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1. OBJECTIVO
A presente intervenção “Mineração Artesanal: Direitos Ambientais e Culturais”, é implementada
nos distritos de Ancuabe, Montepuez e Namuno (província de Cabo Delgado) pelas organizações
Medicus Mundi e CTV (Centro Terra Viva), financiada pela União Europeia.
Desde finais de 2016 o projecto visa fomentar a participação e a promoção do direito ambiental
no âmbito da industria extrativa artesanal na Província de Cabo Delgado. Ao final da execução
no 2020 pretende-se, entre outros resultados, aumentar o conhecimento sobre o sector da
mineração artesanal, riscos ambientais, riscos na saúde e alternativas ambientalmente
saudáveis.
A produção deste guião enquadra-se num ciclo formativo para mineiros artesanais iniciado em
2017. Em fevereiro de 2018 no distrito de Namuno realizou-se uma capacitação trabalho sobre
métodos alternativos ao uso do mercúrio, tendo como referencia o uso do Bórax (técnica não
contaminante e que segundo várias experiências realizadas, as técnicas usadas neste processo
aumentam a produtividade na extração do ouro).
Os conteúdos e fotografias do Manual correspondem a citada actividade (Capacitação em
trabalho). Apos da finalização da mesma, Medicus Mundi e CTV estão a implementar um plano
de acompanhamento e monitoria das associações de mineiros, a fim de promover a mudança ao
Bórax em detrimento do uso do Mercúrio.
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2. INTRODUÇÃO
A busca por melhores condições de vida tende a fazer com que a exposição aos riscos de saúde
se torna cada vez preocupante e com tendência a se assumir como normal para alguns sectores
de trabalho, devido a falta de observância de cuidados básicos de higiene e segurança.
As actividades na indústria extrativa artesanal de ouro tem sido de grande risco para a saúde dos
mineiros e para o meio ambiente, a falta de uso de equipamentos de protecção individual e/ou
colectiva, faz com que a exposição aos perigos de saúde seja elevado, pois a preocupação destes
trabalhadores é atingir o seu principal objectivo “Extrair o ouro”.
Devastam extensões enormes de terra abrindo covas com profundidades acima de 15 metros,
poluem os rios interrompendo o curso normal das águas, estas mesmas águas que antes do inicio
da actividade mineira era potável e servia as comunidades de fonte de abastecimento, após o
inicio destas actividades tornam se turvas e improprias para o consumo.
O uso do mercúrio na extração de ouro tem sido uma das causas dos problemas de saúde não
apenas dos trabalhadores das minas, mas também da população em geral.
Torna se de carater imperativo o fim do uso do mercúrio na mineração de ouro, pois a
contaminação pelo mercúrio tem graves consequências, e como alternativa novas técnicas
limpas estão sendo apresentadas, como o ʺuso de Bóraxʺ.
Neste âmbito foi produzido este pequeno manual como guião no uso de bórax na mineração
artesanal de ouro, no qual esta incluso a lista dos materiais necessários para o processamento.
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3. PROBLEMAS CAUSADOS PELA INTOXICAÇÃO PELO MERCURIO
O mercúrio é um metal pesado que encontra se no estado liquido nas temperaturas ambiente, E
os vapores libertos em resultado da queima da amalgama (mistura do minério e do mercúrio),
não só mas também de todos locais aonde pode se encontrar este químico, são altamente tóxicos
quando inalados.
Os resíduos contendo o mercúrio metálico produzidos durante a extracção de ouro,
transformam-se em mercúrio orgânico, e através da cadeia alimentar podem intoxicar, pelo
consumo de alimentos contendo este tipo de mercúrio.
Devido aos efeitos ao meio ambiente e à saúde, países do mundo inteiro vem desenvolvendo
acções a fim de minimizar os riscos oriundos da utilização de mercúrio em diversas áreas da
industria, seja extrativa ou de manufacturação.
Mercúrio Metálico
O mercúrio metálico não é absorvido pelo organismo pelo contacto directo ou ingerido, mas
sim pela inalação de vapor de mercúrio e que pode mesmo ocorrer a temperatura ambiente, ou
ainda na queima do amalgama.
Mercúrio Orgânico
O mercúrio orgânico (metil mercúrio) é resultado da conversão do mercúrio metálico pelas
báctrias, plantas, etc. O mercúrio orgânico entra no organismo humano através da cadeia
alimentar, pelo consumo de alimentos contendo este tipo mercúrio, que podem ser vegetais,
carnes, mariscos, etc.

3.2. DOENCAS PROVOCADAS PELA EXPOSIÇÃO AO MERCURIO
O mercúrio independentemente da sua forma, seja orgânico ou metálico traz para organismo
humano problemas de saúde, abaixo estão listado parte das doenças causadas pela intoxicação
pelo mercúrio:
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Psicose, Mudanças de personalidade



Ansiedade (medo, pânico, nervosismo)



Depressão, perda de memoria



Tremores



Tosse, Pneumonia



Gengivite

Os sintomas geralmente param quando a exposição é interrompida. Ainda assim, a exposição a
longo prazo pode resultar em danos permanentes nos nervos e no cérebro.
Pessoa intoxicada por mercúrio pode ser diagnosticado através de exames médicos feitos ao
cabelo, sangue e urina. Não tem um tratamento eficaz, nesse contexto a única recomendação é
estar distante do mercúrio.
EM CASO DE SOSPEITA APOS EXPOSICAO AO MERCURIO, Consulte médico ou hospital ( A
consulta de toxicologia é uma tarefa especializada)
Nos nossos dias actuais ainda é possível encontrar o mercúrio em termômetros, lâmpadas
fluorescentes, pilhas e até mesmo nas obturações de dentes.

