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APRESENTAÇÃO DO MANUAL
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.

DIGNIFICAR A MINERAÇÃO
ARTESANAL
ESTÁ NAS NOSSA MÃOS.
ESTÁ NAS SUAS MÃOS!

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.
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SOBRE O MANUAL
Apresentação.
Este manual constitui o Módulo I sobre
Meio Ambiente, denominado “Conhecendo
e Cuidando do Nosso Meio Ambiente”. O
mesmo faz, de forma geral, uma introdução
ao meio ambiente. Clarifica os principais
conceitos, elenca e caracteriza os principais
componentes e os problemas ambientais e,
por fim, apresenta de forma genérica as boas
práticas ambientais. No final de cada capítulo,
para permitir o aprofundamento, domínio
e assimilação dos conteúdos, contém
exercícios práticos. Os conteúdos deste
manual são da exclusiva responsabilidade
do seu autor, equipa de coordenação
e organizações responsáveis pela sua
edição, por isso mesmo não reflectem
necessariamente as opiniões ou pareceres
nesta matéria, nem são vinculativos para
qualquer efeito, em relação à União Europeia
(EU) e Generalitat Valenciana (GVA), as suas
entidades financiadoras.
Quem utilizará este manual?
Este manual destina-se, primariamente, ao
uso como material didáctico dos paralegais
e líderes comunitários, vinculados às
campanhas de sensibilização comunitária
à luz dos projectos “Mineração artesanal:
direitos ambientais e culturais em Cabo
Delgado” e “Redução do impacto negativo
da mineração artesanal na saúde individual,
comunitária e ambiental”, implementados
pela medicusmundi e Centro Terra Viva,
com financiamento da União Europeia e
Generalitat Valenciana, respectivamente.
Com um conteúdo e linguagem simples e
de fácil compreensão, o manual permite,
igualmente, ser utilizado por outros
interessados, como ONG´s, Profissionais de
Saúde, Educação, APS, Activistas e Técnicos
da DPREME e DPDTA.

autoavaliação geral do módulo, resolvendo
os exercícios propostos no penúltimo
capítulo.
Quando estiver ministrando a formação,
o utilizador deste manual, deve expor os
conteúdos de forma directa e objectiva,
reservando mais tempo para a interação com
os formandos, mediante as intervenções
que resultarão dos trabalhos em grupo.
Este manual não pretende abranger todo
o conhecimento e acervo à volta dos
temas abordados, mas sim oferecer uma
singela contribuição para a aquisição de
conhecimentos básicos nestas matérias.
Importância do manual.
Pretende-se que o utilizador deste manual,
nomeadamente os paralegais, os líderes
comunitários, os membros das organizações
da sociedade civil e a comunidade em
geral, durante as actividades de formação
e sensibilização, não somente obtenham
conhecimentos teóricos relacionados com
o meio ambiente, mas que, acima de tudo,
ganhem e assumam a consciência ambiental,
promovam e defendam os direitos
ambientais e implementem acções concretas
de consciencialização ambiental na sua
comunidade, de modo a gerar mudanças
significativamente positivas e responsáveis
no meio em que vivem, particularmente nos
locais de mineração artesanal e de pequena
escala.

Como usar este manual?
Para o correcto e profícuo uso deste manual, o
utilizador deve antes orientar-se pelo índice,
no qual estão 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 efetivamente
os conteúdos, é vivamente recomendado
resolver os exercícios práticos que constam
no final de cada capítulo e proceder à
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ABREVIATURAS
APES		

Agentes
Polivalentes
Elementares de Saúde

CGA		

Comité de Gestão de Água

CGC		

Conselho
Comunitária

CGRN

Comité de Gestão de Recursos
Naturais

CRM		

Constituição da República de
Moçambique

CSP		

Cuidados de Saúde Primários

CTV		

Centro

GMM		

Grupo
Multissectorial
de
Mineração de Cabo Delgado

DPDTA

Direcção
Provincial
Desenvolvimento, Terra e
Ambiente

DPS		

Direcção Provincial de Saúde

GV		

Generalitat

MAPE		

Mineração Artesanal
Pequena Escala

MMMED

Medicus Mundi Mediterrània

ONGS		

Organizações
Governamentais

de

Gestão

Terra

Viva

de

Valenciana
e

de

Não

PACA		 Planos
de
Acção
Comunitários de Adaptação
PEM		

Plano de Encerramento da
Mina

PGA		

Programa de Gestão Ambiental

PMA		

Programa de Monitorização
Ambiental

SPI		

Serviço
Provincial
de
Infraestruturas (antes DPREME)

UE		

União

Europeia
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INTRODUÇÃO
Moçambique, em particular a província de
Cabo Delgado, regista nos últimos anos um
significativo aumento da exploração dos
recursos naturais. A exploração desses recursos
é feita principalmente através da indústria
extractiva formal, focalizada essencialmente para
pesquisa e extracção de petróleos, gás, grafite,
rubi e outros minerais fósseis, bem como através
da Mineração Artesanal e de Pequena Escala
(MAPE), normalmente desenvolvida em moldes
informais, com destaque para extracção de ouro,
rubi, granada, turmalinas, entre outros.
A mineração artesanal em Cabo Delgado
é praticada principalmente nos distritos
de Namuno, Montepuez e Ancuabe. É uma
actividade económica com impactos sobre o
meio ambiente e na saúde das pessoas residentes,
particularmente, nas comunidades locais desses
distritos. A medicusmundi e o Centro Terra Viva
estão a implementar os projectos “Mineração
Artesanal, direitos ambientais e culturais em
Cabo Delgado” e ``Redução do impacto negativo
da mineração artesanal na saúde individual,
comunitária e ambiental``, com o objectivo
geral de dignificar a prática dessa actividade,
usando como um dos veículos, as campanhas de
sensibilização comunitária, versando temáticas
focadas no direito e na saúde ambiental
individual e comunitária.
Nesse sentido, foi desenhado o presente Módulo
I, intitulado “Conhecendo e Cuidando do Nosso
Meio Ambiente”, que se destina como material de
formação e de campanha de sensibilização dos
paralegais e líderes comunitários.
O objectivo geral do presente Módulo I é
oferecer a este grupo em especial, mas também
a outras entidades interessadas, um material
com conteúdos de fácil leitura e compreensão
para sua difusão nas comunidades locais,
sobre temáticas relacionados com os impactos
negativos da actividade mineira artesanal sobre
o meio ambiente, sobre as condições de vida
das pessoas, das famílias e das comunidades,
mas também sobre os significativos impactos
positivos, quando realizada de forma apropriada.
De forma específica, espera-se que com a
assimilação e apropriação dos conteúdos deste
módulo e todas as actividades a ele relacionadas,
os grupos-alvo – e não só –, sejam capazes de:
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Conhecer e dominar o conceito de meio
ambiente, os principais componentes
ambientais e a relação que estes
estabelecem no quotidiano;
Fazer uma análise crítica da situação
ambiental das suas comunidades; e,
Assumir uma mudança comportamental
adoptando boas práticas ambientais para
o benefício individual e comunitário.
Finalmente, espera-se que este manual seja
de grande importância e utilidade prática
para os grupos-alvos e também para todos
os interessados envolvidos na actividade da
mineração artesanal e de pequena escala.
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CAPÍTULO I:
PRINCIPAIS CONCEITOS
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Iniciamos o primeiro capítulo trazendo ao seu
conhecimento alguns dos principais conceitos
sobre meio ambiente. Nesta perspetiva,
definimos meio ambiente, de seguida fazemos a
distinção entre os conceitos ambiente natural e
ambiente artificial, entre conservação ambiental,
preservação ambiental e dano ambiental.
Seguido de cada definição e para complementar
a ideia do conceito, apresentamos algumas
imagens ilustrativas.
1.1. MEIO AMBIENTE
Existem diferentes definições sobre ambiente ou
meio ambiente.
De forma genérica, alguns autores consideram
meio ambiente como sendo toda a relação ou a
multiplicidade de relações:
É a relação entre as coisas, como a que se
verifica nas reacções químicas e físicas dos
elementos presentes na Terra e entre esses
elementos e as espécies vegetais e animais;
É a relação de relações, como a que se dá nas
manifestações do mundo inanimado com a
do mundo animado;
É especialmente, a relação entre os seres
humanos e os elementos naturais como o ar,
a água, o solo, a flora e a fauna;

outros ecossistemas aquáticos, assim como os
complexos ecológicos. O meio ambiente natural
não resulta da intervenção humana.

