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NO PEQUENO REINO DO PAI TOMÁS 

 

Em circunstâncias normais, Nanhupo seria apenas uma curva no alcatrão [asfalto] 

impecável que liga Montepuez a Pemba, na província de Cabo Delgado. Porém, a “febre 

do rubi” transformou este pedaço de estrada em um dos postos comerciais mais 

exuberantes do país. Os moçambicanos vêm de todo o lado, mas, há também forasteiros 

da Tanzânia, sobretudo, mas também da Guiné, do Senegal, do Mali, e dos grandes lagos 

africanos. 

Em cada barraca explodem os decibéis da aparelhagem, chamariz da clientela. Há 

televisão por satélite, para ver jogos de futebol. Quem quer sentar paga cinco meticais [...] 

Há peixe seco, peixe frito, nipa de cana [cachaça de cana], galinha, roupa xicalamidade 

[roupa usada], suruma [maconha] e haxixe. Neste pequeno oásis cosmopolita do Posto 

Administrativo de Namanhumbir, há barracas mais recantadas com mesa de bilhar. Os 

jogadores de ocasião parecem ter saído diretamente da NBA norte- americana pelo rigor 

dos equipamentos de basquetebol que envergam. 

Fala-se inglês, francês, português. “Rubi, rubi, mister”, contato inicial para uma pequena 

mostra do que explica o pequeno “el dorado” a 35 quilômetros de Montepuez. Discretas 

também estão arrumadas inúmeras viaturas com matricula [placa] amarela da Tanzânia.  

Mark II, Rav4 e CRV são os modelos mais populares [...]. 

Mussa veio da Guiné – Conacri há três meses, passou primeiro pelas turmalinas de 

Mavuco, em Nampula. Agora, opera na área de Namanhumbir, com rubis, e mostra uma 

lâmina de 3 centímetros avermelhada e diz que são “300 obamas” [dólares], através do 

mostrador do telemóvel, muito caro, comenta.   

As pedras são recolhidas mais para o interior, uma picada [trecho] em boas condições dá 

acesso à aldeia Nséue. Mais dois quilômetros e em pleno mato há uma cancela em bambu 

com uma tabuleta manuscrita stop; prosseguir é ser candidato a apanhar bala. Estamos no 

reino do pai Tomás, o nome mais temido nas redondezas [...] junto à insólita cancela há 

dois homens deitados num esteira, roupas andrajosa, ar hostil, confirmam que não se pode 

passar. Lá dentro não há nada, diz apontando para o mato denso, insiste que não há minas, 

não há buracos, não há extração de pedras [...] queremos ver o que se passa do outro lado 

da cancela, e os homens ali estacionados dizem em coro “só com a autorização do patrão, 

esteve aqui há pouco tempo para nos trazer água de Pemba [capital provincial]”. O 

“patrão” é o outro dos nomes temidos da zona: Asghar Fakhr, iraniano “testa de ferro” do 

general Raimundo Pachinuapa, dono da Mwiriti. [Há policias em todo o lado] e para entrar 

vão a corta-mato [vias alternativas], ou alugam uma mota-taxi “cem meticais por cada 

viagem”. Ao policia que encontrarem no caminho pagam cem a cento e cinquenta 

meticais. Depois nas covas varia, pode ser quatro mil, quatro mil e quinhentos meticais 

[...] as covas são pequenas minas onde se procura o rubi, a gema avermelhada cuja fama 

já alcançou o mercado asiático [...], (JORNAL NOTÍCIAS, edição da terça-feira, 5 de 

abril de 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

A análise da vulnerabilidade socioambiental permite compreender as relações, as tramas e as 

transformações socioambientais ocorridas no meio físico, midiatizadas pelas atividades humanas, 

bem como a adoção de estratégias que auxiliam na tomada de decisões sobre questões relacionadas 

com a degradação socioambiental. Esta pesquisa analisou a vulnerabilidade socioambiental nas 

áreas de exploração do rubi e turmalinas, nas Aldeias de Nanhupo e Nséue, Distrito de Montepuez, 

entre 2004 a 2011. Esta análise foi baseada na metodologia de Figueirêdo et al (2009 e 2010), e 

consistiu nas seguintes etapas: a) escolha do sistema e das questões socioambientais, b) 

identificação dos indicadores avaliados e c) definição dos critérios (exposição, sensibilidade e 

capacidade de resposta). Foi também efetuada a pesquisa de campo e aplicação de questionários 

em98 sujeitos de pesquisa e realização de 5 entrevistas com diversas entidades do Governo distrital 

e provincial. O IFVSA de Namanhumbir foi de 3,86, considerado muito alta vulnerabilidade, e a 

exposição (1,15) e capacidade de resposta (11,29), são os critérios que determinaram esse valor. 

Em relação aos indicadores, o número de escolas (3,44), abastecimento de água nas casas 

residenciais (2,00) e destruição da vegetação, no critério de exposição, e número de habitantes por 

médico, valor da cesta básica e número de fontenários em funcionamento, na capacidade de 

resposta tiveram maior valor de vulnerabilidade. A exploração das pedras preciosas é realizada 

majoritariamente por jovens (18 a 35 anos) e grande parte destes trabalham para os estrangeiros 

(guineenses, nigerianos, tanzanianos), responsáveis pelo fomento do garimpo. O início desta 

atividade introduziu profundas transformações sócioespaciais, ambientais, bem como nas relações 

entre a população humana de Namanhumbir e as autoridades administrativas do Distrito. Por outro 

lado, o início do garimpo cogitou o aumento da cesta básica, dificultando o seu acesso pela 

população humana mais carente e afetando negativamente a população humana de menor poder de 

compra, na sua maioria dependente da agricultura. Entretanto, apesar dos impactos negativos desta 

atividade sobre o ambiente, o início da exploração das pedras preciosas e semipreciosas permitiu a 

melhoria do poder aquisitivo das pessoas diretamente envolvidas no garimpo, criou oportunidades 

de negócio para os moradores e fomentou a geração de postos de trabalho. Esta pesquisa permitiu 

compreender os ônus (degradação socioambiental) e os bônus (aumento da renda e melhoria das 

condições de vida dos garimpeiros) desta atividade, visando contribuir para a monitoria dos sítios 

mineiros e na redução dos perigos à saúde dos garimpeiros, dos moradores e dos danos ambientais.  

 

Palavras-chave: Degradação socioambiental. Garimpeiros. Análise da vulnerabilidade. Distrito 

de Montepuez. Aldeias de Nanhupo e Nséue. Moçambique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The analysis of socio-environmental vulnerability allows understanding the linkages, plots and 

environmental changes occurring in the physical environment, mediatised by human activities and 

the adoption of strategies that assist in decision making on issues related to environmental 

degradation. This research analysed the socio-environmental vulnerability in areas where 

gemstones such as ruby and tourmalines are explored in the villages of Nanhupo and Nseue, in 

Montepuez District, within the period 2004-2011. The analysis of the theme was based on the 

methodology of Figueirêdo et al (2009 and 2010), which consisted in the following phases: a) 

choosing the system and the socio-environmental questions; b) identifying indicators for 

assessment; c) defining the criteria (exposition, sensibility and capacity of response). Additionally, 

a field research was carried out where semi-structured questionnaires were applied to 98 research 

subjects (miners and local residents); not only this but also 5 semi-structured surveys were 

conducted to different government staff. The IFVSA in Namanhumbir was of 3.86, which makes 

it high vulnerability, and the criteria that most contributed for this result were: exposition with 1.15, 

and the capacity of response with 11.29. In terms of indicators, the number of schools (3.44), water 

supply to residential areas (2.00) and destruction of vegetation regarding the criteria of exposition; 

the ratio doctor-patients, the cost of basic food and the number of operational potable water sources 

were the indicators that showed higher levels of vulnerability. The gemstones exploitationis largely 

done by youth (18 to 35 years old) and most of them work for foreigner businessmen (from Guinea, 

Nigeria and Tanzania). The beginning of this activity introduces major socio-spatial environmental 

and the relations between the local villagers and the local public institutions authorities of the 

District. In the other hand, the introduction of that activity contributed largely for inflation the 

basics products making it difficult and affect badly the low income villagerswho strongly depend 

on subsistence agriculture.However, despite the negative impacts of that activity on the 

environment, the exploitation of precious and semiprecious gemstones allowed people directly 

involved in the business to increase their income, as well as brought more dynamism to the local 

market and opportunity of business and jobs were opened. This research allowed to better 

understanding the charges (environmental degradation) as well as the bonuses (increased income 

and living conditions of miners) of that activity, aiming to contribute to monitoring the mining sites 

and reducing the dangers to miners healthy, local residents and environmental damages.  

 

Keywords: Socio-environmental degradation. Artisanal miners. Analysis of vulnerability. 

Montepuez District. Villages of Nanhupo and Nseue. Mozambique. 
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1 INTRODUÇÃO1 

 

As mudanças ou alterações nos padrões de produção assistidas nos últimos anos, 

principalmente a partir da segunda metade do século XVIII e, de forma mais intensa no século XX, 

vêm contribuindo decisivamente para alteração das relações entre o homem e o ambiente, 

desencadeando a degradação ambiental. No começo, os efeitos ambientais dessas alterações eram 

apenas perceptíveis em nível local, porém, com o passar do tempo, esses efeitos se tornaram mais 

intensos e abrangentes, alcançando dimensões planetárias.  

A nova relação entre o homem e o meio foi marcada pela substituição do homem pela 

máquina, pela ocupação de espaços ou áreas consideradas de risco e, por isso, pouco ou quase 

inabitada a “humanização” do meio natural, o que propiciou o aumento dos problemas ambientais, 

a vulnerabilidade de algumas áreas e a periferização ou segregação da população humana mais 

carenciada e residente nessas áreas.  

 A vulnerabilidade socioambiental resulta da sobreposição espacial entre problemas sociais 

e ambientais; assim, a sobreposição espacial invocada na tradição dos estudos sobre esta temática 

é produto direto de vários fatores, dentre eles: a fixação de habitação em áreas de risco e propensas 

à várias catástrofes, a exclusão social e a exposição ao risco pela prática de algumas atividades, das 

quais a mineração que, em seu conjunto, corroboram para a degradação ambiental e social.  

 Em Moçambique, o setor da mineração ou exploração dos recursos minerais, incluindo o 

gás e o petróleo, tem crescido desde 2004, impulsionado pelo Investimento Direto Estrangeiro 

(IDE). A exploração dos recursos minerais e energéticos, além da contribuição na economia 

nacional, tem colaborado para a geração de empregos e renda para os trabalhadores nas regiões 

onde se localizam os empreendimentos mineiros. 

 De acordo com o Instituto Nacional de Estatística - INE (2012), o setor dos recursos 

minerais e energias tem registrado avanços assinaláveis, principalmente em relação a sua 

contribuição no Produto Interno Bruto (PIB), em que, em 2006, este setor foi responsável por 1,6%, 

em 2008, por 3% e em 2011 por 5% do valor total do PIB. 

                                                           
1 Dissertação elaborada em conformidade com as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnica (NBR): 

NBR 6023 (2002); 6024 (2002) 10520 (2002); 6027 (2003); 6028 (2003) e 14724, atualizada em abril de 2011. 
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 Entretanto, além dos apregoados benefícios, a exploração destes recursos produz vários 

impactos negativos sobre o meio físico e introduz uma série de transformações sócioespaciais e 

ambientais em nível local e nas áreas adjacentes aos empreendimentos mineiros, como apontam 

MacMachon e Remy (2001) para América Latina Canadá e Espanha ao afirmarem que a exploração 

mineira envolve a degradação do ambiente e do patrimônio cultural, e cria mudanças na estrutura 

social e econômica das comunidades receptoras destas atividades.  

  Santos (2011) em estudos em Fortaleza- CE coloca que a mineração é responsável pela 

degradação da qualidade do ar, da água dos rios, e pelas transformações sócioespaciais e 

ambientais, cujos impactos, além de pouco previsíveis, são também irremediáveis. 

 Segundo Bandeira et al (2005), em Moçambique, os principais efeitos ambientais da 

exploração dos recursos minerais são: a poluição da água, a infertilidade dos solos, a depredação 

das florestas, a poluição do ar em áreas de maior concentração populacional e as mudanças no 

equilíbrio de alguns ecossistemas, resultante da emissão de gases, como o dióxido de enxofre, 

óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono. 

 Neste País, a exploração dos recursos minerais é feita de três formas: a) a exploração 

empresarial, realizada pelas grandes empresas multinacionais, também designados megaprojetos 

de mineração; b) a exploração artesanal ou de pequena escala, desenvolvida pelas associações de 

mineiros artesanais à luz da Senha Mineira e do Certificado Mineiro e c) a exploração ilegal, 

também designada garimpo.  

 O garimpo das pedras preciosas e semipreciosas em Namanhumbir, com ênfase para o 

rubi e a turmalina, é uma atividade recente que teve início em 2008, quando um madeireiro furtivo 

encontrou a primeira pedra (rubi), numa área reservada à caça e concessionada a Mwiriti, o que 

cogitou a imigração de tanzanianos, nigerianos e guineenses em busca da “pedra vermelha” (grifo 

nosso). 

 Com o desenvolvimento do garimpo, principalmente a partir de 2009, Namanhumbir 

tornou-se a principal e mais importante região de exploração das pedras preciosas do País. Porém, 

em meados de 2011, grande parte da área, ou seja, 34.000 ha foi concessionada à Montepuez Ruby 

Mining (MRM), na qual se explora a turmalina, o rubi, as águas marinhas, granadas, e algumas 

variedades do coríndon. 

 A exploração das pedras preciosas e semipreciosas é uma atividade econômica com 

benefícios tanto para a população local quanto para a economia do País, mas também desencadeia 
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uma série de impactos negativos sobre o meio, (re) configurando novas espacialidades. Em 

Namanhumbir, o início da exploração das pedras preciosas e semipreciosas, especificamente o rubi 

e a turmalina, aliado à insuficiência de infraestruturas sociais, como escolas, unidades sanitárias, 

fontes de água potável, têm conduzido à crescente degradação do meio e das condições de vida da 

população humana. 

 Portanto, as transformações inerentes à exploração das pedras preciosas e semipreciosas 

em Namanhumbir são de suma importância para compreender as relações, as tramas, os impactos, 

assim como as modificações socioambientais e espaciais ocorridas com o inicio desta atividade, 

visto que, no País, os estudos realizados assumem o caráter econômico, ou seja, buscam averiguar 

os benefícios econômicos da exploração mineira, principalmente dos megaprojetos de mineração, 

medido pela contribuição deste setor para o PIB e para o Orçamento Geral do Estado (OGE), 

supondo que os problemas e/ou as transformações espaciais e ambientais resultantes desta 

atividade, cujos impactos já são visíveis em algumas regiões, são menos importantes. 

 A escolha dos garimpeiros e moradores como os sujeitos sociais da pesquisa deveu-se ao 

fato de estes constituírem os principais sujeitos sociais nas modificações ambientais, e o local, o 

Posto Administrativo de Namanhumbir como a área de estudo, justificou-se devido ao destaque, 

bem como a sua importância na exploração das pedras preciosas no País, especialmente o rubi, 

cujo seu valor transacional alcança os U$D 10.000 no mercado asiático, como Banguecoque 

(Tailândia). De acordo com o especialista em gemas, Vincent Pardieu (2010, citado pelo Jornal 

Notícias, 2010, p. 3), 

Namanhumbir possui uma das maiores reservas do rubi em nível mundial, calculadas em 

4,5 milhões de toneladas e uma vida útil de cerca de 50 anos; os rubis desta região, são de 

elevadíssima qualidade comercial e são comercializadas na Tailândia, em Hong Kong e 

no Instituto de Gemas da Tailândia. 

 

 Por outro lado, a descoberta do rubi e sua exploração inicialmente de forma ilegal, atraiu 

para este local diversos serviços (mercearias, restaurantes, casas de diversão noturna, entre outros) 

e introduziu uma série de alterações socioespaciais e ambientais, que caracterizam o atual cenário 

socioambiental do Posto Administrativo. Também em meados de 2011, foram denunciados casos 

de depredação de extensas áreas de florestas para a exploração do rubi, bem como o encarecimento 

do custo de vida, resultante do aumento da procura de alguns serviços, principalmente a habitação, 

tanto em Namanhumbir, como em Montepuez.   
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 A metodologia utilizada baseou-se em pesquisa exploratória que tem, entre outras 

finalidades, ampliar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, visando à 

realização de pesquisas futuras mais precisas ou mesmo modificar e clarificar conceitos 

(LAKATOS; MARCONI, 2005), e em pesquisa qualitativa, que permite a compreensão detalhada 

dos significados das características apresentadas pelos intervenientes, favorecendo o entendimento 

das relações que se estabelecem entre eles (RICHARDSON; WAINRIGHT, 1999). 