3.3. FORMA ALTERNATIVA
Como alternativa, neste manual está descrita uma, o uso 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.
Quadro Comparativo
ord

Mercúrio

Bórax (Borato de sódio)

01

Tóxico

Nao contaminante

02

Aquisição ilegal e clandestina

Aquisição legal

03

Preço de aquisição elevado

Preço de aquisição mais barato
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4. FLUXOGRAMA DO PROCESSAMENTO DE OURO USANDO BÓRAX
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5. LISTA DE MATERIAIS
Ord

Lista de materiais

01

Caixa de Lavagem

02

Rampa de lavagem

03

Rampa coberto de
pano feltro

04

05

06

07

Imagem

Pá

Bacias (Grandes e
Média)
Soprador
2 a 3 polegadas

Iman

08

Bórax

09

Panelas de cerâmica
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6. PROCESSAMENTO DE OURO LIVRE DE MERCÚRIO
O processamento artesanal de ouro usando bórax segue a mesma sequencia de tarefas já antes
conhecida e usada pelos mineiros artesanais, havendo diferença em algumas técnicas aplicadas
para o melhoramento do rendimento na captação do ouro.

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS
Uma vez identificadas as áreas ou rochas contendo ouro, escavam e levam as terras para os locais
de processamento, para o caso de rochas primeiro são levadas ao processo de trituração, onde
são moídas ou piladas para reduzir a pó o material que a posterior é levada ao processo de
lavagem.
Para a trituração da pedra extraída do solo usa-se
moinho de bolas a seco, o que faz com que parte de
ouro se perca devido a pequenos furos no casco ou
mesmo no momento da descarga, pois a descarga é
feita com moinho em movimento.
Também põe em risco a saúde dos mineiros, por que
as poeiras que escapam do moinho contêm metais
pesados que depois de inalados estes alojam no
organismo humano e podem causar diversas
doenças, pode causar também problemas severas
de audição devido ao elevado nível de barulho
provado pelo embate das bolas ao casco do moinho.

Como alternativa: propõe-se o uso de moinhos
húmidos, que são mais eficazes comparado aos
moinhos a seco. Não produzem poeiras e tem um
nível de ruido mais baixo em relação ao outro
moinho.
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6.2. INSTALAÇÃO DA PLANTA DE PROCESSAMENTO

A caixa de lavagem e a rampa são instaladas juntas numa inclinação
de + 5º (cinco graus) de forma a permitir que a velocidade da água
seja lenta e controlável.
A rampa deve estar equilibrada de forma a permitir que a água
escorra em toda extensão da superfície da rampa em uma linha recta
e não em zig-zag.

A rampa é revestida de um pano feltro que retém a maior parte de
minérios pesados incluindo o ouro, que depois faz se a separação
dos demais minérios através de um material magnético (íman)
envolvido em um pedaço de plástico que se passa sobre o
concentrado.
A caixa de lavagem tem uma saída de 15cm de largura e 7.5cm de
altura, na qual está colocada por dentro uma tábua que serve de
comporta para controlar a saída do material.
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6.3. PROCESSO DE LAVAGEM

No escoadouro da caixa, da parte interna tem duas saídas
(superior e inferior), antes de colocar o material na caixa
de lavagem, por meio de um pano encerra-se a saída
inferior, para permitir que saia na primeira fase apenas o
ouro em pó, que fica sobre a superfície da água (que
flutua).

Com duas mangueiras, uma molhando o material a outra
aliviando a saída faz se a lavagem do material, sempre no
sentido contrário a descida para a saída, com pressão da
água vai-se mexendo o material até que o material mais
leve acabe na caixa e fique apenas o material pesado,
designado por concentrado.

Depois que o pano feltro fica cheio de minerais pesados,
retira se da rampa, lava-se em uma bacia 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 virada para a pessoa que lava.
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A lavagem do concentrado é feita por meio de um
instrumento com formato de uma peneira metálica
localmente designado por “calai”, para separar o ouro.

O ouro recolhe-se em um recipiente para retirar os demais
minerais, com base em um íman envolvido num plástico, passase sobre o ouro atraindo assim os demais minerais para
limpeza do ouro.

Uma vez já retirado os demais minerais que podem ser
considerados impurezas, acrescenta-se o bórax ao ouro quase
na mesma quantidade do ouro e amara-se o saco plástico
contendo a mistura (ouro e bórax), e passa ao processo da
queima.
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6.4. PROCESSO DE QUEIMA
Depois da obtenção da mistura (ouro e bórax), segue a fase da queima, esta pode ser feita com
base a maçarico ou carvão vegetal.
Em todos os casos é necessário aquecer primeiro a panela de cerâmica onde será colocada a
mistura e untar com bórax.
No caso de carvão, depois que estiver em brasa, e com a panela
de cerâmica quente, antes de colocar a mistura, coloca-se um
pouco de bórax para untar a superfície e impedir que se perca
parte do ouro, pois o plástico que envolve a mistura desfaz-se
logo que se coloca na panela.

Não há um tempo específico da queima, contudo dependerá da intensidade do calor aqui a
mistura estiver exposto. Quanto maior for a intensidade menor será o tempo da queima e viceversa.

No final obtém se ouro puro limpo e pronto para a
comercialização e/ou para uso no fabrico de artigos de ouro.
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7. DIMENSÕES DOS MATERIAS
A caixa e a rampa de lavagem podem ser fabricadas com madeira maciça ou material
metálica, desde que não tenham fugas de água.

CAIXA DE LAVAGEM

RAMPA
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