados, devido ao impacto frequente
de pequenos fragmentos.
Ninguém
proteção.

tem
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Grandes Riscos de Saúde
• Foram reportados que em
minas ilegais de ouro
desabaram.
• Um dos sobreviventes, referiu
que a terra desabou estando
no túnel de 10 m um numero
de 25 pessoas que estavam
extraindo o ouro.

Conclusões
• 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 para economia monetária.
• A estratégia dos Cuidados de Saúde Primários exige uma
abordagem multissectorial, na qual a educação de qualidade, a
habitação, o trabalho, a agricultura, a nutrição, etc., são tão
importantes quanto a assistência médica de qualidade.

• Os perigos e riscos associados à mineração artesanal e extracção
sejam provavelmente vistos como parte integrante da vida, e merece
uma atenção especial.

Recomendações
• As intervenções devem se centrar na redução das suas
vulnerabilidades.
• De acordo com as directrizes do Ministério da Saúde, nas áreas
rurais deve haver um centro de saúde dentro de um raio de 10
km de cada aldeia ou assentamento para reduzir a distancia
percorrida
• Em colaboração entre várias Direcções Provinciais (Saúde,
Trabalho e Recursos Minerais e Energia), criar meios de
redução dos riscos profissionais dos garimpeiros artesanais.

•Pela Vossa Atenção Muito