 Também foi realizada a pesquisa documental, na qual foi feito o levantamento 

bibliográfico de materiais vinculados ao tema. A análise da vulnerabilidade socioambiental foi 

baseada na metodologia de Figueirêdo et al (2009 e 2010), nas seguintes etapas: a) escolha do 

sistema e das questões socioambientais, b) identificação dos indicadores avaliados e c) definição 

dos critérios (exposição, sensibilidade e capacidade de resposta). Para a obtenção dos dados 

primários, foi realizada a pesquisa de campo, conforme Registro no Conselho de Ética e Pesquisa 

da UFG- Protocolo 053/2013, nas Aldeias de Nanhupo e Nséue, em Namanhumbir, nas quais foram 

aplicados 98 questionários semiestruturados aos sujeitos de pesquisa, ou seja, aos moradores e 

garimpeiros selecionados aleatoriamente, e cinco entrevistas semiestruturadas com o diretor dos 

Serviços Distritais das Atividades Econômicas de Montepuez (SDAEM), com o técnico 

profissional dos recursos minerais afeto ao SDAEM, com o gerente residente da empresa 

Montepuez Ruby Mining (MRM), com o técnico médio da Direção Provincial dos Recursos 

Minerais e Energias de Cabo delgado (DPRME) e a outra com a técnica de Avaliação do Impacto 

Ambiental (AIA) da Direção Provincial da Coordenação e Ação Ambiental (DPCAA) da mesma 

Província. Foram feitas, ainda, duas visitas de observação, uma à mina da MRM e a outra à mina 

de Nséue, visando à compreensão do processo de exploração das pedras preciosas e semipreciosas 

e da relação entre esta atividade e a degradação do ambiente. 

 Os dados secundários foram coletados em instituições como o Arquivo Histórico de 

Moçambique (AHM), Centro de Integridade Pública (CIP) e Direção Nacional de Geologia (DNG); 

já os dados censitários foram obtidos junto ao INE.  

 O objetivo geral foi analisar a vulnerabilidade socioambiental nas áreas de exploração do 

rubi e da turmalina nas Aldeias de Nanhupo e Nséue, Posto Administrativo de Namanhumbir, 

Distrito de Montepuez, no período de 2004 a 2011, e os objetivos específicos foram: a) identificar 

as principais atividades socioeconômicas de Namanhumbir; b) caracterizar a vulnerabilidade 
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socioambiental nas áreas de exploração do rubi e da turmalina e c) relacionar a vulnerabilidade 

socioambiental com a exploração do rubi e da turmalina. 

 A dissertação foi estruturada em: introdução, cinco capítulos e referencias sistematizadas 

da seguinte forma: 

 Na introdução apresentou o contexto da pesquisa, os objetivos, a justificativa para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 O primeiro capítulo apresentou as discussões sobre a origem e a evolução da abordagem 

ambiental, as reuniões que marcaram a evolução das abordagens sobre essa temática, as principais 

Cúpulas, bem como as decisões e/ou recomendações adotadas. Em seguida buscou-se explanar 

sobre o termo vulnerabilidade, sua origem e inserção no contexto da ciência geográfica, na visão 

de vários autores e por fim estabeleceu um paralelo entre a questão ambiental e a vulnerabilidade 

enquanto um “novo conceito” aplicado na temática sobre o ambiente. 

 O segundo capítulo realizou a discussão sobre o histórico da mineração em Moçambique 

apresentando as principais fases do desenvolvimento desta atividade, os sucessos e os entraves, em 

seguida o atual estágio da mineração no País, com enfoque à legislação ao setor dos recursos 

minerais, incluindo o gás e petróleo, o processo de entrada de Moçambique ao ITIE, os avanços, 

as limitações e os desafios como membro pleno da iniciativa. 

 O terceiro capítulo tratou da caracterização do local de pesquisa, com os aspectos físicos, 

econômicos e sociais e os procedimentos metodológicos como os vinte indicadores que compõem 

o Índice Final de Vulnerabilidade Socioambiental (IFVSA), a regra de normalização e a agregação 

dos indicadores e os critérios no IFVSA. 

 No quarto capítulo foram apresentados e discutidos os resultados da análise da 

vulnerabilidade socioambiental em Namanhumbir, em dois momentos: no primeiro os resultados 

e discussão do IFVSA e no segundo a análise dos questionários aplicados aos moradores e 

garimpeiros e as entrevistas, definindo os impactos da exploração das pedras preciosas sobre o 

meio e a população residente e a que pratica esta atividade e as transformações socioambientais e 

espaciais resultantes da exploração das pedras preciosas e semipreciosas. 

 No quinto capítulo foram apresentadas as considerações finais da pesquisa e depois as 

referências.
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CAPÍTULO 1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 ORIGEM EEVOLUÇÃO DA ABORDAGEM AMBIENTAL 

 

Todo o homem, independentemente da raça, 

cor, etnia, origem e/ou proveniência tem o 

direito de desfrutar de condições de vida 

adequadas e viver em um meio ambiente 

saudável.  

           [DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, 

1972] 

 

Desde que o homem surgiu e habitou a face da Terra, tem exercido influência sobre os 

ecossistemas terrestres, a partir do desenvolvimento de tecnologias que alteram, de forma 

predatória, o ambiente em que vive, acarretando ao Planeta acelerada degradação e comprometendo 

sua qualidade de vida dos humanos e a dos outros seres vivos. 

No início, essas transformações causavam impactos irrelevantes no ambiente, seja pela 

escala de ocupação da Terra, seja pela própria limitação do homem por não dispor de técnicas que 

lhe permitissem efetuar grandes intervenções, bem como aferir os danos provocados pelas suas 

atividades. Gradualmente, essas implicações foram aumentando, sem, contudo, ultrapassar a escala 

local e com efeitos menores. 

Entretanto, com o aumento da população humana mundial, e principalmente as mudanças 

nos modos de produção e na relação com a natureza, alguns impactos negativos começaram tais 

como: alteração das cadeias alimentares, extinção de algumas espécies animais e vegetais, erosão 

dos solos e poluição do ar (ALMEIDA et al., 2000). 

Dessa forma, a preocupação com os problemas ambientais decorrentes do crescimento e 

desenvolvimento socioeconômico processou-se lentamente e de forma muito diferenciada entre os 

diversos agentes: governos, organizações internacionais e entidades da sociedade civil. Esta 

preocupação se materializou nas seguintes etapas: a) percepção dos problemas ambientais 

localizados; b) a degradação ambiental como problema generalizado, contudo, restrito aos limites 

estaduais ou nacionais e, c) a degradação ambiental como um problema planetário, ou seja, a escala 

global que atinge a todos e que resulta do tipo de desenvolvimento praticado pelos países 

desenvolvidos (BARBIERI, 2000). 
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Com o decorrer do tempo e a evolução tecnológica, principalmente nos meados do século 

XX, a intervenção humana sobre a dinâmica da natureza tornou-se mais notória a partir das 

principais tragédias ambientais e seus impactos (a seca prolongada em parte da África, a explosão 

nuclear de Chernobyl-Ucrânia, contaminação do rio Reno (França), entre outros), que clamavam 

do homem uma verdadeira mudança de atitude em relação ao ambiente.  

Em 2000, a população humana mundial ultrapassou a cifra dos seis bilhões de pessoas e, 

atualmente segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial é de 

7 bilhões de habitantes, em que estudos ligados à corrente malthusianista associam o aumento da 

população mundial com os altos níveis de depredação da natureza. 

Entretanto, esse argumento de que o Planeta Terra corre perigo em decorrência do 

aumento populacional parece não justificar mais os objetivos dos seus seguidores, pois nos últimos 

30 a 40 anos, a população humana mundial vem decrescendo, embora em ritmos diferentes em 

diversas partes do mundo, enquanto os problemas ambientais multiplicaram-se no período em 

referência. 

Segundo Gonçalves (2006), o crescimento demográfico mundial de 1972 a 2000 foi de 

59%, com previsão de decréscimo nos próximos 50 anos; porém, apesar desta desaceleração no 

ritmo do crescimento da população, o ritmo de depredação dos recursos naturais continuou alto, 

ratificando que não é o aumento populacional que gera a degradação ambiental.   

Portanto,                  

[...] ao contrário do que poderia sugerir uma leitura malthusianista, o impacto do 

crescimento demográfico está muito longe de ser um impacto geograficamente 

homogêneo, [pois] os 20% mais ricos da população mundial são responsáveis por 86% 

dos gastos de consumo privados, consomem 58% da energia mundial, 45% de toda a carne 

e pescados, 84% do papel e possuem 87% dos automóveis e 74% dos aparelhos de 

telefones. Em contraste, os 20% mais pobres do mundo consomem 5% ou menos, de cada 

um desses bens e serviços, (GONÇALVES, 2006, p.162). 
 

  É fato que questões como o crescimento da população, a disponibilidade de recursos para 

a satisfação das necessidades, assim como os impactos sobre o meio, permearam os debates sobre 

as questões ambientais nos finais da década de 1950 e meados de 1960. E em resposta a este novo 

desafio mundial, no final da década de 1960, o clube de Roma apresentou o relatório, “Limites do 

Crescimento”, no qual procurou explicar de forma tendenciosa e pessimista o futuro da 

humanidade, considerando que, caso as tendências de crescimento da população mundial, a 

produção de alimentos, o consumo e a poluição se mantivessem imutáveis, o mundo só dispunha 

de condições de sobrevivência para mais 100 anos.  
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 O relatório de Roma representou, praticamente, a primeira abordagem sobre a 

problemática ambiental na época contemporânea, passando a questão ambiental a constituir uma 

preocupação não só individual como também coletiva. De acordo com Pereira (2005, p. 20), como 

consequência do Relatório do Clube de Roma, 

 
[...] seguiu-se a I Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia 

em 1972, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Ali foram discutidos 

problemas ambientais como chuva ácida e o controle da poluição do ar, inaugurando uma 

nova forma de relacionamento internacional centrado na questão ambiental. Desse 

encontro resultou a Declaração de Estocolmo sobre o Meio ambiente. 

 

A reunião de Estocolmo foi um marco importante, pois, pela primeira vez, o mundo 

voltou-se à discussão de questões como o aumento da população humana, a depredação dos 

recursos naturais, a poluição atmosférica, ou seja, o mundo acordava (grifo nosso) em face da 

ameaça e da reflexidade que a ação humana tem sobre o meio e, principalmente, sobre o homem 

em si mesmo. Dentre vários aspectos, a declaração de Estocolmo consagrou que o homem tem o 

direito de desfrutar de condições de vida adequadas e viver em um ambiente saudável, que cada 

nação tem o direito soberano de explorar seus próprios recursos, segundo suas políticas próprias, 

conciliando as exigências do desenvolvimento com a proteção e melhoria do ambiente. 

Portanto, apesar das divergências, bem como da complexidade das questões debatidas, o 

encontro de Estocolmo de 1972, representou em muitos aspectos um avanço nas negociações entre 

os países, e constituiu o marco inicial na evolução e, principalmente, na percepção dos problemas 

vinculados ao binômio desenvolvimento e meio ambiente. Para Barbieri (2000, p. 21),  

 
[...] conferência de Estocolmo de 1972, com o seu lema uma Terra só, enfatiza a urgente 

necessidade de se criarem novos instrumentos para tratar de problemas de caráter 

planetário. Com esta perspectiva, foi criado no âmbito da ONU o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).   

 

 Neste encontro foram identificados os principais problemas ligados à relação homem/ 

meio, presentes até hoje nas agendas internacionais, bem como a rejeição das teses extremadas dos 

malthusianos sobre o aumento da população humana e a degradação das condições naturais.  

 Os países subdesenvolvidos que participaram desta Conferência rejeitaram o argumento 

que atesta a depredação do meio em decorrência da ação humana, ressaltando que este é apenas 

uma forma simplista, encontrada pelos países desenvolvidos, para impedir que os outros países se 

desenvolvam, pois, 
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[...] para a maioria da população mundial, a melhoria  de condições é muito mais uma 

questão de mitigar a pobreza, dispor de mais alimentos, melhores vestimentas, habitação, 

assistência médica e emprego do que ver reduzida a poluição atmosférica. A deterioração 

ambiental vai muito além da poluição ambiental. Há outras formas de degradação, tanto 

em zonas urbanas como rurais, que constituem a poluição da pobreza ou o 

subdesenvolvimento (BARBIERI, 2000, p.20). 
 

 Como resultado deste conflito e, principalmente, da oposição entre os países até então 

desenvolvidos que se ressentiam de problemas ambientais e os outros, em situação de extrema 

pobreza, mas com possibilidades de se desenvolverem por meio da exploração dos seus recursos, 

foi adotada uma nova forma de desenvolvimento: o ecodesenvolvimento. 

 De acordo com Almeida et al (2000), o ecodesenvolvimento, também conhecido por 

desenvolvimento sustentável surgiu como um novo paradigma para as ciências e, principalmente, 

para economia, pois se inscreve num cenário de competitividade e oportunidade, na busca pela 

manutenção da concorrência e a própria permanência no mercado. Portanto, este novo eixo de 

desenvolvimento firma-se como conceito de excelência ambiental que avalia as empresas, não 

somente pelo desempenho produtivo e econômico, mas por seus valores éticos e, sobretudo, pelo 

seu desempenho ambiental.    

 Segundo Gonçalves (2006), o ecodesenvolvimento, que mais tarde chamou-se 

desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez em 1980, vinculado ao documento 

denominado World Conservation Strategy produzido pela World Wildlife Fund por solicitação do 

PNUMA, e centra-se na preservação do ambiente, nas dimensões sociais, políticas culturais, como 

a exclusão social e a pobreza, por meio dos seguintes objetivos: a) manter os processos ecológicos 

essenciais e os sistemas naturais vitais necessários à sobrevivência e ao desenvolvimento do ser 

humano; b) preservar a diversidade genética e c) assegurar o aproveitamento sustentável das 

espécies e dos ecossistemas que constituem a base da vida humana.  

 Em março de 1987, a Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento reuniu os 

representantes de todo o mundo e apresentou um relatório denominado Our Commom Future, que 

propõem a necessidade de uma política mundial, visando o desenvolvimento global. Nesse 

relatório, são apresentados os princípios de desenvolvimento sustentável cuja essência é a adoção 

de um novo paradigma, no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a 

orientação do desenvolvimento, assim como a mudança institucional, se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e do futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. 
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 Portanto, este encontro adotou as recomendações feitas pela Comissão de Brundtland e 

consagrou a expressão desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele que atende às necessidades 

presentes, sem comprometer as das gerações futuras. 

 A Resolução 44/228 da Assembléia Geral das Nações Unidas convocou a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como a 

Cúpula da Terra, na qual foram aprovadas as teses, recomendações e os conceitos da Comissão de 

Brundtland, e linhas orientadoras das ações humanas. De acordo com Barbieri (2000, p. 26),  

 
[...] a cúpula da Terra consagrou as linhas-mestras do relatório da Comissão Brundtland, 

Nosso futuro comum, mencionando explicitamente, entre outras questões, a relação entre 

a pobreza e a degradação ambiental e a necessidade de encontrar novos padrões de 

produção e consumo sustentáveis para as futuras gerações. 

 

 Um dos aspectos marcantes deste fórum global foi a adoção da Agenda 21, um documento 

em forma de livro, contendo todas as resoluções adotadas nesta Cúpula. O livro enfatiza a 

necessidade dos países em desenvolvimento se engajarem para o desenvolvimento, mas com 

caminhos na construção da cidadania das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras. 

Paralelamente, à Agenda 21, foram aprovados os seguintes documentos: a Declaração do Rio de 

Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, a 

Declaração de Princípios Sobre Florestas e a Convenção sobre a Biodiversidade.  

Segundo Pereira (2005), a Agenda 21 foi um plano de ações e metas para permitir a 

sobrevivência da Terra, incorporando o que se denominou de Desenvolvimento Sustentável. 

Assim, os Governos dos países participantes não só adotaram recomendações de Brundtland, como 

também se comprometeram a repercutir as discussões desenvolvidas ao longo do encontro e criar 

as suas próprias agendas nacionais, traçando as prioridades e definindo metas em termos de 

desenvolvimento socioeconômico e preservação do ambiente. 

 Moçambique, após a Cúpula da Terra de 1992, por meio da Resolução nº 31/1994do 

Conselho de Ministros, ratificou a ata final do encontro. Desde então, várias ações foram realizadas, 

como a elaboração do Programa Nacional de Gestão Ambiental (PNGA), a criação da Política 

Nacional de Turismo, visando à proteção de áreas estratégicas para o desenvolvimento turístico, e, 

sobretudo, a criação da Política Nacional do Ambiente, cujos objetivos foram: 

 
[...] a) assegurar uma qualidade de vida apropriada aos cidadãos moçambicanos; b) 

garantir que a gestão do ambiente e dos recursos naturais se faça de forma a que estes 

mantenham a sua capacidade funcional e produtiva, para satisfazer as necessidades da 
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geração presente e, sem comprometer as futuras gerações; c) desenvolver uma consciência 

ambiental na população para possibilitar a participação pública na gestão ambiental; d) 

promover a participação das comunidades locais no processo de planejamento e tomada 

de decisões no uso de recursos naturais; e) proteger os ecossistemas e os processos 

ecológicos essenciais e, f) integrar esforços regionais e internacionais na busca de soluções 

para os problemas ambientais, (PROGRAMA DE AÇÃO NACIONAL PARA A 

ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, 1995, p. 25). 