Foto 1. Ambiente natural, sem intervenção humana.

1.3. AMBIENTE ARTIFICIAL
É formado pelo espaço urbano construído,
consubstanciado no conjunto de edificações e
pelos equipamentos públicos, como ruas, praças,
áreas verdes e todos os demais assentamentos
de reflexos urbanísticos. É constituído por tudo
que resulta da transformação ou intervenção
humana.

A relação entre os seres humanos e as relações
que se dão entre as coisas;
A relação entre os seres humanos e as relações
de relações, pois é essa multiplicidade de
relações que permite, que abriga e rege a
vida, em todas as suas formas.
Os seres e as coisas, isoladas, não formariam o
meio ambiente, porque não se relacionariam.
Mas também, podemos definir meio ambiente
como sendo tudo o que existe à nossa volta,
o conjunto de factores bióticos (com vida) e
abióticos (sem vida), tudo que a Natureza nos
oferece e tudo o que os próprios seres humanos
produzem.
De forma mais simples, podemos definir
Ambiente ou Meio Ambiente como o meio em
que os seres humanos e outros seres vivos vivem
e interagem entre si e com o próprio envolvente.
Portanto, é tudo o que existe à nossa volta.
1.2. AMBIENTE NATURAL
É constituído pela biosfera, ou seja, o solo, a
água, o ar atmosférico, a flora e a fauna. É onde
se dá a correlação recíproca entre as espécies e as
relações destas com o meio físico que ocupam.
Inclui os ecossistemas terrestres, marinhos e

12

Foto 2. Ambiente artificial, com intervenção e/ou
transformação humana.

1.4. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
A conservação ambiental pode ser entendida
como o conjunto de acções que concorrem para
a protecção e a utilização racional dos recursos
naturais, garantindo a sustentabilidade dos
mesmos. Pressupõe o uso desses recursos pelas
presentes gerações, mas com o intuito de mantêlos para o benefício das futuras gerações.
Algumas medidas de conservação podem ser
tomadas, como por exemplo a elaboração e
implementação de legislação adequada para
áreas onde existam espécies de fauna e flora em
vias de extinção, incentivar o combate à poluição,
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desenvolver o ecoturismo, criar espaços de
protecção especial como reservas e parques,
entre outras.

Foto 3. Mudas para acções de reposição florestal.

1.5. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Falar da preservação ambiental é o mesmo que
dizer protecção integral, ou seja, é a protecção
que se faz para que o recurso permanece intacto
e sem interferência da acção humana. Pressupõe
a manutenção dos recursos naturais no mesmo
estado em que eles se encontram naturalmente,
sem modificar a sua essência.

ou, ainda à propriedade privada das pessoas. Por
outro lado, dano no ambiente refere-se aos danos
causados no ambiente enquanto bem jurídico
autónomo, independentemente das eventuais
lesões na esfera jurídica dos particulares. Ou seja,
dizem respeito ao conjunto da sociedade, não
aos cidadãos individualmente.
Por exemplo, se um mineiro artesanal usa
o mercúrio no processamento do ouro
directamente no leito do rio poluindo-o, não esta
em causa somente o ressarcimento de direitos
ou interesse violados de um particular, mas sim
o interesse público da protecção e conservação
do bem comum (o rio), que é um bem / recurso
comunitário. Daí que a primeira preocupação
seja a restauração natural do bem danificado, ou
seja a reposição da capacidade funcional do tal
bem natural, para o benefício comunitário.

Foto 4. Ambiente natural, sem modificação da sua
essência.

1.6. DANO AMBIENTAL
Quando falamos do dano ambiental remetemonos a um outro conceito, a degradação ambiental,
que é uma alteração adversa das características
do ambiente e inclui, entre outras, a poluição, a
desertificação, a erosão e o desflorestamento.
Portanto, o dano ambiental pressupõe a alteração
indesejável de um componente ambiental ou
ecológico (ar, água, solo, floresta, clima, entre
outros).

Foto 5. Dano ambiental, abertura de enormes crateras e
queimadas descontroladas.

Entretanto, importante distinguir os conceitos
danos ambientais e danos no ambiente. Danos
ambientais referem-se aos danos causados às
pessoas e aos bens através do ambiente, isto é,
o ambiente constitui o percurso causal de tais
danos. É caso dos danos à saúde física ou psíquica

CONHECENDO E CUIDANDO DO NOSSO MEIO AMBIENTE
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RESUMINDO

O meio ambiente é a nossa casa. Dele todos dependemos e somos parte integrante e
incontornável. Temos a responsabilidade de cuidar, de conservar e de preservar. O ar, a
água, o solo, as plantas, os animais, as cidades, as aldeias e tudo o que existe à nossa volta,
deve ser conservado e preservado. Quando não conservamos e preservamos o nosso
meio ambiente pomos em causa a nossa própria sobrevivência.

TRABALHO
EM GRUPOS

1.7. EXERCÍCIOS PRÁTICOS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

O que entende por meio ambiente?
Desenhe um ambiente natural e um ambiente artificial, destacando as diferenças
e as semelhanças.
Reflicta sobre a relação entre o ambiente natural e o ambiente artificial. Porque
será que os seres humanos alteram o meio ambiente, causando nalguns casos,
danos irreversíveis?
Distinga danos ambientais de danos no ambiente.
Porque é importante cuidar do nosso meio ambiente?
Diferencie a preservação ambiental da conservação ambiental.

CONHECENDO E CUIDANDO DO NOSSO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO II:
COMPONENTES
DO MEIO AMBIENTE
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Neste capítulo vamos enumerar e conhecer os
constituintes ou elementos do meio ambiente.
O meio ambiente é constituído por elementos
que genericamente denominamos por recursos
naturais. Os recursos naturais distinguem-se em
recursos naturais renováveis e recursos naturais
não renováveis. Depois da distinção de cada
um dos recursos, mostramos a necessidade da
conservação destes e a sua importância para a
sobrevivência humana.
2.1. COMPONENTES DO MEIO AMBIENTE
São componentes ou elementos do meio
ambiente:
O ar, a luz, a terra e a água.
O AR – é essencial para a nossa sobrevivência
(respiramos). Por isso é fundamental mantêlo em bom estado. Para além de respirarmos,
serve por exemplo, para encher o pneu da nossa
bicicleta, da motorizada, do carro ou a bola, entre
outros usos.
A LUZ – os seres vivos dependem da luz para
sobreviver. Por exemplo, as plantas só conseguem
realizar a fotossíntese (captura da energia solar
e sua transformação em energia química) com
a presença da luz solar. Por exemplo, os nossos
ossos e dentes precisam da vitamina D para que
fiquem fortes.
A TERRA OU SOLO – é o substrato da superfície
terrestre aonde o homem desenvolve as
variadíssimas actividades económicas úteis para
à sua sobrevivência, como por exemplo, a prática
da agricultura, a pecuária e é dela onde retiramos
a matéria prima necessária para a construção das
nossas casas.
A ÁGUA – é um elemento fundamental para
a manutenção da vida e para a realização de
diversas actividades económicas e básicas para
a sobrevivência humana. Serve por exemplo,
entre outros, para bebermos, irrigar os campos/
machamba, cozer os alimentos, lavar a roupa. Daí
a célebre frase “sem água não há vida”.
Os ecossistemas, a biodiversidade e a
relações ecológicas.
O ECOSSISTEMA – é um complexo dinâmico
de comunidades vegetais, animais e de microorganismos e seu ambiente não vivo, que
interagem como uma unidade funcional. Um
ecossistema pode possuir tamanhos variáveis.
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Por exemplo, desde um pequeno jardim onde
existem pequenos insectos e uma quantidade
considerável de micro-organismos até uma
floresta inteira com uma infinidade de factores
bióticos (seres vivos) e abióticos (seres não vivos).
A BIODIVERSIDADE – é a variedade e a
variabilidade entre os organismos vivos de todas
origens, incluindo, entre outros, os ecossistemas
terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos, assim como os complexos ecológicos.
De forma mais simples, podemos definir como
a variedade de formas de vida. Por exemplo, na
floresta tropical podemos encontrar uma ampla
diversidade de formas de vida.
AS RELAÇÕES ECOLÓGICAS – são as relações
que indivíduos, da mesma espécie ou não,
têm uns com os outros. Ou por outra, são as
interações que os organismos têm entre si, seja
para cooperar ou prejudicar uns aos outros.
Isso porque nenhum ser vivo consegue viver
completamente sozinho, ele sempre irá interagir
com outros, de forma positiva, negativa ou
neutra. Por exemplo, as abelhas vivem numa
relação entre elas e há uma divisão de trabalho
no seio delas.
Toda a matéria orgânica e inorgânica
Matéria Orgânica – é a matéria originada pela
decomposição de animais, vegetais e microorganismos. Essas substâncias orgânicas podem
ser encontradas nos tecidos vivos (animal ou
vegetal). Temos como exemplo, as flores, as
raízes, a casca de frutas, os legumes, entre outros.
Matéria Inorgânica – são substâncias de origem
mineral e formam-se pela separação de partes
de rochas. Esse processo pode se dar através do
vento, da chuva ou da mudança da temperatura.
Temos exemplos o vidro, rubi, ouro, granada,
calcário, areia, ferro, diamante, os sais minerais
(os ossos e os dentes), entre outros.
Os Recursos Naturais: todas as condições
socioculturais e económicas que afectam a
vida das comunidades.
CONDIÇÕES
SÓCIO
CULTURAIS
–
genericamente as condições socioculturais tem
a ver com a interação ou o carácter inseparável
das actividades sociais e culturais. Por exemplo,
a interacção das pessoas entre si, entre membros
da comunidade, entre estas e outras sociedades.
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CONDIÇÕES
SOCIOECONÓMICAS
–
genericamente são aferidas por meio de
alguns indicadores como a renda, o nível de
escolaridade, a profissão, o acesso aos alimentos.
São circunstâncias e aspectos que afectam a
ordem social; por exemplo, a economia e o nível
de desenvolvimento de um local ou região pode
depender de alguns desses indicadores.
2.2. RECURSOS NATURAIS
No início da humanização da Terra, os seres
humanos exerciam sobre a Natureza um impacto
relativamente moderado, que não punha em
causa, em termos substanciais, o equilíbrio
ecológico ou a existência, para as gerações
futuras, dos recursos naturais indispensáveis ao
sustento da espécie humana.
Contudo, com o decorrer do tempo e com o
evoluir do conhecimento o ser humano passou
a exercer uma maior pressão sobre a natureza e a
um ritmo imparável, explorando de forma maciça
os recursos naturais úteis à sua sobrevivência,
conduzindo deste modo a alteração do estado
natural do ambiente.
É precisamente no tipo de relação actualmente
existente entre o ser humano e a natureza
que residem os presentes problemas no meio
ambiente, a exploração excessiva dos recursos
naturais.
O meio ambiente é composto por diferentes
elementos a que genericamente designamos
Recursos Naturais, e que se distinguem em:

•

Recursos naturais renováveis – são aqueles
que uma vez explorados racionalmente
podem se regenerar e perpetuarem-se. Por
exemplo, as árvores de uma floresta ou peixe
do mar, entre outros.

•

Recursos naturais não renováveis – são
aqueles que se esgotam, não se regeneram,
nem podem ser cultivados ou produzidos.
Acabam, mais tarde ou mais cedo. Por
exemplo, o petróleo, o gás, o carvão mineral,
o ouro, o rubi, entre outros.

a destruição da biodiversidade, a problemática
da água, as questões da energia e ambiente,
população e ambiente, o consumismo e
resíduos, as catástrofes naturais (tufões, ciclones,
furacões, terramotos, maremotos, inundações,
desabamento de terras, incêndios florestais,
secas prolongadas).
É devido ao evoluir dos problemas ambientais
que a um dado momento, o ser humano tomou
a consciência da necessidade de fazer o uso
sustentável dos recursos naturais, surgindo
iniciativas conservadoras como, por exemplo,
a quantificação dos recursos existentes, a
declaração de áreas de conservação (parques
e reservas), o estabelecimento de instituições e
entidades que velam pelo ambiente (ministérios,
organizações da sociedade civil), entre outras
medidas.
Portanto, surge assim o conceito de
desenvolvimento sustentável, que pressupõe
a exploração dos recursos naturais numa
perspetiva conservacionista, observando aos
princípios de protecção e conservação ambiental
com enfoque para crescimento económico,
equidade social e protecção ambiental, ou seja,
desenvolvimento que satisfaz as necessidades
atuais sem comprometer a capacidade das
futuras gerações satisfazerem as suas próprias
necessidades. O desenvolvimento sustentável
assenta em bases éticos, de equidade e da
sobrevivência da espécie humana.
O desenvolvimento sustentável apresenta como
características: manter a qualidade de vida,
permitir o acesso contínuo aos recursos naturais
e impede que os danos ao meio ambiente
permaneçam. Daí que o desenvolvimento
sustentável esta associado a gestão ambiental.

2.3.
CONSERVAÇÃO
DOS
RECURSOS
NATURAIS
Com o decorrer do tempo, o uso insustentável
dos recursos naturais conduziu ao surgimento
de inúmeros problemas ambientais como o
aquecimento global, o degelo e a subida das
águas do mar, a destruição da camada do ozono,
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RESUMINDO

Todos os componentes ambientais fazem parte do meio ambiente e formam um todo
que interage. Os recursos naturais são componentes do meio ambiente e constituem
bens úteis à sobrevivência humana. Por isso mesmo, temos todos a responsabilidade
de usá-los de forma racional e sustentável. A preservação, conservação e manutenção
dos mesmos para uso presente e para as futuras gerações depende em grande medida de
como usamos hoje.