 

No mesmo âmbito, o Governo de Moçambique criou a Política Nacional de Águas, como 

um instrumento que visa garantir uma melhor utilização dos recursos hídricos disponíveis, para 

todos os propósitos, por meio do planejamento sustentável.  

Entretanto, apesar do otimismo e do consenso em relação à aplicação do termo 

desenvolvimento sustentável, e, principalmente, quanto à possibilidade de alcançá-lo, o mesmo 

tem sido alvo de críticas pelos mais céticos, que acreditam que a expressão desenvolvimento 

sustentável encerra uma contradição em si e não passa de uma combinação de expressões 

contraditórias.  A palavra desenvolvimento carrega consigo a ideia de crescimento econômico, de 

mudança dos padrões de vida da população humana e da base do sistema produtivo, assim, o seu 

entendimento refere-se às políticas de desenvolvimento em diversos países, porém, não apresenta 

os caminhos, as estratégias que devem ser seguidos no sentido de alcançar o almejado 

desenvolvimento sustentável (ALMEIDA et al 2000).  

Segundo Barbieri (2000), a outra questão que permeia a discussão sobre este modelo de 

desenvolvimento está relacionada com a própria forma de medir o desenvolvimento, pois para a 

ONU, os países são classificados em desenvolvidos e em desenvolvimento, de acordo com o seu 

grau de industrialização, a diversificação econômica, PNB e a renda per capita. Na opinião dos que 

pouco creem nesta forma de desenvolvimento, a colocação dos países em função destes 

indicadores, mostra a priori a ideia de subordinação do primeiro grupo em relação ao segundo, 

como também traduz a ideia de que os países desenvolvidos constituem modelos a serem seguidos 

pelos países em desenvolvimento. 

Por outro lado, alguns indicadores utilizados, como o PNB, apesar de mostrar o 

desempenho econômico de um país, torna-se insuficiente para mensurar a qualidade de vida da 

população humana, bem como os danos ambientais decorrentes da utilização dos recursos naturais.   

 Os avanços alcançados em diversas cúpulas sobre o ambiente, e principalmente a 

institucionalização de alguns instrumentos e/ou linhas de ação, como a Agenda 21, e a necessidade 

de regulamentar o uso dos recursos naturais para promover o desenvolvimento das nações, fez com 

que a ONU, dez anos após a realização da Rio (1992), promovesse outro evento mundial para 
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discutir questões relacionadas com o meio ambiente e desenvolvimento: a cúpula de Johanesburgo 

de 2002, designada Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável e também conhecida 

como Rio + 10.   

Portanto, enquanto a reunião de Estocolmo, em 1972, marcou o surgimento do direito 

ambiental internacional, a RIO + 10 centrou suas atenções em ações mitigatórias na destruição 

desenfreada do ambiente e avaliou os obstáculos ao progresso e os resultados alcançados desde a 

ECO-1992, apresentando uma oportunidade de continuidade para o conhecimento adquirido ao 

longo da década passada. Os membros presentes nesta cúpula comprometeram-se a reduzir pela 

metade, até 2015, o número de pessoas no Planeta sem acesso à água e à infraestrutura sanitária, 

desenvolvimento de novas fontes alternativas de energias limpas (grifo nosso), para reduzir a 

pressão sobre os recursos naturais e diminuir as quantidades de gases emitidos para a atmosfera. 

Entretanto, apesar destes avanços, o relatório final deste encontro foi alvo de críticas por 

algumas Organizações Não Governamentais (ONGs), como por exemplo, para a Oxfam o 

“documento final do encontro oferece apenas ‘migalhas para os pobres’” (grifo do autor); já para 

a Greenpeace, foi o pior do que se tinha imaginado1”. 

 Deste modo, os compromissos assumidos pelas Nações nas três últimas cúpulas sobre o 

ambiente (ECO-1992, RIO + 10 e RIO +20 em 2012) pressupõem a busca ativa de soluções para 

cumprir os objetivos mundiais, impondo regras e condições para cuidar de forma responsável dos 

problemas ambientais e adotar estratégias, visando à proteção ambiental. Por outro lado, a RIO + 

20 realizada no Rio de Janeiro em 2012, renova as discussões sobre o binômio desenvolvimento e 

ambiente, ao mesmo tempo em que cogita a participação e o engajamento de todos na preservação 

do ambiente.  

 Entretanto, se o desenvolvimento dos debates sobre o ambiente é o objetivo dessas 

conferências e também o alcance da sustentabilidade, pode se dizer que o mesmo ainda está muito 

longe de ser atingido, pois, em inúmeros relatórios dos principais órgãos internacionais sobre esta 

temática, questões como a fome e a miséria ainda continuam sendo banalizadas ou mesmo pouco 

discutidas.  

                                                           
1 ONGs criticam relatório final da RIO+10, Folha de São Paulo, São Paulo, p, 3 set. 2002. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u13967.shtml>. Acesso em: 11 fev. 2013. 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u13967.shtml
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 Segundo Nunes (2008, p. 60), “[...] não se atingirá o desenvolvimento sustentável se não 

se proceder a uma radical modificação dos processos produtivos, assim como dos aspectos 

quantitativos e qualitativos do consumo”. 

 Portanto, a tão almejada sustentabilidade não pode ser alcançada apenas por discursos 

e/ou palavras, como tem acontecido atualmente; é necessário que as políticas desenhadas nesse 

sentido sejam aplicadas. Por outro lado, a depredação da natureza, com consequente escassez de 

alguns recursos naturais, como água e solo, não pode ser explicada pelo aumento populacional, 

como pretendem fazer algumas correntes pró-malthusianas, mas, sim, como resultado dos atuais 

padrões de consumo, da concentração de riquezas por uma pequena parte da população ocidental, 

ou mesmo de outros quadrantes do mundo, mas com os mesmos padrões de consumo ocidentais.  

 Gonçalves (2006) ratifica a posição defendida, apontando que o impacto do crescimento 

demográfico está muito longe de ser o “vilão” (grifo do autor) da degradação ambiental, tal como 

é apregoado, pois este impacto não é homogêneo do ponto de vista geográfico, e 20% da população 

mais pobre do mundo consomem apenas 5% ou menos dos serviços como a energia, aparelhos 

telefônicos, pescados, carnes entre outros. 

 

1.2 VULNERABILIDADE 

 

1.2.1 Origem e Conceitos 

 

 O debate sobre a degradação ambiental em escala global, em decorrência da depredação 

dos recursos naturais, vem se intensificando, sobretudo, depois da Conferência de Estocolmo, em 

1972. Com o evoluir destas abordagens, novos termos e/ou uma nova nomenclatura têm sido 

utilizados para definir ou caracterizar a população humana e os ecossistemas ameaçados, e, 

portanto, que se ressentem dos efeitos da degradação ambiental. Dentre esses termos destaca-se a 

vulnerabilidade.  

 A vulnerabilidade tornou-se uma palavra cada vez mais aplicada em diversos contextos 

sociais e acadêmicos, como a Geografia, a demografia, ambiente, economia, entre outros. 

Entretanto, em cada um desses campos, a abordagem sobre a vulnerabilidade, expressa distintas 

realidades, apresentando, por isso, diversas perspectivas de interpretação.  
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 A análise da vulnerabilidade compreende, o estudo sobre o risco ao qual determinada área, 

ou comunidade está sujeita, e relacionando-se à capacidade de luta e de recuperação que o 

indivíduo, comunidade ou ecossistema pode apresentar (AYRES, 1999).  

Em sua essência, a palavra vulnerabilidade provém do latim vulnus, vulneris, que sugere 

a condição de estar ferido, atingido nas suas capacidades ou mesmo limitado. Proveniente da área 

dos direitos humanos para designar grupos ou indivíduos fragilizados, jurídico ou politicamente, 

na promoção, proteção ou garantia de seus direitos de cidadania, o conceito de vulnerabilidade foi 

permeando vários círculos do conhecimento, ao mesmo tempo em que se consolidava o seu uso 

(ADGER, 2006). 

Segundo Ayres (1999), o conceito e aplicação do termo vulnerabilidade iniciou na década 

de 1990, quando pela primeira vez foi aplicado à saúde pública, no contexto da epidemia da 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), com a publicação do livro “AID Sin the world”, 

(grifo do autor), nos Estados Unidos. Desde então, o termo foi gradualmente introduzido em outras 

áreas de conhecimento, nas quais, em função dos objetivos e área de aplicação, o mesmo impregna 

diversas interpretações e significados. 

Portanto, a vulnerabilidade é considerada relativa, por estar associada à exposição aos 

riscos e indicando a maior ou menor susceptibilidade das pessoas ou do ambientes e tornar 

vulneráveis e é subjetiva, pois é definida por um ponto de vista que o torna tolerável ou intolerável 

à determinada condição (ALBERGONI, 2011). 

 Com o transcorrer do tempo, bem como a consolidação do termo, o mesmo tem sido 

discutido ou ao menos utilizado pelos órgãos internacionais, como o Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Food 

and Agriculture Organization (FAO), entre outros, na tentativa de explicar, mensurar, ou 

caracterizar as condições de vida da população das áreas consideradas propensas à ocorrência de 

fenômenos adversos, como seca, enchentes, ciclones, deslizamento de terra, entre outros. 

Kasperson e Kasperson (2001, citados por ALVES, 2006, p.46) apontam que 

 
[...] a noção de vulnerabilidade também tem se tornado, nos últimos anos, um foco central 

para as comunidades cientificas de mudança ambiental e sustentabilidade (IHDP, IGBP, 

IPCC) e uma categoria analítica importante para instituições internacionais, como algumas 

agências das nações unidas (PNUD, PNUMA, FAO) e o Banco Mundial. 

 

 Atualmente, o conceito de vulnerabilidade é usado nas ciências sociais, embasando 

políticas públicas voltadas, principalmente, aos setores considerados mais vulneráveis. Com 
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relação ao uso deste termo na Ciência Geográfica, Esteves (2011) aponta que os primeiros estudos 

sobre a vulnerabilidade estão associados aos desastres naturais (natural hazards) e avaliação de 

risco (risk assessment), sendo que, nestes estudos, a vulnerabilidade não foi tratada enquanto 

conceito, mas à noção de capacidade de resposta. 

 Porém, a partir dos anos 1980 e 1990, o estudo sobre a vulnerabilidade começou a granjear 

espaço em diversas áreas de pesquisas, agregando outras perspectivas, ou seja, neste período, a 

vulnerabilidade aparece aplicada em diversos contextos, como o social, o tecnológico e, no 

contexto ambiental, para se referir às populações que vivem em áreas consideradas de risco. No 

campo da Ciência Geográfica, os debates sobre a vulnerabilidade acrescentam a dimensão espacial 

visando não só mostrar a inseparabilidade do trinômio espaço, sociedade e vulnerabilidade, como 

também esclarecer que a vulnerabilidade só se torna mensurável, por que ela ocorre num espaço 

que pode ser delimitado (ALBERGONI, 2011).  

 Segundo Hogan e Marandola Jr. (2005, p.36), a incorporação do espaço na abordagem 

sobre a vulnerabilidade, 

[...] parte das dinâmicas que configuram uma dada espacialidade, procurando 

circunscrever sua escala (uma região, uma cidade, um ecossistema, um bairro, uma 

comunidade), identificando nas interações entre sociedade e natureza os riscos e perigos 

que atingem o lugar. Não se trata de entender esta espacialidade enquanto substrato físico 

independente da sociedade. Antes, a abordagem busca unidade de referência para 

compreender o contexto da produção social do perigo em conexão com o contexto 

geográfico na delimitação da escala espacial. O resultado desta relação, suas tensões, 

aberturas, estruturas de proteção e risco, permite identificar a vulnerabilidade. 

 

 Portanto, a inclusão da dimensão espacial nos estudos sobre a vulnerabilidade, resulta da 

necessidade da compreensão da relação entre a sociedade e o espaço na produção risco, por 

intermédio das atividades humanas.  

 A vulnerabilidade tem sido estudada por vários autores e nas diversas perspectivas no 

mundo. No Brasil, por exemplo, pesquisadores como Hogan e Marandola Jr. (2005), Gamba 

(2011), e Santos (2011), e outros, estudaram sobre a vulnerabilidade e o risco. O âmago dos debates 

sobre a vulnerabilidade está situado, principalmente, em duas áreas: a Geografia e a Demografia, 

cada uma delas utilizando o seu próprio arcabouço conceitual para delinear situações de 

vulnerabilidade.  

 Para a Geografia, as discussões são voltadas à relação entre a vulnerabilidade e o risco, a 

partir da interação entre a sociedade e a natureza e das conexões entre a dinâmica social e a 

dinâmica natural; por sua vez, a Demografia procura aglutinar os aspectos socioeconômicos e 
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ambientais pela compreensão das inter-relações e da inseparabilidade entre a população e o 

ambiente. 

 Em Moçambique, a discussão sobre a vulnerabilidade é escassa; a única instituição que 

comumente usa este termo é o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), aludindo à 

população residente em áreas propensas a ocorrência de cheias, ciclones, secas, principalmente nas 

regiões Sul e Centro do País. Todavia, questões como a degradação ambiental decorrente da 

exploração da madeira, da caça e, sobretudo, do garimpo continuam pouco discutidas ou mesmo 

banalizadas, sob o argumento de que estas atividades utilizam instrumentos rudimentares e, por 

isso, poucos contribuem para a degradação ambiental. 

 Tal como ratifica Waterhouse (2010, p. 99) que,  

 
[...] em Moçambique, tanto as políticas públicas como as práticas correntes sugerem uma 

compreensão pouco abrangente de “vulnerabilidade” (grifo do autor), vista não só como 

uma característica inata de grupos sociais específicos, mas também como uma 

característica típica de pessoas afetadas por catástrofes naturais. Tem havido pouca 

compreensão, ou debate, acerca de vulnerabilidade como um conceito analítico que pode 

ajudar a identificar fatores e tendências que tornam algumas pessoas, em determinados 

momentos, mais susceptíveis de serem pobres, ou cronicamente pobres, do que outras e 

por que razão isso acontece.  

 

Em termos conceituais, existem várias definições e possibilidades de se compreender a 

vulnerabilidade, por exemplo, na perspectiva popular ou baseada no senso comum, a 

vulnerabilidade se refere à suscetibilidade em ser afetada por alguma coisa; do ponto de vista 

científico, as abordagens sobre a vulnerabilidade assumem a polissemia do conceito, tornando-a 

passível de investigação pelas diversas áreas do conhecimento científico (ALVES, 2005). 

 De acordo com Veyret (2007, citada por GAMBA, 2011), a vulnerabilidade mede os 

impactos danosos do acontecimento sobre os alvos afetados. Portanto, a vulnerabilidade é, na sua 

essência, o grau de eficácia de um grupo social para adequar a sua organização em face das 

mudanças no meio que incorpora o risco.  

 Para Hogan; Marondola Jr. (2005, p.35), [...] “a vulnerabilidade é evocada na tradição de 

estudos sobre a pobreza enquanto um novo conceito forte, na esteira dos utilizados em outros 

tempos como exclusão/inclusão, marginalidade, apartheid, periferização, segregação, 

dependência, entre outros”. Esses autores ressaltam a ligação entre a vulnerabilidade com as 

características sociais e ambientais da população ou de um ecossistema natural propenso à 

degradação. 

 Segundo o PNUD (2004, citado por ALVES 2005, p. 136), a vulnerabilidade refere-se 
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A capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade resistir ou mudar no sentido de 

obter um nível aceitável de funcionamento e de estrutura. A resiliência é determinada pelo 

grau no qual o sistema social é capaz de se organizar e a habilidade de ampliar sua 

capacidade de aprendizado e adaptação, inclusive a capacidade de se recuperar de um 

desastre. 

 

 Portanto, embora os conceitos de vulnerabilidade, adaptação e resiliência sejam cada vez 

mais aplicados em diversos campos de conhecimento, as suas abordagens nem sempre reúnem 

consenso entre diversos autores, pois, 

[...] enquanto a resiliência, emprestada da física (na qual significa a capacidade de um 

corpo que sofre um impacto retornar a sua forma original) e, mais recentemente, da 

ecologia (na qual significa a capacidade de um sistema de se recuperar de perturbações, 

retomando a sua configuração original), implica equilíbrio e a manutenção do status quo, 

a adaptação enfatiza a capacidade de transformação daquilo (individuo, família, 

comunidade) que sofre impacto. São duas formas de resposta a perturbações. 

Vulnerabilidade é uma característica da sociedade pós-moderna e dirige a nossa atenção 

não ao resultado da perturbação, mas às condições que limitam a capacidade de resposta. 

Os três conceitos se referem ao indivíduo ou grupo que sofre algum impacto, (HOGAN; 

MARANDOLA Jr, 2005, p.40). 

 

A vulnerabilidade é um conjunto de processos e condições resultantes de fatores físicos, 

sociais, econômicos, políticos e ecológicos que aumentam a suscetibilidade ao impacto de um 

perigo. Assim, ser vulnerável é estar fisicamente exposto a um perigo, apresentando certa 

fragilidade diante do evento e não ter condições ou meios para enfrentar a crise (ALBERGONI, 

2011). 