2.3. EXERCÍCIOS PRÁTICOS

TRABALHO
EM GRUPOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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O que entende por meio ambiente, biodiversidade, ecossistemas e relações
ecológicas?
Apresente a biodiversidade em forma de um desenho.
Descreva as características próprias do ecossistema de sua comunidade.
Por que razões os seres humanos quebram o equilíbrio ecológico?
Enumere vários exemplos dos recursos naturais renováveis e não renováveis.
Como devemos utilizar racionalmente os recursos naturais não renováveis?
Que boas práticas ambientais devem ser incentivadas para a conservação dos
recursos naturais não renováveis?
Quais são as características do desenvolvimento sustentável?
Que outras utilidades práticas têm o ar, a água, a terra e a luz?
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CAPÍTULO III:
OS PROBLEMAS
AMBIENTAIS
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Até há bem pouco tempo, o Homem não se
preocupava com os problemas ou consequências
das suas actividades sobre o meio ambiente.
Assim, para familiarizamo-nos com os impactos
das actividades humanas sobre o meio ambiente,
vamos neste capítulo conhecer os problemas
ambientais globais e os problemas ambientais
específicos das zonas de mineração artesanal e
como estes se relacionam.
Entretanto, antes de entrarmos nos problemas
ambientais de âmbito global e específico
das zonas de mineração artesanal, importa
familiarizarmo-nos com alguns conceitos:
Problemas Ambientais – são contrariedades
ou perturbações que se produzem no entorno
natural, pelo efeito, por exemplo, de uma
contaminação, um derrame de petróleo no
oceano, a emanação de gases tóxicos na
atmosfera ou na água, a erosão, entre outros.
Impactos Ambientais – é qualquer mudança do
ambiente para melhor ou para pior, com efeitos
no ar, na terra, na água ou na saúde das pessoas,
resultante das actividades humanas.
Área Degradada – é uma porção de território com
alterações adversas das características naturais
do ambiente, que pode incluir, entre outras, a
erosão dos solos, a poluição das águas e do ar, o
desbastamento, a desertificação, a fragmentação
e a perda do habitat, como consequência de
factores antropogénicos, isto é, humanos.
3.1. Problemas ambientais no contexto global.
Dos problemas ambientais de dimensão global,
destacamos:
Poluição do ar:
A poluição do ar acontece quando os seres
humanos libertam para o meio ambiente
substâncias nocivas que, quando não
devidamente tratadas, põem em risco
a qualidade desse mesmo ar que todos
respiramos. Por exemplo, quando deitamos o
mercúrio na água ou queimamos, libertamos
substâncias tóxicas para o ar e que podem
prejudicar a saúde humana e o ambiente.
Os carros libertam o monóxido de carbono
e o chumbo, as fábricas libertam poeiras
para a atmosfera, nos locais de mineração
levantamos poeira, quando abrimos
machambas resultando em queimadas
descontroladas, entre outras práticas, pomos
em risco a saúde humana e podemos contrair
inúmeras doenças respiratórias, como a asma,
o cancro de pulmão, etc. Esses poluentes
também têm impactos sobre a atmosfera,
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resultando no aquecimento global, que gera
mudanças climáticas adversas.
Em Moçambique temos exemplos de
poluição resultante da emissão de gases e
fumos, como são os fumos resultantes das
queimadas descontroladas, das fábricas de
cimento, de fábrica de fundição de alumínio
Mozal, as lixeiras (ex.: Hulene em Maputo –
emitem gás metano), entre outras.

Fotos 6. Poluição do ar – moageiro utilizado na mineração
artesanal

Desmatamento.
O desmatamento acontece quando os seres
humanos cortam, indiscriminadamente,
as árvores sem se preocupar com a devida
reposição, durante um determinado período
de tempo. É um dos mais graves problemas
ambientais da actualidade. Resulta na
devastação de florestas e recursos naturais
no geral, o que compromete o equilíbrio
da natureza. O principal causante do
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desmatamento é o próprio ser humano
que desenvolve actividades que colocam
em risco evidente e grave a natureza,
como a expansão das áreas para a prática
da agricultura, da pecuária, da mineração
e a exploração florestal madeireira, a
expansão urbana – cidades, as queimadas
descontroladas, entre outras.
Têm como consequências a perda gradual
da biodiversidade, a erosão dos solos, o
assoreamento dos rios - diminuição do
caudal ou desaparecimento dos rios - e, em
casos extremos, a desertificação de áreas e a
perda dos recursos naturais, como a água, a
madeira, as plantas medicinais, etc.

Foto 7. O corte indiscriminado de árvores, desmatamento.

•

genético a nível global e a redução das
espécies florestais e faunísticas.
Em Moçambique pouco mais de trinta e cinco
espécies entre marinhas, mamíferos, répteis,
peixes da água doce, e muitas delas únicas
e que não existem em outros cantos do
mundo, estão em vias de extinção, sobretudo
devido à acção de furtivos e da pesca ilegal.
Entre outros, destacam-se o rinoceronte
branco e preto, girafas, elefante, o dugongo e
as diferentes espécies de tartaruga marinha,
para além de algumas espécies de plantas.

Foto 8. Algumas espécies em vias de extinção: rinoceronte
e tartaruga marinha.

Extinção de espécies.
A extinção de espécies é o fenómeno que
consiste no desaparecimento de espécies
(conjunto de indivíduos semelhantes
entre si) animais ou vegetais, devido a uma
insuficiente capacidade de adaptação a uma
alteração introduzida nas condições do meio
que habita. A extinção de espécies pode ser
por causa natural ou humana.
Actualmente, a extinção de espécies tem
como principal causador o ser humano,
devido à realização de distintas práticas como
a poluição, a destruição e contaminação
dos ecossistemas (habitats), a caça furtiva
de determinadas espécies (por exemplo,
o elefante para a extracção do marfim ou
rinoceronte para extracção de pontas). As
consequências da extinção das espécies
levam a perda gradual da biodiversidade,
o que pode levar a sérios impactos no
equilíbrio ecológico, a redução do recurso
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Degradação do solo.
A degradação do solo é um fenómeno
que pode ser causado pelo mau uso e má
conservação do mesmo, resultando na perda
da produtividade, além de impactos sociais
e ambientais. Por causa do desequilíbrio
nele causado como a queda da actividade
biológica (diminuição dos níveis de matéria
orgânica), compactação, perda da sua
estrutura,
permeabilidade,
salinização,
acidificação, o terreno torna-se empobrecido
e a plantas têm dificuldade para se
desenvolverem.
A degradação dos solos é causada por alguns
factores como a erosão, a desertificação,
a compactação, entre outros. Algumas
medidas devem ser tomadas para evitar a
degradação dos solos, como o plantio de
espécies arbóreas.
Superpopulação.
Actualmente,
a
população
mundial
ultrapassa os sete mil milhões de pessoas.
No entanto, a maior preocupação com a
superpopulação tem a ver com a distribuição
dos recursos alimentares, as questões étnicas
e sociais (xenofobia, hábitos culturais,
racismos, intolerância), e os movimentos
migratórios.

Foto 9. Superpopulação e as suas consequências.

A retirada de matérias-primas do meio ambiente
para satisfazer o crescimento populacional
desencadeou uma grave crise ecológica, como,
por exemplo, o aquecimento global. A crise
ecológica é resultado, em parte, da insuficiência
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de conhecimento da natureza e agravada pela
falta de sensibilidade dos seres humanos sobre
essa mesma natureza.
Em Moçambique, tal como em muitos outros
países em África e no Mundo, o crescimento
populacional traz consigo inúmeros problemas
no seio da sociedade, destacando-se o aumento
do desemprego, os problemas ambientais,
as dificuldades de acesso a educação, saúde,
incluindo alimentação, transporte e habitação,
entre outros.
Mudanças climáticas.
As mudanças climáticas são alterações que
ocorrem no clima do Planeta Terra e que
são causadas, principalmente, pela acção
humana e/ou naturais que se caracterizam
pela alteração dos padrões da temperatura
(aquecimento global).
As mudanças climáticas têm vários impactos/
consequências, como, por exemplo, as cheias
e inundações (por causa da subida acentuada
da temperatura) e, consequentemente, o
deslizamento de terras, períodos longos
de estiagem (seca/falta de água/incêndios
florestais), extinção de plantas e animais.
Essas consequências se fazem sentir mais
na agricultura e pecuária, e também na
sobrevivência de diversas espécies e na
saúde humana (com o aparecimento
frequente de doenças – malária, diarreia,
cólera –, o aprofundamento da fome, entre
outras consequências negativas).
Sendo um problema global, as suas
consequências fazem-se sentir em todo
o mundo. A nível internacional existe
uma Convenção Quadro das Nações
Unidas para as Mudanças Climáticas e
Moçambique é signatário dessa convenção.
A Convenção promove a coopera nas áreas
de investigação científica, tecnológica,
técnica e socioeconómica, a observação
sistemática, a educação, a formação e
informação e encorajamento da sua ampla
participação no processo das mudanças
climáticas. Para responder aos desafios
das mudanças climáticas assumidas pela
Convenção, Moçambique elaborou a sua
própria Estratégia Nacional de Adaptação e
Mitigação de Mudanças Climáticas, para o
período de 2013 a 2025.
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Para os desafios das mudanças climáticas a
nível comunitário é possível conceber Planos
de Acção Comunitários de Adaptação (PACA).