Deste modo, na determinação da vulnerabilidade, é considerada a capacidade de um 

sistema em se restabelecer após uma crise. Portanto, quanto maior a vulnerabilidade do sistema, 

menor a sua capacidade de absorver a perturbação sofrida ou de se readaptar a nova situação, ou 

seja, a vulnerabilidade apresenta um significado oposto ao da resiliência (SANTOS,2011). 

 
[...] a vulnerabilidade relaciona-se ao grau de exposição de pessoas e ambientes naturais 

a pressões (gases tóxicos, lançamento de efluentes, destruição da vegetação nativa, etc.) 

que partem de uma unidade industrial, considerando as características do ambiente como 

densidade populacional, uso e ocupação do solo, (FIGUEIRÊDO et al 2010, p.10). 

 

 De acordo com Blaikie et al (1994), citado por Alves (2005), a vulnerabilidade é definida 

como as características de uma pessoa ou grupo em termos de sua capacidade de antecipar, lidar 

com, resistir e recuperar-se dos impactos de um desastre. A vulnerabilidade é também 

compreendida como produto da exposição física a um perigo natural (natural hazard), a capacidade 

humana para recuperar-se dos impactos negativos, e como a interação entre o risco, as 

características e o grau de exposição da população residente nesse lugar.  
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 Segundo Cutter (1996, p. 533), a vulnerabilidade é concebida tanto como [...] “um risco 

biofísico, quanto uma resposta social, mas dentro de uma área específica ou domínio geográfico”. 

Para a autora, a vulnerabilidade deve ser compreendida como a interação entre o risco, contexto 

geográfico, percepção e experiência social (Esquema 1). A vulnerabilidade ocorre pela interação 

entre o risco, perigo potencial do lugar, o contexto geográfico no qual se insere a experiência e 

percepção social, portanto, a interação entre estes elementos definem a maior ou menor 

vulnerabilidade do lugar. 

 

Esquema 1 - Modelo de vulnerabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cutter (1996) 

 

Nas Ciências Sociais e, principalmente, nas pesquisas geográficas, a análise da 

vulnerabilidade permite compreender a interação dos fenômenos físicos e antrópicos na produção 

do risco, bem como mensurar diversas situações em que determinadas comunidades ou 

ecossistemas se encontram, em que Kassmayer (2009, p.81) coloca que, 

 
[...] a suscetibilidade da vida, propriedade e meio ambiente para sofrerem um dano, uma 

ameaça manifesta o seu potencial. Uma análise da vulnerabilidade identifica as áreas 

geográficas e populações suscetíveis a sofrerem danos em caso de um acidente. Inclui uma 

análise da extensão da zona vulnerável e das populações dentro da zona em termos de 

tamanho e tipos (residentes, empregados, populações suscetíveis, hospitais). 

 

Isso ocorre porque o conceito de vulnerabilidade não trata simplesmente da exposição aos 

riscos e perturbações, mas também da capacidade das pessoas e dos ecossistemas de lidar com estes 
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riscos e de se adaptar às novas circunstâncias. Portanto, é nisto que reside a importância e a 

inseparabilidade da dimensão social, espacial e ambiental da vulnerabilidade (KASSMAYER, 

2009). 

Segundo Figueirêdo et al (2010, p. 15), entende-se por “[...] vulnerabilidade ambiental a 

susceptibilidade de um sistema à degradação ambiental, considerando a exposição, a sensibilidade 

e a capacidade de resposta desse sistema”. 

Por sua vez, Adger (2006) aponta que a vulnerabilidade é geralmente retratada em termos 

negativos, ou seja, como a suscetibilidade de ser prejudicado, pois considera a vulnerabilidade é o 

grau em que um sistema é incapaz de lidar com os efeitos adversos (da mudança), considerando o 

stress ao qual o sistema é exposto, a sua sensibilidade e a sua capacidade de adaptação ou de 

resposta. 

A vulnerabilidade é frequentemente definida como sendo constituída por um ou mais 

componentes, que incluem a exposição, a sensibilidade às perturbações ou tensões externas e a 

capacidade de adaptação (ADGER, 2006). Dessa forma, enquanto a exposição representa a 

natureza e o grau em que um sistema experimenta o “stress ambiental” ou social mensuradas pela 

magnitude, frequência e extensão do espaço de perigo, a sensibilidade expressa o nível em que o 

sistema é modificado e/ou afetado por perturbações ou estresses externos. 

 A capacidade de resposta é a aptidão de um sistema para evoluir no sentido de acomodar 

os riscos ambientais e ampliar o seu grau para lidar com a nova realidade (BURTON et al. (1993, 

citados por ADGER, 2006).  

 De acordo com Cisse et al (2013), o termo vulnerabilidade refere-se à capacidade de ser 

ferido, isto é, o grau no qual um sistema é susceptível de experimentar dano devido à exposição a 

um certo perigo comprometendo as suas características iniciais. 

 Segundo o IPCC (2007, citado por ADGER, 2006, p. 14),  

 
[...] a vulnerabilidade é o grau em que um sistema é susceptível e é incapaz de lidar com 

os efeitos adversos da mudança do clima. Portanto, a vulnerabilidade enquanto conceito e 

ferramenta em si, é uma função do caráter, da magnitude, da taxa de mudança do clima e 

da variação a que um sistema se encontra exposto, avaliado pela sua suscetibilidade, sua 

sensibilidade e sua capacidade de resposta ou capacidade adaptativa. 

 

 Portanto, apesar da multiplicidade dos conceitos apresentados sobre a vulnerabilidade, 

nesta pesquisa adotou-se o conceito de vulnerabilidade apresentado por Adger (2006), o qual 

também é utilizado por Figueirêdo et al (2009 e 2010). De acordo com o conceito proposto por 
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estes, a vulnerabilidade de um sistema à degradação ambiental é analisada considerando três 

elementos principais: a exposição, a sensibilidade e a capacidade adaptativa ou capacidade de 

resposta. 

 

1.2.2 Vulnerabilidade Socioambiental 

 

 A vulnerabilidade socioambiental é resultado da sobreposição espacial entre problemas 

sociais e ambientais. As pesquisas nesta área centralizam as suas atenções na análise da relação 

entre grupos sociais, geralmente com baixa renda, baixo poder político e com dificuldades de lutar 

contra os riscos e áreas potencialmente vulneráveis e, por isso, susceptível a fenômenos naturais 

adversos (HOGAN; MARANDOLA Jr., 2005).  

 Assim, na vasta literatura sobre a vulnerabilidade socioambiental, as discussões 

apresentadas por diversos autores, como Alves (2006), Cutter (1996), Moser (1998) e, 

principalmente, por alguns órgãos Internacionais como o Banco Mundial (BM) e o Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), apontam para uma nova forma de 

compreender esta categoria, a qual busca compreender as inter-relações entre a dimensão social e 

espacial. Portanto, a incorporação destas duas dimensões pelas instituições internacionais visa 

transpor os enfoques tradicionais sobre a pobreza, bem como os métodos de mensuração 

notadamente simplistas, ou seja, que apenas se baseiam no nível de renda monetária e em medidas 

fixas como a linha da pobreza e a renda per capita (HOGAN; MARANDOLA Jr., 2005). 

 Nesse contexto, a vulnerabilidade socioambiental é considerada como 

[...] a insegurança e a exposição a riscos e perturbações provocadas por eventos ou 

mudanças econômicas, [está dimensão proporciona] uma visão mais ampla sobre as 

condições de vida dos grupos sociais mais pobres e, ao mesmo tempo, considera a 

disponibilidade de recursos e estratégias das próprias famílias para enfrentarem os 

impactos que os afetam (SILVA, 2007, p.45).  

  

 De acordo com Hogan; Marandola Jr., (2005), a vulnerabilidade socioambiental, enquanto 

conceito complementar ao risco ganhou espaço nos finais da década de 1990, quando os perigos 

naturais passaram a ser analisada na sua inter-relação com os perigos sociais e tecnológicos e, 

sobretudo, quando estes passaram a ser vistos como ambientais e cuja compreensão só era possível 

considerando o contexto natural e as formas pelas quais a sociedade se apropria da natureza 

produzindo perigos.  
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 A vulnerabilidade socioambiental refere-se, pois, a grupos específicos da população que, 

dada às condições locais, estão sujeito a fatores adversos e com poucas possibilidades de resposta 

em casos de ocorrência de um dano. Portanto, a vulnerabilidade socioambiental é utilizada para 

identificar grupos que se encontram em situação de "risco social" (grifo do autor),ou seja, 

indivíduos que, devido a fatores próprios de seu ambiente doméstico ou comunitário, são mais 

propensos a enfrentar circunstâncias adversas para sua inserção social e desenvolvimento pessoal 

ou que exercem alguma conduta que os leva a maior exposição ao risco (HOGAN; MARANDOLA 

Jr., 2005). 

 Para Silva (2007, p.47) a vulnerabilidade socioambiental é 

 
[...] uma categoria analítica que pode expressar os fenômenos de interação e 

cumulatividade entre situações de risco e degradação ambiental (vulnerabilidade 

ambiental) e situações de pobreza e privação social (vulnerabilidade social), apesar das 

limitações empíricas para operacionalização destas duas categorias. 

 

De acordo com Alves (2005, p. 15) a vulnerabilidade socioambiental é a “coexistência ou 

sobreposição espacial entre grupos sociais muito pobres e com alta privação (vulnerabilidade 

social) e áreas de risco ou degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental), manifestada pela 

combinação destas duas dimensões”. Assim, a vulnerabilidade socioambiental não só deve ser 

compreendida como a materialização do risco em razão das condições de suscetibilidade da 

população, mas também deve ser considerada a dimensão espacial do fenômeno vulnerabilidade, 

ou seja, a vulnerabilidade socioambiental representa a interação entre o espaço, os seus residentes 

e as potencialidades para a ocorrência do risco. 

 Nesta pesquisa, o conceito vulnerabilidade socioambiental de Alves (2005) foi utilizado 

para referir-se a sobreposição espacial entre os problemas ambientais e sociais em decorrência das 

condições sociais e ambientais da exploração das pedras preciosas e semipreciosas, nas aldeias de 

Nanhupo e Nséue, em Namanhumbir. 

 

1. 3 AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL 

 

 A avaliação da vulnerabilidade tem se tornado uma importante ferramenta analítica para 

descrever o estado de susceptibilidade, a impotência e a marginalidade dos sistemas físicos e 

sociais. A avaliação da vulnerabilidade permite aferir as condições, bem como o grau de 

suscetibilidade dos sistemas à degradação ambiental. Portanto, potenciar o uso desta ferramenta na 
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gestão, para auxiliar na tomada de decisão, evitando e/ou minimizando os efeitos dos eventos 

catastróficos sobre uma determinada comunidade, coloca-se como um importante desafio para 

diversos pesquisadores (CISSE et al, 2013). 

 Assim, na avaliação da vulnerabilidade dos ecossistemas à degradação ambiental, 

destacam-se os seguintes estudos: a) método de avaliação do desempenho ambiental de inovações 

tecnológicas agroindustriais: Ambitec – ciclo de vida de Figueirêdo et al, (2009), no qual foi 

avaliado o desempenho ambiental do substrato de coco verde, uma vez que este é fundamental no 

desenvolvimento de mudas, plantas olerícolas e flores em cultivo protegido, portanto, um 

importante resíduo industrial; b) análise da vulnerabilidade ambiental de Figueirêdo et al, (2010), 

o qual foi adaptado para esta pesquisa. No referido estudo, os autores analisaram a vulnerabilidade 

ambiental proveniente de pressões associadas à adoção de inovações agroindustriais. O estudo foi 

realizado em quatro bacias hidrográficas (Baixo Mundaú, Paranaíba, Metropolitana e Litoral), na 

região Nordeste do Brasil, utilizando 17 indicadores e agrupados em três critérios (exposição, 

sensibilidade e capacidade de resposta).  O índice de Vulnerabilidade Ambiental (IVA) foi 

considerado médio (1,57), e os critérios que apresentaram maior valor de vulnerabilidade foram a 

sensibilidade e a capacidade de resposta, com 1,6 e 1,73 respectivamente. 

 Dentre vários estudos sobre a avaliação da vulnerabilidade, destacam-se os seguintes: a 

avaliação da vulnerabilidade dos ecossistemas à mudança no uso da terra (METZGER et al, 2006), 

avaliação da vulnerabilidade humana às mudanças climáticas (HELTBERG et al, 2008), avaliação 

da vulnerabilidade à mudança climática (DOWNING; PATWARDHAN, 2009), a avaliação do 

desempenho ambiental de inovações tecnológicas agroindustriais (FIGUEIRÊDO, 2008), análise 

dos ecossistemas à degradação ambiental (VILLA ; McLEOD, 2002), a avaliação do índice de 

vulnerabilidade ambiental  (CISSE et al, 2013), entre outros. 

Entretanto, apesar do volume das pesquisas nesse campo, as suas abordagens, assim como 

os métodos utilizados, nem sempre são convergentes, o que dificulta a escolha dos procedimentos, 

bem como a comparação dos resultados neles obtidos. Assim, diante dessas divergências e/ou 

limitações, Villa e Mc Leod (2002) e Adger (2006) apontam que, para avaliação da vulnerabilidade 

de um sistema, é de suma importância considerar as seguintes etapas: a) a definição do conceito de 

vulnerabilidade e b) a escolha do sistema e dos indicadores ambientais. 

Portanto, a importância da definição do conceito e da escolha do sistema a ser examinado, 

ou seja, o conhecimento prévio destes elementos reside no fato de, nas tradições sobre o estudo da 
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vulnerabilidade, existir várias pesquisas sobre este tema, com enfoques e/ou perspectivas de análise 

diferentes. Por sua vez, a necessidade de delimitação do sistema que será objeto de estudo, bem 

como os seus constituintes, deve-se ao caráter dinâmico da vulnerabilidade e ao fato de um mesmo 

sistema pode ser vulnerável a um determinado tipo de pressão, mas não ser para outro.  

Porém, apesar do conhecimento pleno dos aspectos a considerar na avaliação da 

vulnerabilidade, Figueirêdo (2008, citado por Figueirêdo et al, 2010) alerta para a necessidade de 

um conhecimento minucioso sobre o sistema que se pretende avaliar, pois aferir a vulnerabilidade 

de um sistema é uma tarefa extremamente complexa, visto que a capacidade deste para lidar com 

tensões potenciais ou pressões necessárias para um limiar ecológico não pode ser exatamente 

determinada em tempo e espaço. Por outro lado, medir a vulnerabilidade significa, antes de tudo, 

conhecer o tipo de sistema (aberto, fechado), os seus constituintes, bem como a interação entre eles 

no seio desse sistema. 

A avaliação da vulnerabilidade pressupõe a análise da interação ou das relações que se 

estabelecem entre os constituintes de um determinado sistema. Assim, para que ocorra, é 

fundamental, em primeiro lugar, fazer a delimitação do sistema e o estudo de cada um dos seus 

componentes para identificar as características, as variáveis e as inter-relações entre os elementos 

do sistema.  

Christofoletti (1980) coloca que, na análise de qualquer sistema, é fundamental considerar 

três principais características: a) tamanho- que é determinado pela abrangência e o número de 

variáveis que o compõem; b) correlação- avaliada pela forma como as variáveis se relacionam e c) 

Casualidade – na qual se procura explicitar a variável independente ou a que controla e a 

dependente, ou aquela que é controlada, de modo que a última sofre modificações se a primeira for 

alterada. 

De acordo com Chorely e Kennedy (1971), citados por Christofoletti (1999, p. 5),   

 
[...] sistema é um conjunto estruturado de objetos e/ou atributos. Esses objetos e atributos 

consistem de componentes ou variáveis (isto é, fenômenos que são passiveis de assumir 

magnitudes variáveis) que exibem relações discerníveis um com os outros e operam 

conjuntamente como um todo complexo, de acordo com determinado padrão. 

  

Dessa forma, devido à multiplicidade das variáveis, bem como a inter-relação entre elas, 

surge a necessidade de conciliação de duas perspectivas (reducionista e sistêmica) na análise 

ambiental de um sistema, devendo, para tanto, estabelecer-se a hierarquia entre os componentes do 
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sistema, a definição de variáveis que melhor referem o funcionamento das partes que o constituem, 

sem, no entanto, perder de vista a noção da sua totalidade, (FIGUEIRÊDO et al., 2010).   

Segundo Adger et al, (2005, p. 3), sistema é  

 
[...] um conjunto constituído por um número maior de elementos e as suas características, 

assim como as relações entre estes elementos e as interações com o ambiente circundante. 

As relações entre os seus elementos se manifestam pela troca de materiais, energia ou 

informação e são decisivos para a estrutura do sistema. 

 

Já para Christofoletti (1980), sistema é o conjunto de elementos e das relações entre si e 

entre os seus atributos, que se definem através dos seus arranjos dentro do sistema, permitindo-lhes 

exercer influência sobre si e sobre os outros elementos que compõem a totalidade, sem, contudo, 

perder o caráter unitário do sistema. 