Consumismo exacerbado de bens e
serviços: na sociedade actual habitualmente
pensa-se que o consumo exacerbado de
bens e serviços é sinónimo de felicidade e
bem-estar e até mesmo de prestígio e de
status social; isso faz com que, para atender
à demanda da produção e consumo, seja
necessário retirar matérias-primas da
natureza, fabricar e transportar materiais,
fazer grande uso de energias não renováveis
e de água, o que causa enormes danos à
natureza (meio ambiente).

Foto 10. Efeitos das mudanças climáticas, seca severa e
inundações.

Foto 11. Consequências do consumismo versus
inadequada gestão do lixo

RESUMINDO:

Entretanto, para além dos problemas acima
elencados, a nível global, ocorrem outros
problemas ambientais, que vale a pena
referenciar:
Utilização de fertilizantes químicos
poluentes na agricultura, que arrastados
pela água das chuvas, poluem os rios, os lagos,
os mares, lençóis freáticos e mananciais;
Inadequada gestão de resíduos (lixo),
efluentes industriais (produtos químicos,
metais pesados), e plásticos. Esses resíduos,
quando em contacto com o solo, causam
mudanças na natureza ou composição da
terra, tornando o solo inútil ou infértil, para
além de riscos para a saúde humana, dos
animais e das plantas.
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Os problemas ambientais globais como a
poluição do ar, o desmatamento, a extinção de
espécies, degradação de solos, superpopulação,
mudanças climáticas, utilização de fertilizantes
químicos poluentes na agricultura, inadequada
gestão de resíduos, consumismo exacerbado de
bens e serviços, entre outros, representam uma
real ameaça ao Planeta Terra.
Os problemas ambientais globais, ainda que
nalguns casos causados por uns, têm impactos
em todos os países e não respeitam fronteiras. A
sua mitigação / solução depende do empenho de
todos e de cada um dos países e povos. A solução
desses problemas depende de cada cidadão, de
cada pessoa. Depende de cada comunidade, de
cada líder comunitário e de cada paralegal.

23

3.2. PROBLEMAS AMBIENTAIS EM LOCAIS DE
MINERAÇÃO ARTESANAL
A mineração artesanal causa problemas ao
ambiente. Entre os principais problemas
específicos e comuns às áreas de mineração
artesanal, destacamos:
O assoreamento dos rios.
O assoreamento dos rios é o processo
pelo qual o leito do rio se eleva em função
da acumulação de sedimentos e detritos
levados para dentro dele pela água das
chuvas. Entretanto, esse fenómeno pode
ocorrer também pela acção humana através
da retida progressiva da vegetação das
margens do rio - a prática da actividade
mineira.

Foto 12. Assoreamento do rio como consequência da
atividade minera

A turbidez e poluição das águas dos rios.
A turbidez da água caracteriza-se pela
redução da sua transparência devido à
presença de materiais (que não estão
dissolvidos no fluido) em suspensão que
interferem com a passagem da luz. Esses
materiais podem ser orgânicos (por exemplo
óleos, tecidos mortos - decompostos de
plantas e animais - ou inorgânicos (por
exemplo, camadas usadas para a extracção
mineira como argila, areia, entre outros).
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Foto 13: Águas turvas como consequência da mineração.

A contaminação dos solos por metais
pesados.
Os metais pesados podem ser encontrados
na água, no solo e nos minérios. Eles podem
contaminar o meio ambiente devido à
acção do homem em busca desses metais
para diversas actividades e descartados
inadequadamente. A contaminação pode
ocorrer por via da indústria de manufatura
de produtos electrónicos e em locais de
mineração pela prática desta actividade
económica.
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como rochas, vegetação e / ou material de
construção ao longo de terrenos inclinados,
denominados encostas. Ocorre em áreas
de relevo acidentado, das quais foram
retiradas a cobertura vegetal original que é
responsável pela consistência do solo e que
impede, através das raízes, o escoamento
das águas. Esses fenómenos podem ser de
origem natural e/ou por acção humana,
causando problemas para si e também para
o ambiente.
Foto 14. Águas contaminadas pelo mercúrio, em
consequência da mineração.

Abertura de buracos e a erosão dos solos.
A erosão dos solos é o processo que
consiste no desgaste da superfície terrestre,
caracterizado pelo transporte e deposição de
sedimentos. A erosão é uma actividade que
ocorre de forma natural, mas ela pode ser
acelerada pela acção humana e quando não
devidamente controlada traz prejuízos ao
meio ambiente, dificultando a manutenção
de espécies vegetais e animais, além de
prejudicar as actividades humanas, como
a agricultura. A retirada da vegetação do
solo impede que esta exerça a sua função
de conter a força das águas e ventos, a
manutenção da firmeza dos solos, através
das suas raízes.

Foto 16. Desabamento de solos como resultado da
mineração artesanal.

Poluição do ar.
A poluição do ar é caracterizada pela
presença de substâncias provenientes de
actividades humanas ou da própria natureza
que podem colocar em risco a qualidade
de vida dos seres vivos. Essas substâncias
podem ser gases, líquidos e partículas sólidas
em suspensão, material biológico e até
mesmo energia.
A poluição é um problema real que atinge o
ar, a água e o solo. Nas áreas de mineração
a poluição é caracterizada pela emissão
de poeiras provenientes dos trabalhos de
perfuração e das outras etapas do processo
de mineração como beneficiamento e
transporte de materiais (camada). Essa poeira
fica suspensa durante um período de tempo
e pode espalhar-se a longas distâncias e
contribuir para a contracção de doenças
respiratórias.

Foto 15: Enormes crateras como consequência da
mineração artesanal.