Christofoletti (1999) aponta ainda que os sistemas ambientais podem ser classificados 

segundo o critério funcional e o da composição integrativa; de acordo com este último critério, os 

sistemas podem ser: isolados, fechados ou abertos, sendo que estes últimos são os que mais têm 

merecido atenção pelos pesquisadores ambientais. 

Segundo o critério funcional, os sistemas podem ser de dois tipos: sistemas em sequência 

ou encadeantes e sistemas de processo – respostas. O sistema processo – resposta é a combinação 

do sistema morfológico e do sistema em sequência, neste tipo de sistema, a centralidade está em 

identificar as relações entre o processo e as formas resultantes, caracterizando a totalidade do 

mesmo. Desse modo, qualquer alteração no sistema, será refletida pela alteração na forma através 

do reajustamento de variáveis visando à obtenção de um novo equilíbrio e de uma nova forma 

(CHRISTOFOLETTI, 1999).  

 Portanto, o sistema avaliado nesta pesquisa foi o sistema de processo-resposta, pois se 

buscou identificar as relações entre a exploração das pedras preciosas e semipreciosas e as 

modificações provocadas na forma ou na estrutura do sistema, considerando as respostas potenciais 

dos fatores ambientais naturais e antrópicos ou sua sensibilidade às pressões exercidas por esses 

fatores. 

 

1.4 RISCO: ORIGEM ECONCEITOS 

 

 Localizar, descrever, caracterizar ou mesmo entender o termo vulnerabilidade do ponto 

de vista científico é uma ação que não pode ser executado sem se considerar, simultaneamente, o 
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conceito de risco. Este empreendimento resulta do fato de a vulnerabilidade aparecer no contexto 

dos estudos sobre o risco em sua dimensão ambiental (risco ambiental), num primeiro momento, e 

só mais tarde no contexto socioeconômico (GUIDDENS, 2003). 

 O risco é uma ação que caminha lado a lado com o desenvolvimento da humanidade, ou 

seja, desde que o homem povoou a Terra, foi sempre produzindo riscos. Porém, durante muito 

tempo, a percepção dos impactos, assim como as estratégias para mitigar esses impactos, constituiu 

a maior dificuldade enfrentada pelo homem, por um lado, pela limitação em termos tecnológicos 

e, por outro, pela dificuldade de prever ocorrência destes fenômenos. 

 No entanto, com o advento da revolução industrial do século XVIII, e as mudanças nas 

relações de trabalho, o risco aparece inevitavelmente associado ao quotidiano dos trabalhadores e 

da sociedade em geral. Desde então, a predição e a avaliação granjearam espaço nas discussões 

entre acadêmicos, políticos e nos demais domínios da sociedade civil (PEREIRA, 2005). 

 De acordo com Guiddens (2003), a ideia de risco foi estabelecida nos sécs. XVI e XVII, 

e foi inicialmente utilizado por exploradores ocidentais ao partirem para suas viagens pelo mundo; 

no contexto marítimo, o risco era usado para se referir à navegação em águas não cartografadas. 

 Por sua vez, Pereira (2005) coloca que o termo risco surgiu na época renascentista, nos 

meados do século XVI, como uma tentativa de perceber os jogos de azar, a partir da teoria de 

probabilidade proposta por Blaise Pascal,em 1654, ou seja, o risco é um neologismo que apareceu 

com a transição do tradicional para a sociedade moderna.  

 Para Esteves (2011) o termo risco provém do francês Risquè que significa perigo, 

inconveniente mais ou menos previsível, sendo que o termo foi adotado do italiano var. rischio do 

século XIII, que se refere ao direito marítimo e está intimamente ligado ao perigo e a um 

empreendimento na tradição militar, a sorte ou má sorte de um soldado. 

 Para Gamba (2011), a palavra risco foi usada entre 1621-1655 e, mais tarde em contextos 

muito específicos, sobretudo para o comércio marítimo, referindo-se à probabilidade de ocorrência 

de perdas e de danos durante as atividades.  

 Portanto, apesar desta aparente divergência entre alguns autores quanto à origem, e 

utilização do termo risco, é consentâneo entre eles que o termo está intimamente ligado a autores 

da modernidade, particularmente a Ulrich Beck (1992) e Anthony Guiddens, que pela primeira 

vez,aplicaram o termo sociedade de risco (grifo nosso) para se referir a infortúnios ativamente 

avaliados em relação às possibilidades futuras. 
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 Na colocação de Guiddens (2003), a palavra risco só passa a ser amplamente utilizada em 

sociedades orientadas para o futuro que vê o futuro precisamente como um território a ser 

conquistado ou colonizado. É assim que o conceito de risco pressupõe uma sociedade que tenta 

ativamente romper com seu passado; de fato, esta é a característica primordial da civilização 

moderna. 

 Elliot (2002) afirma que a sociedade de risco é uma sociedade cada vez mais preocupada 

com o futuro, com a segurança, o que gera a noção de risco, ou seja, esta sociedade está preocupada 

com ações mitigadoras, visando amenizar os impactos e é uma forma sistemática de lidar com os 

riscos e inseguranças induzidas e introduzidas pela modernização em si. 

 Na época moderna, e principalmente na pós- modernidade, o risco aparece como uma 

nova forma de se compreender os infortúnios, na esteira dos anteriores conceitos (sorte, vontade 

dos deuses, ou destino) usados pelas culturas anteriores (civilização Romana e Chinesa). Portanto, 

o risco é produto direto da modernização, midiatizado pela necessidade de uma sociedade cada vez 

mais modernizada, que gera em si riscos potenciais, não só para o ambiente no qual se desenvolve, 

como também para o próprio homem, que procura a todo custo modernizar o meio, daí a sua 

crescente preocupação com a segurança e, sobretudo, com o futuro da sociedade (GUIDDENS, 

2003). 

 O lançamento do livro Risikogesellschaft (alemão) Society of risk(inglês) “Sociedade de 

Risco”, da autoria de Ulrich Beck, representou, praticamente, o início dos debates sobre o risco no 

período contemporâneo; assim, a proliferação dos riscos em todas as suas escalas resulta da 

necessidade humana em cada vez mais aprimorar a seu domínio sobre a natureza (BECK, 1992). 

 A atual relação entre o homem e o meio é, de acordo com Beck (1992, p. 50), o “mito” da 

modernização do meio, que aparece como 

 
[...] Surtos de racionalização tecnológica e as mudanças no trabalho e na organização, 

mas, além disso, inclui muito mais: a mudança nas características sociais, mudanças no 

estilo de vida e as formas de amor, mudança nas estruturas de poder e influência, nas 

formas políticas de repressão e participação, em vista da realidade e nas normas de 

conhecimento. No entendimento da ciência social da modernidade, arado, a locomotiva a 

vapor e do microchip são indicadores visíveis de um processo muito mais profundo, que 

compreende e remodela toda estrutura social e as relações entre o homem e o meio 

ambiente. 

 

 Desde que a “época do risco” (grifo nosso) foi consagrada, em 1992, este termo tem sido 

empregado em vários domínios e, muitas vezes acompanhado por adjetivos como: risco social, 
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risco tecnológico, risco natural, e, muito recentemente, nos estudos sobre desastres naturais.Na 

abordagem sobre os desastres naturais, o termo tem sido aplicado na perspectiva ambiental para se 

referir à população que, pelas suas características sociais (baixa renda), vive em áreas propensas à 

ocorrência de eventos naturais adversos. 

 Do ponto de vista acadêmico, o risco representa a mesma significação do cotidiano; no 

entanto, a esta palavra é acrescido a probabilidade de um determinado evento ocorrer ou não 

mediante pré-requisitos. Portanto, o risco é uma categoria analítica ligada à ideia de incerteza, ou 

desconhecimento, de exposição ao perigo, que pode acarretar danos materiais, humanos, 

econômicos e ambientais (GUIDDENS, 2003).  

 À semelhança da vulnerabilidade, o risco também é avaliado em função do tempo e do 

espaço. Em relação ao tempo, o risco torna se mensurável e/ou previsível no período antes da 

ocorrência e logo depois de sua materialização, através da avaliação dos prejuízos por ele 

produzidos, enquanto a dimensão espacial do risco ocorre e torna-se mensurável, geralmente em 

um determinado espaço habitado. 

 Em relação à dimensão espacial do risco, Veyret (2007), citado por Esteves (2011, p. 

65), explica que  
[...] a percepção do perigo, da catástrofe é possível. Ele existe apenas em relação a um 

indivíduo e a um grupo social ou profissional, uma comunidade, uma sociedade que o 

apreende por meio de representações mentais e com ele convive por meio da praticas 

especificas. Não há riscos sem uma população ou indivíduo que o perceba e que poderia 

sofrer seus efeitos. Correm-se riscos, que são assumidos, recusados, estimados, 

calculados. O risco é a tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito 

a ele e o percebe como tal. 

 

 De acordo com a sua procedência, os riscos são classificados em três categoriais: risco 

tecnológico, que se relaciona aos processos produtivos, científicos e industriais, o risco natural, 

vinculado aos processos e eventos de origem natural ou induzido por atividades humanas e, o risco 

social, fruto das atividades humanas (ESTEVES, 2011). 

 Compreende-se, pois, que existe uma estreita relação entre o risco e a vulnerabilidade, 

porque ser vulnerável é estar exposto a fenômenos adversos, com poucas ou quase nulas 

capacidades de lutar contra esses fenômenos; portanto, o estado de risco conduz à vulnerabilidade. 

Na presente pesquisa, procurou-se compreender o risco ambiental, na avaliação da vulnerabilidade 

socioambiental, em Nanhupo e Nséue, em Namanhumbir, Moçambique. 
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CAPÍTULO 2 A EXPLORAÇÃO MINEIRA EM MOÇAMBIQUE 

 

2.1 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA EXPLORAÇÃO MINEIRA EM MOÇAMBIQUE 

 

 A história da mineração em Moçambique se confunde e/ou se mistura com história do 

País, isto por que o desenvolvimento da mineração ocorreu pela penetração e consolidação do 

Sistema Colonial Português. Assim, para a compreensão do processo evolutivo deste setor, é 

preciso, antes, perceber alguns fatos que permearam o desenvolvimento histórico do País. Dessa 

forma, dentre vários acontecimentos que marcaram a história de Moçambique e da mineração, 

apontam-se: a fixação Bantu, a formação dos reinos africanos, a penetração árabe-mercantil, a 

penetraçãoe fixação colonial portuguesa e a Conferência de Berlim (Alemanha).  

 Moçambique foi inicialmente habitado por povos de origem Bantu, que provavelmente 

emigraram das atuais regiões da Nigéria e Camarões, por volta do século primeiro depois de Cristo 

(I d.C). Segundo Abrahamsson e Nilsson (1994), o grupo que se fixou em Moçambique não só 

cultivava plantas e domesticava animais, como também produzia instrumentos de trabalho a partir 

da fundição do ferro, o que se presume a existência da mineração do ferro neste período, embora 

em pequenas escalas e também cavavam filões de ouro junto aos rios, usado nas cerimônias 

tradicionais para a veneração dos espíritos.  

 Com o surgimento das primeiras formas de organização social (classes sociais), assim 

como a fixação dos mercadores árabes na Costa Leste Africana, o ouro passou a ser explorado em 

maiores quantidades, visando à participação no comércio com os árabes que chegavam da Índia 

em busca de metais preciosos.   

 De acordo com Afonso (1976, p. 3),  

[...] a exploração do ouro e de outros metais preciosos já vem do tempo do reino 

Monomotapa. As diversas descobertas arqueológicas que se fizeram em território do 

antigo império Monomotapa, durante o período Chona (1325-1600), provam-nos que os 

povos que o constituíam tinham uma técnica muito avançada de prospecção dos metais, 

[pois]não só apanhavam o ouro, a prata, o cobre e outros metais que se encontravam a 

superfície, mas também cavavam minas a procura de filões. 

 

 Por sua vez, Newitt (1995) aponta que as regiões de Sofala e Moçambique (atual Ilha de 

Moçambique e Sofala) seriam já grandes mercados de ouro ao tempo da primeira viagem de Vasco 

da Gama, que provinha do poderoso império de Monomotapa. 
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 Portanto, a riqueza mineral da região de Manica é também descrita nas lendas dos 

viajantes, e missionários, como Frei João dos Santos, e está intimamente ligada à formação de 

ophir, uma antiga lenda ligada ao início da intensa exploração do ouro.  

 Assim, a intensa procura do ouro pelos mercadores árabes não só propiciou o aumento da 

exploração deste mineral nos territórios sob o domínio de Monomotapa, como também precipitou 

a chegada dos portugueses que, atraídos pela abundância do ouro e do marfim, estabeleceram-se 

primeiro como comerciantes em aliança com os chefes locais e depois obtiveram o monopólio do 

comércio, e, por último, tornaram-se detentores das terras nas quais se explorava o ouro e se caçava 

o elefante para a obtenção do marfim.  

  O primeiro grupo de portugueses chegou a Moçambique nos finais do século XV (1498), 

chefiados por Vasco da Gama, e atracou no rio dos bons sinais (grifo nosso), designação dada ao 

rio encontrado perto de Quelimane, província da Zambézia. Em relação à chegada dos primeiros 

portugueses a Moçambique, Newitt (1995, p. 14), coloca que a 

 
[...] expansão portuguesa foi um subproduto direto da pobreza de Portugal, não da sua 

riqueza. [porque] Portugal medieval produzia apenas vinhos e azeitonas, e frequentemente 

era incapaz de conseguir o milho suficiente para alimentar os cerca de um milhão de 

indivíduos. [...] foi à luz deste urgente problema de crescimento que a coroa portuguesa 

decidiu estabelecer a sua força política no oriente, estratégia esta na qual Kuilwa e Sofala 

desempenhariam um papel decisivo. Portugal pretendia tomar parte no comércio lucrativo 

que era desenvolvido com os países orientais. [De fato] Portugal acreditava que o volume 

do ouro comercializado entre sofala e Kuilwa tinha grande importância e poderia cobrir 

as suas despesas e muito cedo determinar as suas ações na costa oriental africana. 

 

 Deste modo, após a fixação, os portugueses construíram as suas fortalezas na costa, a 

partir das quais participavam na compra de bens de que o mercado necessitava, bem como à 

montagem da sua própria rede de contatos para abastecer a fortaleza e encorajar os mercadores a 

trazerem ouro das feiras do interior. E, como produto desta nova forma de atuação, em 15061, os 

feitores portugueses conseguiram 17 kg de ouro o equivalente quatro a mil meticais, e na temporada 

1508/9, foram enviados para índia 34 kg o correspondente a oito mil meticais, já em 1512/13, foram 

comercializados 31.5kg de ouro o equivalente a sete mil meticais enviados para a Índia 

(ABRAHAMSSON; NILSSON, 1994). 

                                                           
1 .MT- metical, unidade de moeda usada em Moçambique, sendo que 1 dólar equivale a 29 meticais, segundo o 

câmbio do dia 22 de julho de 2013, porém, em 1500 em Moçambique não utilizava-se o metical.   
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 Com a Conferência de Berlim (1884- 1885) e a ocupação efetiva de África, Portugal, 

potência colonial de fraco capital financeiro e humano e, receando que as suas possessões fossem 

tomadas por outros países, procedeu à concessão da grande parte dos seus territórios na colônia de 

Moçambique à administração direta das companhias majestáticas e arrendatárias. Portanto, a 

concessão de 2/3 do território nacional as Companhias Majestáticas, foi uma saída encontrada por 

Portugal para se livrar dos encargos administrativos.  

 Mosca (2005, p. 30-31) aponta que à concessão de grande parte do território moçambicano 

às companhias foi uma alternativa encontrada pela metrópole, porque  

 
[...] Depois da conferência de Berlim, Portugal estava obrigado à ocupação efetiva dos 

territórios. [No entanto], as limitações financeiras e humanas eram as principais 

dificuldades portuguesas. Assim, seguindo a experiência britânica e francesa, Portugal 

optou pela promoção de investimentos privados sob forma de companhias majestáticas ou 

soberanas [...] a partir dos finais do século XX, constituíram-se três companhias: as de 

Moçambique, Zambézia e Niassa, cobrindo os territórios das atuais províncias de Manica, 

Sofala, Tete, Zambézia, Niassa e Cabo delgado.  

 

 Assim, com a chegada das Companhias Majestáticas a partir de 1890, o tão almejado 

desenvolvimento da Colônia de Moçambique passou a depender exclusivamente da introdução de 

capital estrangeiro, por meio da subconcessão às companhias arrendatárias de 135.757 hectares de 

terra, concedidos pela Administração Portuguesa à Companhia de Moçambique. Após a obtenção 

da carta magna, estas detinham quase todos os poderes sobre as terras concedidas, podendo cobrar 

impostos, introduzir trabalhos coercivos ou forçados, assim como o recrutamento de mão de obra 

escrava para ser vendida no Brasil e São Tomé. 

 Pélissier (2000, p. 173), ratifica que 
 

[...] a companhia criada ficava investida de direitos realengos: monopólio do comércio, da 

exploração mineira, da pesca, da fixação e recebimento do imposto, da construção de 

estradas, portos e caminhos de ferro, da concessão de terras a terceiros, da outorga de 

privilégios bancários e postais e tudo em troca da obrigação de entregar ao estado 10% 

dos dividendos e 7,5% dos lucros, 

 

 Por sua vez, Mosca (2005) explica que as companhias, sobretudo, a de Moçambique, 

assistiam-lhe o direito de construir e apropriar-se das comunicações terrestres, marítimas 

interioranas e portos (exceto os afluentes dos rios Save e Zambeze), da exploração de todos os 

recursos minerais existentes dentro da área concessionada, bem como o desenvolvimento da pesca, 

o domínio de todos os terrenos livres da área concedida, a faculdade de arrendar e transmitir 

qualquer dos seus poderes exclusivos, exceto para governos estrangeiros. Ademais as companhias 
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tinham salvaguardado o direito de lançar e cobrar impostos em qualquer das formas, seja em 

trabalho ou em dinheiro.  

 Portanto, à luz destas concessões e dos poderes atribuídos, a Companhia de Moçambique 

desenvolveu pesquisas geológicas com vistas a apurar as potencialidades da região sob sua 

concessão, o que levou a mais uma contribuição para o estudo geológico-mineiro, principalmente 

da região aurífera de Manica (NEWITT, 1995).  

 De forma geral, neste primeiro período de desenvolvimento da mineração, houve poucos 

estudos geológicos, a exploração foi feita em moldes tradicionais e baseado no conhecimento 

empírico, os métodos utilizados eram rudimentares, com destaque para a enxada de cabo curto, 

machado feito de dolerite, varão de ferro e pá, este último usado na remoção da areia e do lodo 

durante a extração do ouro.  

 Em relação ao tipo de mineração dominante neste primeiro período, aponta-se: mineração 

a céu aberto, que consistia no ataque direto ao filão aurífero, e a mineração subterrânea e/ou 

abertura de poços mais ou menos profundos e estreitos, as paredes revestidas de madeira nas 

laterais, que apenas permitia a entrada de um homem.  

 Esta atividade era realizada quase que na totalidade por homens, sendo que as mulheres, 

as crianças e os idosos, apenas faziam trabalhos complementares, como puxar baldes contendo o 

minério e o transporte deste para o local de lavagem e seleção; as mulheres eram responsáveis pela 

confecção das refeições, limpeza dos instrumentos de trabalho, entre outras tarefas. 

 

2.1.2 A Mineração no Período da Companhia de Moçambique (1892-1942) 

 

 O desenvolvimento da mineração no período compreendido entre 1892 a 1942 pode ser 

divido em duas fases: a primeira, de 1892 a 1930, e a segunda, de 1930 até 1942. A primeira etapa 

da mineração foi marcada pela alternância entre crises e sucessos, relacionadas com a natureza 

(sem condições técnicas e materiais para a mineração), das empresas e/ou pessoas detentoras das 

licenças ou dos claims2. 

 Outro aspecto que também afetou o desenvolvimento da mineração neste período foi o 

início da Primeira Guerra Mundial, e a crise econômica de 1929-1933. Com a guerra e a crise 

econômica, grande parte das empresas estrangeiras que investiam nos campos de mineração 

                                                           
2Terrenos concedidos às empresas ou pessoas singulares para a praticada da mineração na região mineira de Manica.  
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começou a ressentir-se da falta de capital financeiro, bem como da mão de obra para os trabalhos, 

em razão do recrutamento da população masculina para a guerra (FRANZE, 2010). 

 Em relação às pesquisas geológicas, nesta fase não houve muitos trabalhos desenvolvidos 

nesse sentido, portanto, os poucos estudos realizados limitaram-se a descrever as dificuldades 

encontradas, condicionando, assim, a exploração mineira ao conhecimento tradicional, 

característica do período anterior.  

 Por sua vez, o segundo período (1930-1942) da mineração começa por conta de uma 

intensa procura do ouro no mercado internacional, o que contribuiu para resgatar a confiança dos 

campos mineiros de Manica. Nesta fase, a Companhia de Moçambique passou a garantir não só o 

apoio técnico aos mineiros pela nomeação de um engenheiro de minas, como também instituiu um 

Fundo de Apoio à Mineração em forma de crédito mineiro (FRANZE, 2010). 

 Dentre os trabalhos de pesquisa desenvolvidos nesta época, pode-se citar o levantamento 

geológico levado a cabo pela Société Minière et Géologique Du Zambeze em 1875, no qual fez-se 

a descrição das minas de carvão de Tete, os jazigos metalíferos de ferro, de magnetita, entre outros 

minerais. Assim, o término do segundo período foi precipitado pelo início da Segunda Guerra 

Mundial que, com o seu avanço, começaram a diminuir os investimentos direcionados a mineração, 

rompendo, assim, com a dinâmica da mineração do ouro. Portanto, o início da Segunda Guerra 

Mundial coincide praticamente com o término da concessão feita à Companhia de Moçambique.   

 O que se pode reter destes cem anos da história da mineração pela Companhia de 

Moçambique é, obviamente, um século de exploração caracterizada por sucessivas crises e 

alternadas por período de sucessos, pouco investimento em pesquisas geológicas, uso de tecnologia 

rudimentar, escassez de mão de obra resultante de vários fatores como as duas grandes guerras e 

as greves dos trabalhadores, insuficiência de infraestruturas para atender as operações de produção 

e de escoamento, atividade majoritariamente praticada por indivíduos sem o mínimo conhecimento 

geológico, ainda assim desprovidos de capital financeiro.    

 Após o retorno de Moçambique à administração direta, Portugal optou pelo reforço da 

Administração Colonial por meio dos planos de fomento e a introdução das obras de colonato 

(Limpopo e Zambézia), cujo objetivo era diminuir a população portuguesa sem emprego na 

metrópole e transformar a região Sul de Moçambique em áreas de fomento da agricultura colona. 

Nesta fase, não houve nenhum estudo geológico, isto porque, embora a mineração estivesse 

passando por um período relativamente bom, para Portugal, a indústria extrativa não era dos setores 
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econômicos mais importantes.  A única e a principal exploração neste período localizava-se em 

Moatize, província de Tete, na qual se extraia o carvão mineral (MOSCA, 2005). 

 Segundo Franze (2001), em 1972 existiam 126 estabelecimentos de indústria extrativa, 

sendo 62 de pedra para construção e ornamentação, de argila e de areia, 48 de sal, 15 de minérios 

não ferrosos e 1 de carvão e empregavam 6328 trabalhadores, entre efetivos e sazonais. 

 Por sua vez, Mosca (2005, p.103), explica que 

 
[...] as províncias de Lourenço Marques [atual Maputo], Zambézia, Tete, Sofala e Manica 

concentravam 93% do valor da produção. As principais indústrias em termos de valor de 

produção eram as seguintes: calcário, 22%, granito e pedra, 20%, carvão 18% [...] o valor 

total da produção do setor mineiro não ultrapassava, em 1972, os 1.5 milhões de dólares 

americanos. [já neste período] havia também a extração de pedras preciosas (turmalina, 

granadas, microlite e tantalite) na Zambézia. As reservas de ouro de Manica nunca tiveram 

extração industrial, ao que parece, por inviabilidade econômica e dimensão dos jazigos. 

 

 É interessante sublinhar alguns aspetos, tais como a exiguidade da mão de obra empregada 

nas atividades industriais, bem como o monopólio de algumas províncias como Zambézia, Tete, 

Sofala e Manica. Portanto, o período compreendido entre 1942 a 1976 foi caracterizado por 

sucessivos acontecimentos, como o início dos movimentos de libertação e a independência de 

Moçambique.  

 Nesta fase, não houve expansão assinalável na área da mineração, pois o interesse de 

Portugal estava centrado na transformação da região sul de Moçambique em uma excelente reserva 

de mão de obra para as minas e as plantações na África do Sul e no fomento da agricultura colona; 

enquanto isso, as regiões Centro e Norte foram reservados ao fomento das culturas obrigatórias, 

tais como algodão, castanha de caju, sisal, cana-de-açúcar e copra.  

 Na tabela 1, nota-se que, enquanto os outros ramos de atividades, como o ramo alimentar, 

o percentual e o valor de produção cresceu no período em análise (1960 -1970), ou seja, a produção 

progrediu de 34,7% em 1960 para 35,5% em 1970, enquanto isso, a produção evoluiu dos 1282 

contos portugueses, em 1960, para 3764 contos, mesmo já não se pode dizer em relação ao ramo 

mineiro, que experimentou um ligeiro decréscimo dos anteriores: 6,2% em 1960, para 6% em 1970.  
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Tabela 1- Produção dos principais ramos industriais entre 1960-1970 (Moçambique) 

Ramo   1960   1970 

  
Percet. 

(%) 

Valor. Prod. 

(10³ Contos) Percet. (%) 

Valor. Prod. 

(10³ Contos) 

Total da Indust. Transf. ------ 3696 ---- 10502 

Subtotal 84,1 ---- 70,5 ------ 

Alimentar 34,7 1282 35,8 3764 

Têxtil 27,7 1022 12,2 1291 

Minerais não metálicos 6,2 231 6 633 

Química 6,7 246 5 525 

Madeiras 5,7 212 4,7 493 

Construção de material de 

transporte 3,1 114 6,8 713 

Fonte: Mosca (2005). 

 

 Um ano após a independência de Moçambique, ou seja, em 1976, iniciou a guerra civil 

que perdurou até 1992. Nesta fase, todos os projetos voltados à exploração mineira, com destaque 

para a exploração do carvão de Moatize, foram paralisados e alguns destruídos. Em termos de 

exploração mineira, o único campo que funcionou neste período foi a exploração do carvão de 

Moatize e, a partir de 1991 a exploração do mármore, em Montepuez. Portanto, esta fase foi 

caracterizada por quase que total paralisação da exploração mineira, destruição dos equipamentos, 

bem como o retardamento do arranque de alguns projetos, como a exploração do gás de Temane e 

Pande, iniciada em 1972, porém interrompida com a intensificação da guerra civil (MOSCA, 

2005).  

 

2.1.3 O Estágio Atual da Mineração em Moçambique 

 

 Moçambique atravessa um momento único na sua história, no qual se verifica um grande 

volume de investimentos direcionados ao setor dos recursos minerais, incluindo gás e petróleo. 

Esta nova fase da história de Moçambique iniciou-se com a promulgação das leis 19/1997- Lei de 

Terras, 20/1997 – Lei do Ambiente, 5/1999 e 11/1999, Lei Fiscal e de mediação de conflitos, e Lei 

nº14/2002 de Lei de Minas. Desde então, o País passou a vivenciar um rápido crescimento da 

economia nacional, fruto do Investimento Direto Estrangeiro (IDE), voltado para projetos de 

exploração dos recursos naturais e corroborado pelos atrativos fiscais preconizados neste novo 

quadro legal.  
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 De acordo com a Lei n. 14/2002, as empresas que pretendem investir no País, sobretudo 

no setor minero energético, beneficiam-se de um pacote fiscal excepcional que incluí, dentre outros 

aspectos, a isenção de direitos aduaneiros devidos na importação de equipamentos. Portanto, os 

projetos e/ou empreendimentos desenvolvido sem base do Art. 5º da Lei 14/2002, beneficiam-se 

durante “[...] cinco anos ininterruptos, a contar da data do início da exploração mineira,da isenção 

dos seguintes impostos: imposto sobre o valor acrescentado, imposto sobre consumos específicos 

dos equipamentos e bens classificados na classe K da pauta aduaneira”3. 

 Baseado nesses benefícios, o setor dos recursos minerais e energias vem conhecendo, nos 

últimos tempos, avanços significativos, principalmente a partir de 2004, período no qual teve início 

o projeto de gás de Temane, na Província de Inhambane, região Sul de Moçambique. Assim, após 

o arranque deste empreendimento, em 2007, vários projetos de exploração de recursos minerais 

iniciaram no País, dos quais a exploração de areias pesadas (zircão, o rútilo e o ilmenite) de Moma, 

região Sul da Província de Nampula, bem como a exploração do carvão mineral, em Moatize e 

Benga na Província de Tete.  

 Entre 2007 e 2009, o Governo rubricou com várias multinacionais, das quais a ENI, a 

VALE- Moçambique, a KENMMARE e ANADARKO, contratos de exploração de diversos 

recursos e, principalmente, para prospecção e pesquisa de petróleo e gás, sobretudo na bacia do 

Rovuma, região Norte de Moçambique. Esta nova fase, na qual o crescimento econômico nacional 

depende do IDE, bem como o fato de as grandes empresas do ramo minero- energético desejarem 

investir no país, segundo Selemane (2009, p.5), dá-se pelo fato de que 

 
[...] Moçambique está, na verdade, a tonar-se um novo rico (grifo do autor) em matéria de 

hidrocarbonetos e em função desta constatação o governo está determinado em facilitar a 

extração e exportação dos recursos naturais o mais rápido possível supondo que estes irão 

contribuir positivamente para o crescimento econômico e redução da pobreza. 

 

 Porém, Castel-Branco (2008) coloca que a abundância em recursos naturais não é em si 

um passaporte automático para a prosperidade, isto porque muitos países ricos em seu subsolo 

continuam extremamente pobres, apesar de terem já percorrido longos anos de exploração. 

Portanto, a abundância dos recursos naturais em convivência estreita com uma economia 

                                                           
3Pertencem a classe K da pauta aduaneira nacional, os bens e equipamentos que pela sua natureza não são produzidos 

a nível nacional, entretanto indispensáveis em diversas fases da atividade mineira, de entre eles destaca-se: 

equipamento de sondagem, laboratório móvel para análise de minérios, tratores basculantes para o transporte de 

minérios, gaterres, escalas granulométricas, estereoscópicos, sismógrafos, sismômetros, digitalizador de 24 bits, 

fluxogate magnetómetro com três sensores, modem de celular especial para estações sismográficas. 
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dependente de um único setor para o seu crescimento e bolsa de extrema pobreza é designada 

paradoxo da abundância, ou resources curse (maldição dos recursos), ou simplesmente doença 

Holandesa, pois apesar dos elevados índices de crescimento da economia desses países, a situação 

econômica e social da grande maioria da população continua deplorável, ou seja, o crescimento 

econômico nestes países não se tem convertido na melhoria das condições de vida da população 

mais carente, sobretudo nas áreas nas quais se localizam os grandes projetos de exploração desses 

recursos.   

 Em relação ao paradoxo da abundância ou maldição dos recursos, Bucuane e Mulder 

(2007, p.3) colocam que, 

[...] este aspecto conhecido por maldição dos recursos ou resource curse faz com que se 

levantem questões sobre em que circunstâncias a prevista exploração dos recursos naturais 

em Moçambique pode constituir mais uma ameaça do que uma benção para o seu 

desenvolvimento econômico e social. 

 

 A questão levantada por estes autores centraliza os debates quer no meio acadêmico, assim 

como entre a sociedade civil moçambicana, pois atualmente, 60% das empresas que operam no 

país, principalmente no setor mineiro- energético, a sua contribuição para as despesas do Estado, 

não alcança a cifra dos 30%, isto por que grande parcela destas firmas beneficia-se de até 10 anos 

de isenção de alguns impostos. Portanto, em razão desta realidade, julga-se que, gradualmente, 

estão sendo esculpidas as bases sobre as quais a abundância dos recursos no país constituirá uma 

maldição, visto que a mesma serve apenas aos interesses das minorias e tampouco da grande 

maioria da população (CASTEL – BRANCO, 2008). 

 Em Moçambique, apesar do apregoado crescimento econômico que o País registra 

anualmente, na cifra dos 7 a 8% desde 2010, esses ganhos da economia nacional ainda não 

começaram a refletir-se na vida da maior parte do cidadão moçambicano. Paradoxalmente, o 

propalado crescimento da economia nacional, mercê do investimento externo e da implantação dos 

grandes projetos na área dos recursos minerais, tem se manifestado no rápido aumento do custo de 

vida e degradação das condições sociais e ambientais, principalmente nas áreas onde são 

explorados os referidos recursos naturais (SELEMANE, 2011).   

 E como resultado dessa constatação, a sociedade civil moçambicana tem vindo a centrar 

as suas atenções na promoção de debates, colóquios, seminários, nos quais procura-se refletir 

acerca da contribuição da indústria extrativa nacional nas despesas públicas por meio do 

Orçamento Geral de Estado (OGE). Os debates nesse sentido buscam incentivar ao Governo de 
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Moçambique (GM) a rever os contratos com algumas empresas mineiras, bem como a diminuição 

dos benefícios fiscais cedidos a estes empreendimentos. 

 Sobre a contribuição econômica dos grandes projetos de mineração para a economia 

nacional, Castel- Branco (2011, p. 25) defende que 

 
[...] a curto e médio prazo, as maiores empresas do complexo minero- energético 

(incluindo a mozal) tem um potencial fiscal ocioso (por causa dos benefícios fiscais) que 

é superior à ajuda anual do Orçamento do Estado (OGE). [portanto] a mobilização deste 

potencial ocioso poderia fazer expandir o OGE em 25% - 30% e, ao mesmo tempo, reduzir 

a dependência externa directa do OGE de 48% para 37%. 