O desabamento dos solos.
O desabamento ou deslizamento dos
solos é um fenómeno provocado pelo
escorregamento de materiais sólidos,

CONHECENDO E CUIDANDO DO NOSSO MEIO AMBIENTE

Extinção de espécies de fauna e flora.
A extinção é o desaparecimento de espécies,
de subespécies ou de grupos de espécies,
animais ou vegetais, e é outra consequência da
degradação do meio ambiente, por exemplo,
devido às queimadas descontroladas. A caça
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furtiva ou ilícita é uma das principais causas
da extinção de espécies.
Entretanto, a prática da actividade mineira
artesanal também propicia a redução das
espécies vegetais e animais de um dado local
devido à gradual degradação do ecossistema.
Poluição sonora.
A poluição sonora é caracterizada pela
emissão de sons num determinado volume
que supera os níveis considerados normais
para os seres humanos, podendo prejudicar a
sua audição. De forma qualitativa, considerase o ruído causado pela poluição sonora
algo indesejável, inoportuno e que gera
desconforto.
Quando, de forma desprotegida, expomonos a determinados níveis de pressão sonora
por tempo e dose suficientes isso nos pode
provocar lesão auditiva levando a perda
da audição, perturbar o sono, o descanso
e relaxamento, impedir a concentração
e aprendizagem e, mais grave ainda, o
cansaço e tensão, que podem afectar o
sistema nervoso e cardiovascular e levar a
diminuição no rendimento do trabalho. Em
locais de mineração artesanal a poluição
é principalmente causada pela ação de
trituração de pedras – moageiras, e utilização
de martelos pneumáticos na perfuração das
rochas.
Concentração de resíduos sólidos e
estagnação de águas.
Os resíduos sólidos - conhecidos também
como lixo - são materiais, substâncias,
objetos ou qualquer outro bem descartado
resultante das actividades humanas. A sua
origem é diversificada, desde a proveniente
de
domiciliares
(estabelecimentos
comerciais, serviços de saúde, transportes),
urbano (serviços públicos de saneamento,
construção civil, indústrias), agricultura.
Na mineração artesanal, o lixo provém,
essencialmente, de produtos comercializados
no local, como garrafas e latas de bebida,
restos de plásticos, caixas, comida, entre
outros. É comum também verificar poças
de água estagnada com resíduos sólidos e
matéria orgânica à mistura.
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Foto 17. Resíduos sólidos e águas estagnadas

O uso do mercúrio.
O mercúrio faz parte da lista de metais
pesados acima referenciados. Contudo, dado
o impacto que este metal causa na saúde
humana e no meio ambiente e, sobretudo,
porque é um elemento usado na mineração
artesanal, julga-se oportuno e relevante
tratar este assunto de forma particularizada
nesta secção.
O mercúrio é um metal pesado usado na
extracção mineira artesanal, através do
processo de amálgama do ouro - mistura do
minério com o mercúrio. Especificamente
para o ambiente, este metal pesado tem
um impacto muito significativo na medida
em que, uma vez usado, dificilmente se
decompõe.
De um modo geral, as principais
propriedades dos metais pesados prendemse com os elevados níveis de reactividade
e bioacumulação, o que significa que estes
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elementos além de serem capazes de
desencadear diversas reacções químicas
não metabolizáveis (os organismos vivos
não podem degradá-los), também têm a
capacidade de serem cumulativos ao longo
da cadeia alimentar, isto porque quando
lançados na água, no solo ou ar, esse
elemento pode ser absorvido pelos vegetais
e animais das proximidades, provocando
graves intoxicações ao longo dessa mesma
cadeia alimentar.

O mercúrio é também e ainda abundantemente
usado na mineração aluvionar. A lavagem da
camada é feita numa rampa aonde as partículas
de ouro se depositam no tecido (pano feltro),
porque o ouro é mais pesado que a maioria dos
outros componentes da lama. De seguida, o tecido
é lavado num balde libertando o ouro, junto com
os outros minerais pesados recuperados. Este é o
chamado método da gravidade.

O mercúrio, independentemente da sua
forma, seja orgânico ou metálico, traz para
o organismo humano problemas de saúde,
como psicose, mudanças de personalidade,
ansiedade (medo, pânico, nervosismo),
depressão, perda de memória, tremores,
tosse, pneumonia, gengivite, entre outras.
A pessoa intoxicada por mercúrio pode ser
diagnosticada através de exames médicos
feitos ao cabelo, sangue e urina. Não tem
um tratamento eficaz, ou seja, neste âmbito
a única recomendação é estar distante dele não o usar.
Na mineração da rocha, o minério uma vez
triturado é lavado e o ouro é recuperado
adicionando mercúrio ao concentrado
mineral que sai da lavagem. Usa-se
uma panela (calai) onde é depositado o
concentrado mineral pesado misturado com
o mercúrio. O mercúrio absorve o pó de ouro
e forma uma amálgama. Com este método, é
utilizado 1 grama de mercúrio para produzir
1 grama de ouro. Às vezes, o mercúrio é
colocado directamente no tambor e moído
com o minério.

Foto 19. Mineração aluvionar, rampa de lavagem.

Foto 18. Concentrado de minerais com mercúrio.
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RESUMINDO

A prática da mineração artesanal causa impactos negativos sobre o meio ambiente.
Problemas como o assoreamento e a poluição dos rios, a concentração de resíduos
sólidos nas comunidades e em locais de mineração, a presença de enormes crateras, a
contaminação do ar e rios pelo mercúrio constituem apenas alguns dos problemas mais
comuns em áreas de mineração artesanal. Se estes não forem tratados de forma adequada,
podem concorrer para a redução da qualidade de vida das comunidades praticantes dessa
actividade ou mesmo, a curto e médio/longo prazos, trazer graves consequências para a
natureza, como a redução ou extinção de espécies de fauna e flora e, consequentemente,
pôr em causa as presentes e futuras gerações.

3.3. EXERCÍCIOS PRÁTICOS

1.

TRABALHO
EM GRUPOS

2.
3.
4.
5.
6.
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Identifique e caracterize os principais problemas ambientais que ocorrem a nível
global.
Mencione os principais problemas ambientais que ocorrem na sua comunidade
e caracterize-os.
De que maneira os problemas ambientais locais podem concorrer para agravar os
problemas ambientais globais e como se pode minimizar?
Porque se usa o mercúrio na extracção de ouro? Quais são as consequências para
a saúde humana e para o meio ambiente? Que acções podem ser promovidas na
comunidade e na associação mineira para eliminar o uso do mercúrio?
Quais são as consequências dos seguintes problemas sociais (desemprego, falta
de acesso a educação, saúde, alimentação, transporte e habitação) e que relação
têm com as questões ambientais?
Reflicta sobre como mitigar os problemas ambientais resultantes da actividade
mineira artesanal.
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CAPÍTULO IV: BOAS
PRÁTICAS AMBIENTAIS
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Neste capítulo, vamos conhecer as boas práticas
ambientais em geral e, de forma mais específica,
aquelas que devem ser desenvolvidas nos
locais de mineração artesanal. No geral, para
manter o meio ambiente equilibrado e saudável,
recomenda-se a observância de certas práticas
ambientais, umas simples e outras relativamente
mais complexas.
Na mineração artesanal, regra geral, a maior parte
das alternativas ambientais formais conhecidas
para fazer face à degradação ambiental são caras
e exigem um elevado domínio técnico.
No entanto, existem algumas boas práticas
ambientais que não exigem elevado domínio
técnico e que, se forem bem dominadas e
implementadas, podem contribuir para mitigar
os impactos dessa mesma actividade. A seguir,
elencamos as boas práticas que podem ser
implementadas a nível geral e outras específicas
para as zonas de mineração artesanal.
4.1. BOAS PRÁTICAS
CONTEXTO GERAL

AMBIENTAIS

NO

a. Reflorestamento com espécies nativas
e/ou exóticas.
O reflorestamento com espécies de plantas
nativas permite a manutenção do equilíbrio
ecológico nos locais. Por exemplo, a
manutenção de espécies de plantas nativas
permite a manutenção de espécies de
animais típicos do local, permite e ajuda no
aumento da reserva de espécies madeireiras
e não madeireiras, mantém o ar saudável e
contribui a melhorar a qualidade de vida;
também, as árvores produzem frutos que
servem de alimentos para diversas espécies
de animais, entre estes os humanos, e
as suas raízes funcionam como moradia
para bactérias que ajudam na fixação do
nitrogénio. Decididamente, as espécies de
plantas são essenciais para a manutenção do
equilíbrio ecológico.