 

 A outra questão que também tem focalizado os debates nos últimos tempos é relativa à 

legislação aplicada ao setor dos recursos minerais. É fato que, com a descoberta de novos recursos 

minerais e energéticos, como o petróleo e gás, urge a necessidade de proceder-se à revisão da 

legislação aplicada a este setor, de forma a adequá-la aos desafios e as prioridades, bem como as 

políticas de desenvolvimento econômico do País.  

 Em resposta a estes e outros apelos, dos quais aqueles formulados pelo BM e as suas 

agências, o GM, por meio do Ministério dos Recursos Minerais e Energias (MIREM), iniciou em 

2011 a revisão e atualização da Lei de Minas, cuja intenção é adequar a legislação às necessidades 

do crescimento do setor, bem como a integração de novos aspectos não contemplados na lei 

anterior. Assim, das mudanças4previstas no Art.13da proposta da nova Lei de Minas, destacam-se:  

 
[...] a) prorrogação do período de validade da senha mineira de 1 para 5 anos e do 

certificado mineiro de 2 para 10 anos; b) a obrigatoriedade de que o procurement seja feito 

por via concurso público anunciado pelos órgãos de comunicação visando à participação 

de cidadãos e empresas moçambicanas; c) a criminalização da atividade mineira ilícita e 

d) o ajuste dos procedimentos e/ou classificação ambiental, reforçando as atuais medidas 

visando a preservação dos ecossistemas naturais. 

 

 Portanto, em relação à revisão e atualização do quadro legal aplicado ao setor dos recursos 

minerais e energias, Mosca e Selemane (2011, p.20) explicam que 

 
[...] depois da revisão da lei de minas em 2002, atualização em 2007, aprovação do código 

de benefícios fiscais em 2009, eis que em 2011, a lei de minas está de novo em processo 

de revisão [...] prevendo a renegociação dos contratos dos megaprojetos. Essas reformas 

do quadro legal têm surgido em resposta às pressões da sociedade civil moçambicana e da 

comunidade internacional, com vista a minimizar o paradoxo em que a economia 

moçambicana vive: abundância de recursos naturais e minerais, presença de avultados 

                                                           
4 Disponível em <http://WWW.@verdade online- jornal que está mudar Moçambique>, 19 de dezembro de 2012. 

Acesso em: 25 jan 2013.  
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volumes de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) enquanto o orçamento do estado 

continua a depender de ajuda externa e aumenta o número de pobres. 

 

 Haja vista que a revisão da lei e adoção de novas medidas vão contribuir para 

regulamentação das atividades mineiras no País e também para a credibilização e melhorias do 

setor de minas. Entretanto, para que estas medidas surtam os efeitos desejados é necessário que o 

MIREM aprimore os níveis de atuação, e garanta um efetivo controle, principalmente nas 

Províncias limítrofes como Cabo delgado, Niassa, Tete e Manica, que atualmente constituem os 

principais focos de saída ilegal de minerais de diversa natureza. 

 Paralelamente a estas mudanças o GM decidiu separar a Lei de Minas da Lei de Petróleos 

e, em abril de 2013, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de alteração da Lei de Petróleos, 

em vigor desde 2001.Dentre vários aspectos contemplados na nova Lei, destacam-se: a) a 

introdução do Gás Natural Liquefeito (GNL), não contemplado na legislação anterior e b) a criação 

de um plano de desenvolvimento de infraestruturas para cobrir a construção e operação das fábricas 

de liquefação do gás (SELEMANE, 2011). 

 Vale ressaltar que a nova proposta de lei contempla algumas cláusulas, como a poluição 

ambiental, o desenvolvimento local e adverte para a necessidade do uso racional dos recursos 

petrolíferos existentes no subsolo nacional. Em face desta percepção, bem como dos 

aconselhamentos que o GM tem recebido do BM, por meio das suas agências, o Governo tem 

procurado melhorar o ambiente de negócios, através da publicação de decretos que preveem a 

renegociação dos contratos com as grandes empresas que operam no ramo mineiro-energético.   

 Todavia, apesar dos atuais esforços visando à transparência e uma distribuição 

relativamente mais “justa” (grifo nosso) dos ganhos da indústria extrativa, bem como a reversão 

destes em benefício da população, é importante destacar que o empenho até então demonstrado 

pelo GM está longe das expectativas, pois a cada ano tem se assistido uma acentuada precarização 

das condições de vida da população.  

 Em março de 2007, Moçambique assinou um memorando de entendimento com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), no qual se compromete a renegociar os contratos com as empresas 

do ramo mineiro, a prestar contas e, principalmente, tornar de domínio público as receitas 

arrecadadas e os impostos cobrados a estas empresas; portanto, este constituiu o primeiro passo 

com vistas à sua admissão como membro pleno da Iniciativa de Transparência na indústria extrativa 

(ITIE) (CASTEL-BRANCO, 2011).  
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2.1.4 Moçambique no âmbito da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa (ITIE) 

 

 A Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa (ITIE) é uma organização voluntária 

para os governos, organizações internacionais, companhias, sociedade civil e, investidores, que 

estabelece mecanismos e níveis de transparência e gestão das contas do Estado em países ricos em 

recursos. Esta iniciativa tem se constituído num guia que orienta a gestão dos recursos existentes 

em determinados países para que os mesmos não se transformem num catalisador de conflitos entre 

os governos e a população humana (SELEMANE, 2011). 

 De acordo com Anderson et al, (2007, p.16), “a iniciativa de transparência na indústria 

extrativa, foi anunciado pelo ex-primeiro ministro britânico Tony Blair, em Setembro de 2002, 

durante a conferência mundial sobre o desenvolvimento sustentável, em Johanesburgo”. 

 Portanto, a criação desta iniciativa é baseada no fato de em quase todo o mundo - 3.5 

bilhões de pessoas - vivem em países ricos em petróleo, gás natural e outros minerais; entretanto, 

as condições de vida da grande parcela da população humana nesses países continuam 

extremamente precárias. Assim, a boa governança na exploração destes recursos poderia gerar 

muitas receitas para promover o desenvolvimento e reduzir a pobreza; porém, se a governança for 

ruim, pode resultar em pobreza, corrupção e conflitos, como se tem assistido em alguns países 

africanos (SELEMANE, 2011). 

 Contudo, apesar desta “boa vontade” (grifo nosso) do Banco Mundial e das suas agências 

em promover a transparência, boa governança e gestão dos recursos dos países detentores destes, 

ao mesmo tempo deve-se perceber que, por um lado, esta nova forma de atuação visa garantir a 

prestação de contas dos governos, pois as empresas indicadas para auditar as contas e os 

pagamentos feitos ao Estado são de bandeiras ocidentais. Por outro lado, constitui uma forma de 

garantir o retorno do seu investimento, uma vez que grande parte dos consórcios mineiros que 

exploram os recursos naturais nestes países é oriunda dos países ocidentais, ou pelo menos tem 

ligação com estes. 

 A ITIE é um importante instrumento que busca assegurar que os países ricos em recursos 

minerais saibam administrar os seus recursos, de modo que os ganhos pela sua exploração possam 

servir a população e rapidamente contribuam para o crescimento e desenvolvimento econômico 

pleno das nações. Assim, os objetivos da ITIE são: 

[...] reforçar a governança e melhorar a transparência e a prestação de contas na indústria 

extrativa, o aumento da transparência na contabilidade dos ganhos que o estado arrecada 
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das empresas que exploram os recursos naturais através de dois mecanismos 

fundamentais: a) pela publicação de todos os pagamentos feitos pelas indústrias extrativas 

para o governo e, sobretudo, os ganhos obtidos destas empresas; b) pelo envolvimento dos 

grupos da sociedade civil local, no desenho, gestão e no monitoramento desta e outras 

iniciativas visando à promoção da transparência na gestão das contas públicas, 

(ANDERSON et al., 2007). 

 

 Portanto, a ITIE surge como resposta aos atuais conflitos relacionados com a maldição 

dos recursos, ou resource curse, que tem se manifestado pelo lento crescimento econômico, 

aumento dos níveis de pobreza, degradação ou precarização das condições socioambientais e 

econômicas, em oposição aos volumes de investimentos que têm sido injetados para estes países. 

 Anderson et al., (2007) apontam que, o paradoxo da abundância ou maldição dos recursos, 

ou simplesmente resource curse, que tem se assistido em muitos países, sobretudo africanos, 

resulta de diversos fatores, tais como: a corrupção, o clientelismo, o nepotismo e favoritismo nas 

instituições públicas ou mesmo na prestação de serviços públicos. 

 Objetivando a admissão de Moçambique ao estatuto de cumpridor ou membro pleno da 

ITIE, o País formou um grupo tripartido, constituído por: representantes do Governo, membros da 

sociedade civil e empresas, a qual foi encarregada de formalizar a candidatura de Moçambique e o 

envio dos relatórios de contas.  

 Neste âmbito, em 15 de maio de 2009, Moçambique foi admitido como País candidato à 

ITIE, portanto, este se constitui em um dos passos positivos para assegurar uma maior transparência 

e prestação de contas no setor extrativo, por meio da publicação integral e sistemática dos 

pagamentos realizados pelas empresas e das receitas públicas do petróleo, gás e mineração, bem 

como dos valores pagos ao Estado pelas empresas que operam no setor minero- energético. 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISE DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo localiza-se no Distrito de Montepuez (DM), Província de Cabo Delgado 

– Moçambique. Situa-se na região Austral da África, na costa Sudeste do continente Africano e 

defronte da Ilha de Madagascar, entre os paralelos 10º 27´ e 26º 52´ de latitude Sul e entre os 

meridianos 30º 12´ e 40º 15´ de longitude Este. A superfície total do País é de 919.380 km², destes 

786.380 km² constituem a terra firme, 13.000 km² águas interiores e 120.000 km² superfície 

marinha (MUCHANGOS, 1999; FERRÃO, 2002). 

  Diferentemente da nomenclatura usada no Brasil, em Moçambique, as unidades político-

administrativas regionais designam-se por Províncias, Distritos, Postos Administrativos e 

Localidades, sendo que nestas últimas estão inseridas as Aldeias1. De acordo com o Ministério da 

Administração Estatal- MAE (2005), as Províncias que compõem o País estão distribuídas ao Sul 

(Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza e Inhambane), Centro (Sofala, Manica, Tete, e 

Zambézia) e Norte (Nampula, Niassa e Cabo Delgado) (Mapa 1). 

 

                                                           
1De acordo a Lei nº 8/2003- Lei dos Órgãos Locais do Estado, as unidades territoriais que asseguram o pleno 

funcionamento do Estado recebem a seguinte designação: a) Província é a maior unidade territorial da organização 

política, econômica e social da administração local do Estado; 

b) Distritos é a unidade territorial principal da organização e funcionamento da administração local do Estado e a base 

da planificação do desenvolvimento econômico, social e cultural de Moçambique; 

c) Posto Administrativo é a unidade territorial imediatamente inferior ao Distrito, tendo em vista garantir a 

aproximação efetiva dos serviços da administração local do Estado às populações e assegurar maior participação dos 

cidadãos na realização dos interesses locais; 

d) Localidades é a unidade territorial base da organização da administração local do Estado e constitui a circunscrição 

territorial de contato permanente dos órgãos locais do Estado com as comunidades e respectivas autoridades. A 

localidade compreende Aldeias e outros aglomerados inseridos no seu território; 

e) Aldeias é a unidade territorial imediatamente inferior à Localidade, ou seja, forma de organização territorial da 

população adotada no período de luta libertação nacional, cujo objetivo era responder às necessidade de produção e de 

guerra assente na produção coletiva e na concentração da população. Portanto, as primeiras Aldeias surgiram na 

Província de Cabo Delgado, com o aparecimento das primeiras regiões libertadas, (ARAÚJO, 1988, p.182).  

 



 

 

 

 Autoria: Bata(2013)

Mapa 1-Localização da área de pesquisa-Moçambique- (MZ) 
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Os dados do Instituto Nacional de Estatística (2012) apontam que o País tem 23.700. 707 

habitantes, sendo que 70,2% residem no meio rural, sendo a agricultura a principal atividade e 

29,8% residem no meio urbano. Em relação à distribuição pelas províncias, Nampula e Zambézia 

(Centro e Norte) são as províncias que concentram 40% da população nacional, com 3.985. 613 e 

3.849. 455 habitantes, respectivamente.      

 Inserido na Província de Cabo Delgado (CD), o Distrito de Montepuez localiza-se no 

extremo Sul desta província, com limites: Norte, Distrito de Mueda; ao Sul, os Distritos de Namuno 

e Balama; a Leste, os Distritos de Ancuabe e Meluco; a Oeste, os Distritos de Mecula e Marrupa, 

os dois últimos na província de Niassa (Mapa 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa 2- Localização geográfica do Distrito de Montepuez 

 

Fonte: Bata e Mariano (2013) 
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Montepuez, cujo nome resulta do provérbio em língua macua1Metto, ou seja, caminhar a 

pé ficou assim conhecido em memória aos tempos em que o local foi atravessado pelas rotas 

comercias de marfim e de escravos, e depois integrado à companhia de Niassa. A povoação de 

Montepuez passou a constituir a sede da circunscrição civil de Metto de acordo com a Portaria nº 

182/1919, de 14 de setembro de 1919.  

 O Distrito ascendeu à categoria de Vila em 1964, como resultado do desenvolvimento 

econômico e industrial que a região atingiu, com a introdução das culturas de algodão e 

implantação de algumas indústrias, como a Lomaco e Sagal (PLANO ESTRATÉGICO DE 

DESENVOLVIMENTO DISTRITAL, 2007). 

Com 17.721 km² de superfície, a divisão administrativa de Montepuez compreende 05, 

Postos Administrativos, dos quais quatro rurais, Mirate, Mapupulo, Nairoto e Namanhumbir, onze 

localidades, e uma urbana (cidade de Montepuez), esta última com o estatuto de Município desde 

1997. O Distrito de Montepuez apresenta 217.736 habitantes, sendo 105.043 homens (48.2%), e 

112. 693 mulheres (51.8%), e uma densidade populacional de 12.1 hab/ km², (INE, 2012). 

 Do ponto de vista geológico, o País é dividido em duas grandes formações geológicas: o 

pré- Câmbrico e o pós- Câmbrico.  As formações do pré-Câmbrico dividem-se em pré-Câmbrico 

Inferior ou Cratão rodesiano e pré-Câmbrico Superior. 

 O pré-Câmbrico Inferior é a mais antiga formação geológica do País e é constituída por 

lavas basálticas e ultrabásicas transformadas em xistos verdes devido ao metamorfismo fraco e 

intercalados por quartzos ferruginosos, calcários, grauvaques e conglomerados. Por sua vez, o pré-

Câmbrico Superior, também denominado Mozambique Belt, é constituído por quartzitos, calcários 

cristalinos, xistos biotiticos, anfibolitos, gnaisses migmaticos, gabros, entre outros, (AFONSO, 

1976; MUCHANGOS, 1999).  

 O DM enquadra-se na macro-escala geológica de Moçambique, que se divide em duas 

grandes unidades geológicas de características muito distintas. Estas unidades formam as duas 

grandes províncias geológicas do País: a primeira constituída pelo Soco Basal (mais antigo), rochas 

cristalinas polideformadas e fraturadas (rochas metamórficas e ígneas), e divididas em diferentes 

blocos tectonoestruturais separados por importantes acidentes tectônicos.  

                                                           
1 É uma das línguas maternas mais faladas em Moçambique, do ponto de vista de sua distribuição geográfica ela é 

falada nas seguintes Províncias: Nampula, Niassa, Cabo Delgado, e a parte sul da província da Zambezia.  
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A segunda unidade geológica, também conhecida por Bacia Sedimentar do Rovuma-

Moçambique, é formado por rochas cristalinas do Soco Polideformado. Esta unidade estende-se 

por quase que a totalidade do Posto Administrativo de Namanhumbir (localizado na parte Leste da 

Cidade de Montepuez) e é constituída, principalmente, por quartzo diorítico, gabros, ortognaisses 

miloníticos. Portanto, é nesta formação geológica, onde se assentaram as jazidas de coríndon (um 

mineral associado ao rubi), de quartzo, turmalinas e de outras pedras preciosas cuja ocorrência é 

conhecida em Namanhumbir (MONTEPUEZ RUBY MINING, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 

2012).  

 Estes minerais associam-se aos outros que ocorrem em outros pontos do Distrito, tais 

como grafite, mármore, ouro, ferro, cobre, platina, pedra para construção e pedras ornamentais 

(PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DISTRITAL, 2007). 

O Posto Administrativo de Namanhumbir (PAN) localiza-se a Leste do Distrito de 

Montepuez e possui os seguintes limites: Norte, o Distrito de Meluco, Sul o Distrito de Montepuez, 

Leste o Distrito de Ancuabe, Oeste a cidade de Montepuez e a Noroeste o Posto Administrativo de 

Mirate (Mapa 3). 