Foto 20. Acções de reposição de árvores, mudas e área
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reflorestada

b. Protecção de espécies de plantas e
animais em risco de extinção.
A protecção de espécies de plantas e animais
em vias de extinção é uma necessidade
urgente, quer por motivos do equilíbrio
ecológico ou funcional, dado que a redução
da biodiversidade leva a perdas ambientais.
Por um lado, por motivos éticos, pois os
seres humanos, como espécie dominante
no planeta, têm o dever de proteger outras
formas de vida. Por outro lado, por motivos
económicos, já que a diminuição de espécies
de plantas e animais pode prejudicar ou
comprometer a sua utilização futura (por
exemplo, para produção de medicamentos).
E, finalmente, noutra ordem de importância,
também por motivos estéticos, tendo em
conta que os seres humanos apreciam a
natureza na sua real dimensão, isto é, muitas
vezes gostam de ver as plantas e os animais
no seu estado natural.
Moçambique tem estado a implementar
políticas, leis, estratégias, planos e
programas, para fazer face aos inúmeros
problemas ambientais locais e globais,
através de medidas que visam a prevenção,
protecção, mitigação e responsabilização.
Nessa
perspetiva,
Moçambique
é
signatário de alguns acordos e convenções
internacionais, como são a ConvençãoQuadro das Nações Unidas para as Mudanças
Climáticas, a Convenção de Minamata sobre
os perigos do uso de mercúrio, a Convenção
Internacional de Espécies de Fauna e Flora
Ameaçadas de Extinção (CITES), a Convenção
de Roterdão sobre o Procedimento de
Consentimento Prévio Informado Aplicado
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a Certos Agrotóxicos e Substâncias Químicas
Perigosas Objeto de Comércio Internacional
(PIC), entre outros.
c. Acondicionamento dos resíduos
sólidos/lixo zonas urbanas.
O saneamento do meio ambiente é tratado
de forma diferenciada em meio urbano e
rural. No meio urbano o tratamento do lixo
exige medidas muito mais complexas, pois
deve ser feito de forma integrada, abarcando
as questões de gestão dos resíduos sólidos,
a manutenção e construção de sistemas de
drenagem, esgotos, fossas sépticas e latrinas.
Porém, o tratamento do lixo inicia em
casa e termina na sua recolha por parte
das entidades municipais ou outras, que
o transportam para lixeiras comuns. O
tratamento insuficiente dos resíduos
sólidos pode concorrer para o surgimento
de doenças, também nas áreas rurais e nas
nossas comunidades.

Foto 21. Método gravitacional, processo de mistura (ouro
bórax).

4.2. BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS NO
CONTEXTO DA MINERAÇÃO ARTESANAL
a. Uso do método gravitacional com o
bórax:
O bórax, também conhecido como borato de
sódio, é um pó esbranquiçado, um mineral
derivado da mistura de um sal hidratado de
sódio e ácido bórico que é facilmente solúvel
em água. Tem inúmeras aplicações como,
por exemplo, a produção de detergentes,
desinfectantes, sabões e pesticidas. Devido à
sua capacidade fundente (isto é, de promover
fluidez ao metal e remover impurezas),
o bórax é usado no processamento dos
minérios, especialmente do ouro. O método
gravitacional com bórax consiste no uso
do bórax no processamento do ouro em
substituição da amálgama do ouro (mistura
do minério com o mercúrio), que produz
grandes quantidades de vapor de mercúrio,
o que é altamente tóxico.
O método consiste na extracção do ouro
da rocha ou aluvionar, depois é triturado
(se for proveniente de rocha), de seguida
faz-se a primeira lavagem na planta de
processamento, depois a segunda lavagem
do concentrado para a retirada dos resíduos,
segue-se a limpeza do ouro com base num
íman, depois a mistura do ouro com o bórax
e, finalmente, a queima para a extracção do
ouro puro.
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Foto 22. Ouro concentrado queimado com bórax.

Em termos comparativos, o bórax (borato de
sódio) é uma substância não contaminante,
de aquisição legal, com preço de aquisição
relativamente mais baixo que o mercúrio. O
mercúrio é um metal altamente tóxico, de
aquisição ilegal e clandestino e com custos de
aquisição elevados.
b. Cargas de sedimentos.
Nas minas podem ser introduzidas medidas
para reduzir as cargas de sedimentos nos rios.
A técnica consiste em desviar água do rio,
permitindo o processamento numa rede de
bacias fora do leito do rio e posteriormente
faz-se a reciclagem da água para outros fins.
c. Plano de recuperação.
O uso do solo para a mineração impede, regra
geral, a utilização para outras actividades
económicas. Tal impacto pode-se dar por
longos anos quando as áreas mineiras
são abandonadas, sem um encerramento
adequado.
Neste
sentido,
deve-se
empreender um plano de recuperação das
áreas degradadas para o seu uso alternativo,
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planeado, sustentável, aceitável e de acesso
seguro.
O processo de recuperação ambiental de áreas
degradadas é um procedimento complexo
e demorado, que requer tempo, recursos,
conhecimento e capacidades técnicas. Por
causa da complexidade de concepção e
implementação de um plano de recuperação
ambiental para áreas degradadas, desenhouse o Módulo II, designado “Gestão ambiental
na mineração artesanal” e que se debruça
sobre essa área temática em particular. Este
complementa os conhecimentos adquiridos
no presente módulo, facto pelo qual também
se recomenda a sua leitura e estudo.

etc. O tratamento de lixo na comunidade
pode ser feito individualmente pelas famílias
recorrendo a abertura de lixeiras próximas da
sua casa, optando pelo processo de enterrar
ou queimar o lixo.
Moçambique aprovou uma lei que proíbe
o uso de determinados sacos de plástico
com vista a reduzir a sua utilização, devido
ao seu alto nível de toxicidade e sobretudo
para reduzir o excesso de sacos plásticos nas
cidades e aldeias do país, mitigando o seu
impacto ambiental. A nível das comunidades
devemos reduzir o uso do plástico,
privilegiando o uso de outros materiais que
temos à nossa disposição, tal como os cestos
de palha costurados. O tempo que o plástico
leva a decompor-se no meio ambiente é
extremamente longo, tal como podemos
verificar na seguinte imagem.

Foto 23. Área recuperada, outrora degradada pela
mineração.

d. A instalação de refinarias.
Em termos formais, a instalação de refinarias
de ouro nos pontos de exploração, por
exemplo, poderia ser uma boa solução
para estancar o garimpo ilegal e nocivo
ao ambiente, pois alguns procedimentos
utilizados para refinar o ouro permitem obtêlo com um alto valor de pureza. Contudo, os
custos destas instalações são demasiado
altos e inacessíveis para a maioria dos
garimpeiros.
e. Acondicionamento dos resíduos
sólidos/lixo na zona rural.
Numa pequena comunidade, pode-se fazer,
por exemplo, a abertura de pequenos buracos
no quintal a uma distância mínima razoável,
num dos cantos do quintal e o mais distante
possível da casa. Mas, numa aldeia deve-se
abrir uma lixeira comum para a deposição
do lixo produzido na própria comunidade,
proveniente dos mercados, escolas, barracas,
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Foto 24. Material plástico e estimativa de tempo de degradação.
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RESUMINDO

A extracção mineira artesanal é uma actividade económica com impactos ambientais e
socioeconómicos significativos. No entanto, se for praticada em conformidade com as
boas práticas ambientais – como o reflorestamento das áreas degradadas com espécies
nativas e/ou exóticas; a protecção das espécies de plantas e animais, principalmente
as que se encontram em vias de extinção; o tratamento apropriado dos resíduos e, de
forma específica na mineração artesanal, a adopção dos métodos gravitacional/bórax em
detrimento do mercúrio; o tratamento da camada (cargas de sedimentos) fora do leito
do rio (desvio das águas do rio); a implementação efectiva do Plano de Recuperação; e, a
Instalação de Refinarias, entre outras ações – pode-se mitigar esses mesmos problemas.
Com um meio ambiente preservado, elevamos a nossa qualidade de vida e a da nossa
comunidade. A responsabilidade de melhorar a qualidade de vida da comunidade é tarefa
de todos e cabe a cada de nós promover e difundir as boas práticas ambientais.

3.3. EXERCÍCIOS PRÁTICOS

1.

TRABALHO
EM GRUPOS

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Identifique as áreas degradadas existentes na sua comunidade. Desenhe esboços
aproximados que indicam onde estão localizadas essas áreas e apresente as
principais razões para a sua degradação.
Identifique os principais actores (grupos na comunidade, no distrito, na província
e a nível nacional) que devem contribuir para a recuperação ambiental e definir o
papel e/ou responsabilidade de cada um.
Quais das boas práticas ambientais descritas neste capítulo podem ser aplicadas
na sua comunidade?
Conhece ou propõe outras boas práticas ambientais que possam mitigar os
problemas da mineração?
Desenhe um plano de difusão do método gravitacional/bórax.
Usando os seus próprios exemplos, apresente outros danos ambientais que
ocorrem na sua comunidade e apresente as suas causas.
Que outras medidas locais podemos adoptar para o correcto tratamento do lixo?
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CAPÍTULO V:
AUTOAVALIAÇÃO
DO MÓDULO I
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Para avaliar o meu grau de assimilação dos
conteúdos do presente Módulo I, vou responder
às questões que me são colocadas, marcando um
(X) na opção correcta.
CAPÍTULO I: PRINCIPAIS CONCEITOS
O Meio Ambiente é:
a)
1.

É a água, o ar, a luz, a terra, os
ecossistemas,
a biodiversidade e as
relações ecológicas.

c)
4.

A sustentabilidade dos recursos
naturais.

d) A alteração desejável do ecossistema.
5.
CAPÍTULO II: COMPONENTES DO MEIO
AMBIENTE
São elementos do Meio Ambiente:
a)
1.

Apenas o ar, a água, a luz e a terra.

b) É todo que nos rodeia, incluindo os
2.
seres humanos.

b) Apenas os seres humanos, os
2.
ecossistemas, a biodiversidade e as
relações ecológicas.

c)
3.

c)
3.

São os recursos naturais renováveis e
não renováveis.

4.
d) Todas as afirmações acima são válidas.
O Meio Ambiente Natural é:
a)
1.

A cidade, a aldeia e as diversas
manifestações culturais.

b) É tudo que não resulta da intervenção
2.
humana.
c)
3.

É tudo que resulta da transformação ou
intervenção humana.

4.
d) Todas as afirmações acima são falsas.
A Conservação Ambiental pressupõe:
a)
1.

A manutenção do recurso natural no
estado em que ele se encontra sem
modificar a sua essência/intacto.

b) Praticar a actividade mineira artesanal.
2.
c)
3.

Não praticar a actividade mineira
artesanal.

d) O uso sustentável dos recursos naturais
4.
pelas presentes e futuras gerações.
O Dano Ambiental implica:
a)
1.

A matéria orgânica, inorgânica e
todas as condições socioculturais e
económicas.

d) Todas as afirmações acima são válidas.
4.
São exemplos
Renováveis:
a)
1.

de

Recursos

Naturais

O petróleo, gás, carvão mineral, ouro,
rubi, entre outros.

b) As árvores de uma floresta, peixe do
2.
mar, o ouro, o rubi, entre outros.
c)
3.

As árvores de uma floresta, peixe do
mar, entre outros.

d) Todas as afirmações acima são falsas.
4.
São Recursos
aqueles que:
a)
1.

Naturais

Não

Renováveis

Se esgotam, não se regeneram, nem
podem ser cultivados ou produzidos.

b) Não se esgotam, se regeneram, podem
2.
ser cultivados ou produzidos.
c)
3.

Não acabam mais tarde ou mais cedo.

d) Se forem explorados de forma racional,
4.
se podem regenerar.

A alteração indesejável de um
componente ambiental ou ecológico.

2.
b) A regeneração do ecossistema.
3.
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CAPÍTULO III: PROBLEMAS AMBIENTAIS.
O Problema Ambiental implica:

2.
b) A manutenção do meio ambiente
equilibrado e saudável.

a) Nenhuma perturbação ao ambiente.
1.
b) Risco para o ser humano.
2.

d) Todas as afirmações
4.
verdadeiras.

c) Contrariedade ou perturbação.
3.
d) Todas as afirmações
4.
verdadeiras.

acima

c) Prevenir os riscos ambientais de forma a
3.
minimizar os impactos.

são

acima

são

O Reflorestamento com espécies nativas e/ou
exóticas permite:
1.
a) A manutenção de espécies de animais
típicos do local.

O Impacto Ambiental pressupõe:
a) Mudança do ambiente para pior.
1.

b) Mantém o ar puro e saudável.
2.

b) Mudança do ambiente para melhor ou
2.
para pior.
c) Mudança do ambiente para melhor.
3.
d) Todas as afirmações acima são falsas.
4.
Os impactos dos Problemas Ambientais
Globais fazem-se sentir:

c) Aumento da reserva de espécies
3.
madeireiras.
d) Todas as afirmações
4.
verdadeiras.

acima

são

O Método Gravitacional baseado no uso de
Bórax consiste:
a) Uso do mercúrio na lavagem do ouro
1.
aluvionar.

a) Em Moçambique.
1.
b) Nas comunidades.
2.

b) Uso do mercúrio na
2.
processamento do ouro.

c) Em todo o mundo.
3.

planta

de

são

c) No trituramento do ouro na planta de
3.
processamento.

Os Problemas Ambientais Comuns em locais
de mineração artesanal são:

d) Uso do bórax no processamento do
4.
ouro.

a) Abertura de buracos e desabamento de
1.
solos.

O Plano de Recuperação na mineração
artesanal implica:

b) Uso de mercúrio e contaminação de
2.
solos.

a) Uso alternativo do solo de forma
1.
planeada, sustentável, aceitável e de
acesso seguro.

d) Todas as afirmações
4.
verdadeiras.

acima

c) Concentração de resíduos sólidos e
3.
turbidez das águas dos rios.
d) Todas as afirmações
4.
verdadeiras.

acima

são

CAPÍTULO IV: BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS.
As Boas Práticas Ambientais pressupõem:

b) A utilização do solo para outras
2.
actividades económicas.
c) Uso futuro do solo.
3.
d) Todas as afirmações
4.
verdadeiras.

acima

são

a) Aplicação de medidas que visam mitigar
1.
os impactos ambientais.
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CAPÍTULO VI:
CONCLUINDO
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Ao
longo do presente Módulo I, tive a
oportunidade de conhecer o nosso meio
ambiente para o cuidar melhor. Aprendi o
conceito de meio ambiente, os seus componentes,
os principais problemas ambientais e as boas
práticas ambientais. No final de cada capítulo,
tive a oportunidade de aprofundar os conteúdos
com base em trabalhos de grupo.
No essencial, fiquei a saber que o meio ambiente
é a nossa casa e que cabe a todos nós conservar
e preservar, de maneira a contribuirmos para o
bem-estar da nossa comunidade.
Agora é o momento de pôr em prática todos
os conhecimentos adquiridos ao longo deste
módulo.
Eu serei o portador ou a portadora das mensagens
aprendidas e responsável pela difusão das
mesmas!
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