 

 

 

Mapa 3 - Localização geográfica de Namanhumbir- DM 

 
Fonte: Bata e Mariano (2013) 
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 A divisão administrativa de Namanhumbir compreende as Localidades de Namanhumbir 

Sede, na qual se situam as Aldeias de Nanhupo e Nséue (locais da pesquisa) e Mpupene, na qual 

se inserem as aldeias de Ntorro e 25 de Setembro. No total, o Posto Administrativo tem 22.245 

habitantes, 10.793 são homens e 11.452 mulheres, distribuídas pelas duas Localidades rurais de 

Namanhumbir (PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DISTRITAL, 2007). 

 Do total da população com residência em Namanhumbir, 7361 habitantes residem em 

Nséue, 6769 habitantes em Nanhupo, e o restante nas Aldeias de Ntorro e 25 de setembro. A 

principal atividade da população humana é a agricultura e criação de animais. Entretanto, desde 

2008, estas duas atividades vem sendo complementadas pela mineração artesanal, principalmente 

a exploração ilegal do rubi, turmalinas, ouro, entre outros minerais.   

 

3.2 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO ÍNDICE FINAL DE VULNERABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL (IFVSA) 

 

3.2.1 Metodologia Aplicada na Análise da Vulnerabilidade Socioambiental em Nanhupo e Nséue- 

MZ 

 

 A avaliação da vulnerabilidade socioambiental foi baseada na metodologia de Figueirêdo 

et al, (2009 e 2010) e adaptado ao objeto de estudo desta pesquisa. Esta metodologia foi aplicada 

por Figueirêdo em 2008, na avaliação do desempenho ambiental de inovações tecnológicas 

agroindustriais, considerando o conceito ciclo de vida e a vulnerabilidade ambiental: Ambitec-

Ciclo de vida (tese de doutorado), por Figueirêdo et al, em 2009, no método de avaliação do 

desempenho ambiental de inovações tecnológicas agroindustriais: método Ambitec- ciclo de vida, 

e em 2010 na análise da vulnerabilidade ambiental.  

 De acordo com metodologia de Figueirêdo et al, (2010), a análise da vulnerabilidade 

seguiu as seguintes etapas: 

a) escolha do sistema e das questões socioambientais;  

b)  identificação dos indicadores na avaliação;  

c) definição dos critérios (exposição, sensibilidade e capacidade de resposta). 

 Dessa forma, o sistema ambiental avaliado corresponde aos limites territoriais das Aldeias 

de Nanhupo e Nséue, em Namanhumbir, em que a análise da vulnerabilidade socioambiental 
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considerou a suscetibilidade à degradação socioambiental das comunidades nas Aldeias onde se 

exploram as pedras preciosas e semipreciosas. 

 Portanto, considerando o conceito de vulnerabilidade de Adger (2006), a exposição do 

sistema refere-se às pressões exercidas pela mineração e outras atividades sociais sobre o ambiente, 

e as transformações sócioespaciais e ambientais introduzidas nas duas aldeias. A sensibilidade do 

sistema foi avaliada considerando as características do meio, ou seja, a existência ou o acesso aos 

serviços básicos sociais, e a existência de áreas sensíveis à degradação ambiental e protegidas por 

lei.  

 A capacidade de resposta foi avaliada considerando as ações que visam à conservação 

ambiental e o provimento de serviços básicos a população que reduzem os efeitos das pressões 

exercidas.  

 Assim, a avaliação do Índice Final de Vulnerabilidade Socioambiental (IFVSA), 

decorrente da exploração das pedras preciosas e semipreciosas, foi realizada por meio de 21 

indicadores, normalizados e agregados em três critérios, exposição, sensibilidade e capacidade de 

resposta (Quadro 1). 

 As questões socioambientais consideradas foram: assoreamento dos rios, compactação 

dos solos, contaminação ambiental por químicos usados na exploração das pedras preciosas e 

semipreciosas, disposição irregular dos resíduos sólidos, desvio do leito dos rios, educação, 

existência de unidades de conservação, habitação, perda da vegetação nativa e saúde. 

 Os indicadores utilizados foram: a) critério de exposição: área reservada à mineração, 

área reservada à atividade agropecuária, área reservada à atividade industrial, abastecimento de 

água nas casas residenciais, número de escolas, destruição da vegetação e represamento de rios 

para o uso da água na exploração das pedras preciosas e semipreciosas; b) critério de 

sensibilidade: acesso à água potável, contaminação dos garimpeiros pelo manuseio de produtos 

químicos (Hg), usados na exploração das pedras preciosas, local e procedimentos antes da 

deposição do lixo doméstico, número médio de pessoas por agregado familiar, principais doenças 

dos garimpeiros e tipo de habitação e c) critério de capacidade de resposta: casas com fossa 

séptica e com acesso à rede de esgoto, casas com acesso ao serviço de coleta de lixo, conservação 

do solo, número de fontenários operacionais, número de habitantes por médico, número de postos 

de saúde, existência de unidades de conservação e valor médio da cesta básica. 
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 A escolha das questões socioambientais e dos indicadores deve-se à disponibilidade de 

base de dados com os indicadores (tipo de habitação, número de habitantes por médico, número 

médio de membros por agregado familiar, número de fontenários operacionais, número de escolas), 

fornecidas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministério da Saúde (MISAU), Ministério 

da Educação e Cultura (MEC), e pelos relatórios de atividades, Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Distrito (PEDD), Plano Estratégico de Educação e Cultura (PEEC); e os 

outros foram obtidos na pesquisa de campo. Entretanto, devido à falta de alguns dados referentes 

à Namanhumbir, parte dos dados apresentados foi do Distrito de Montepuez. 
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Quadro 1-Questões ambientais, indicadores e critérios que compõem o IFVSA 

Questões ambientais 

de Figueirêdo et al 

(2010) 

Questões ambientais 

adaptadas de Figueirêdo et 

al (2010) 

Indicadores de Figueirêdo 

et al (2010) 

Indicadores adaptados de 

Figueirêdo et al (2010) Critérios 

      

Acidificação do solo Assoreamento dos rios Atividade agropecuária Área reservada à mineração   

Contaminação 

ambiental por 
Compactação dos solos Área reservada à atividade Área reservada à atividade  

  

resíduos sólidos Contaminação ambiental por industrial agropecuária   

Desertificação 

químicos usados na 

exploração das pedras 

preciosas e semipreciosas 

Demanda hídrica per capita Área reservada à atividade    

Erosão Deposição irregular  Geração de lixo per capita industrial   

Escassez hídrica dos resíduos sólidos Geração de esgoto per capita Abastecimento de água nas  

Perda da 
biodiversidade 

Desvio do leito dos rios   casas residenciais   

Poluição das águas Educação   Número de escolas   

Salinização/sodificação Existência de unidades de   Destruição da vegetação    

  conservação   

Represamento dos rios e 

lagos para o uso da água na 
exploração das pedras 

preciosas e semipreciosas 

  

  Habitação      

  Perda da vegetação nativa Aridez do clima Acesso à água potável   

  Saúde Aptidão agrícola 
Contaminação dos 

garimpeiros pelo manuseio 
  

  

  

Áreas prioritárias 

de produtos químicos (Hg) 
usados na exploração das 

pedras preciosas e 

semipreciosas  

  

     para conservação 

Local e procedimentos antes 

da deposição do lixo 

doméstico 
  

    Intensidade pluviométrica 
Número médio de membros 

por agregado familiar 

 

    Qualidade da água Doenças dos garimpeiros   

    

 para irrigação Tipo de habitação   

   

    
 Acesso à coleta e destino 
adequadodo lixo 

Casas com fossa séptica e 

com aceso à rede de esgoto 
  

    
Acesso a esgotamento 

sanitário 

Casas com acesso ao serviço  

de coleta de lixo doméstico 
  

    
Acesso à água tratada 

Áreas em unidades de 

Conservação do solo 
Número de fontenários 

operacionais 

  
  

    

    conservação Número postos de saúde   

    Conservação do solo 
Número de habitantes por 
médico 

  

    
Disponibilidade hídrica per 

capita 

Valor médio da cesta básica 

Existência de unidades de 
conservação  

 

    IDH-M   

       

Fonte: Bata e Mariano (2013) 
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3.2.2 Descrição dos Indicadores que Compõem o IFVSA 

 

3.2.2.1 Indicadores do critério de exposição 

 

 Para este critério, foram selecionados os indicadores: área reservada à mineração, área 

reservada à atividade agropecuária, área reservada à atividade industrial, abastecimento de água 

nas casas residenciais, número de escolas, destruição da vegetação e represamento de rios para o 

uso da água na exploração das pedras preciosas e semipreciosas. 

 

a) Área reservada à mineração 

 

 Avaliou a pressão exercida pela mineração em Nanhupo e Nséue, no Posto Administrativo 

de Namanhumbir na destruição da vegetação, redução da biodiversidade e exposição dos solos aos 

processos erosivos, pela equação 1.   

 

Área reservada à mineração =(
área (empresa) 

Área do Posto Administrativo
) * 100 (1) 

Onde, 

Área reservada à mineração = área total (dados de Namanhumbir e Distrito de Ancuabe, 

cedidos pela Empresa) reservada para a mineração; 

Área (empresa) = área total para mineração concessionada à empresa;  

Área do Posto Administrativo = área total do Posto Administrativo (cedido pelo Centro 

Nacional de Cartografia e Teledatação). 

 

 A partir deste valor, este foi definido entre 0% (valor mínimo) e 100% (valor máximo). 

 

b) Área reservada à atividade industrial 

 

 Mediu a pressão exercida pela atividade industrial e os processos associados, como: a 

destruição da vegetação, perda da biodiversidade, poluição da água, do solo e do ar. Baseado nos 

dados do SDAEM (2012) foram considerados empreendimentos industriais, as moageiras de micro 

dimensão e as unidades de serrações.  

 A área destinada à atividade industrial foi calculada com base na equação 2. 

 



68 

 

 

Área reservada à atividade industrial = (
área ocupada pela atividade industrial

Área do Posto Administrativo
)* 100(2) 

Onde,  

Área reservada à atividade industrial= corresponde à área total reservada as atividades 

industriais no Posto Administrativo; 

Área ocupada pela atividade industrial= representa a área total ocupada pela atividade 

industrial dentro do Posto Administrativo; 

Área do Posto Administrativo = área total do Posto Administrativo. 

 

 Considerando o percentual da área reservada à atividade industrial, variou entre 0% (valor 

mínimo) e 100% (valor máximo). 

 

c) Área reservada à atividade agropecuária 

 

 Analisou a pressão exercida pela atividade agropecuária, pois esta acarreta a destruição 

da vegetação, a salinização, sodificação, compactação dos solos, bem como a exposição destes aos 

processos erosivos. Foram definidas como atividades agropecuárias a agricultura e a criação de 

animais. Segundo o Censo agropecuário (2010-2011), a área ocupada pela atividade agropecuária 

neste período foi de 47.441hectares, calculada pela equação 3.  

 

Área da atividade agropecuária = (
área reservada à  atividade agropecuária

Área do Posto Administrativo
) * 100  (3) 

Onde,  

Área da atividade agropecuária = a área total ocupada pelas atividades agropecuárias no 

Posto administrativo; 

Área reservada à atividade agropecuária = área total reservada para as atividades 

agropecuárias; 

Área do Posto Administrativo = área total do Posto Administrativo. 

 

 Com base nesse valor, foi definida variação entre 0% (valor mínimo) e 100% (valor 

máximo).  
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d) Número de escolas 

 

 Avaliou a oferta dos serviços educacionais nas duas aldeias, entre a população em idade 

escolar e o número de escolas existentes.  Dados do Censo (2007) apontam que em Namanhumbir 

a população em idade escolar (5-14 anos) foi de 5705 alunos, distribuída pelas 4 escolas existentes.  

 Baseado no Plano Estratégico de Educação e Cultura (PEEC, 2010), o parâmetro ideal de 

acesso à educação é de três escolas para cada 1.000 habitantes no meio urbano e cinco escolas para 

cada 4.500 habitantes no meio rural, atendendo às particularidades de desenvolvimento econômico 

de cada região, bem como a sua localização geográfica. Na avaliação da vulnerabilidade deste 

indicador, considerou-se o número de escolas por habitantes, estabelecido pelo PEEC (2010), o 

qual variou entre 0 escolas (valor mínimo) e 5 escolas (valor máximo), a partir das seguintes 

classes:  

a) 0 a 1 (baixo: 0 a 30%); 

b) 2 a 3 (médio: 31 a 60%); 

c) 4 a 5 (alto: 61 a 100%). 

 

e) Abastecimento de água nas casas residenciais 

 

 Mediu o acesso à água pela população a partir da rede geral de abastecimento de água. De 

acordo com o SDPI (2012), 100% da população de Namanhumbir não tem acesso aos serviços de 

abastecimento de água da rede geral. Em Nanhupo e Nséue, o provimento de água potável é feito 

a partir de furos, poços com bomba manual, poços a céu aberto, fontenários e comitês de água.  

 Assim, a definição do valor da vulnerabilidade baseou nas seguintes classes: 

a) Casas sem abastecimento de água da rede geral, sem acesso à água dos fontenários, dos 

comitês de água (0%); 

b) Casas com o abastecimento de água da rede geral (100%). 

 

 O acesso ao abastecimento de água da rede geral variou entre 0% (valor mínimo) e 100% 

(valor máximo). 

 

 

f) Represamento dos rios e lagos para uso da água na exploração das pedras preciosas 

e semipreciosas 
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 Analisou o represamento dos rios, lagos e outros corpos hídricos para o aproveitamento 

da água nestas atividades, visto que este procedimento acarreta o desvio do leito dos rios, a 

deposição de sedimentos e o assoreamento. Dessa forma, a avaliação da vulnerabilidade seguiu as 

seguintes classes, entre o valor mínimo (0%) e o valor máximo (100%). 

a) Inexistência de rios, lagos ou outros corpos hídricos represados para a utilização da 

água na exploração das pedras preciosas e semipreciosas (0%);  

b) Existência de rios, lagos e outros corpos hídricos represados para a utilização da água 

na exploração das pedras preciosas e semipreciosas (100%). 

 

g) Destruição da vegetação 

 

 A destruição da vegetação foi aferida, pois a exploração das pedras preciosas e 

semipreciosas acarreta a depredação da vegetação e da biodiversidade. Os dados do SDPI (2012) 

apontam que 60% (393 km²) da área com vegetação em Namanhumbir foram destruídas. Desse 

modo, a definição do valor de vulnerabilidade baseou no percentual da área com vegetação 

destruída (60%) e considerou as seguintes classes:  

a) 0 a 20% de destruição da vegetação (muito baixo); 

b) 21 a 40% de destruição da vegetação (baixo); 

c) 41 a 60% de destruição da vegetação (médio); 

d) 61 a 80% de destruição da vegetação (alto), 

e) Acima de 80% de destruição da vegetação (muito alto). 

 

3.2.2.2 Indicadores do critério de sensibilidade 

 

 Os indicadores analisados foram: acesso à água potável, contaminação dos garimpeiros 

pelo manuseio de produtos químicos (Hg) usados na exploração das pedras preciosas e 

semipreciosas, local e procedimentos antes da deposição do lixo doméstico, número médio de 

membros por agregado familiar, principais doenças que afetam os garimpeiros e tipo de habitação.  

a) Acesso à água potável  

 

 Avaliou o acesso à água potável pela população, pois o baixo nível de acesso a estes 

serviços implica maiores dificuldades no saneamento do meio. Baseado no SDPI (2012), o nível 
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de acesso à água potável pela população em Namanhumbir foi de 20%. A definição da 

vulnerabilidade baseou-se na taxa de acesso à água potável apresentado pelo SDPI. Este indicador 

variou entre 0% (valor mínimo) e 100% (valor máximo), definindo as seguintes classes: 

a) 0 a 20% de acesso à água potável (muito baixo); 

b) 21 a 40% de acesso à água potável (baixo); 

c) 41 a 60% de acesso à água potável (médio); 

d) 61 a 80% de acesso à água potável (alto), 

e) Acima de 80% de acesso à água potável (muito alto). 

 

b) Número de membros por agregado familiar 

 

 Mediu a composição dos agregados familiar1 nas duas aldeias. O número do agregado 

familiar aliado às condições de vida destes é importante na compreensão da pressão que estes 

exercem sobre o meio.  

 Os dados do Censo (2007) apontam que, no Distrito de Montepuez, os agregados 

familiares são, em média compostos por sete membros. A avaliação da vulnerabilidade deste 

indicador baseou-se no número de membros por agregado definido no Censo (2007) a partir das 

seguintes classes:  

a) 2 a 3 membros por agregado familiar (muito baixo: 0 a 30%); 

b) 4 a 5 membros por agregado familiar (baixo: 31 a 60%); 

c) 6 a 7 membros por agregado familiar (médio: 61 a 90 %) 

d) Acima de 7 membros por agregado familiar (alto: 91 a 100%). 

 

 

c) Tipo de habitação 

 

 As habitações da população de Nanhupo e Nséue foram aferidas a partir do tipo de 

material (convencional ou precário). O INE (2012) aponta que o Distrito possuiu um total de 51.799 

casas; destas, 50.711 (97,9%) são de material precário (paredes de adobe, caniço, paus, bambú, 

                                                           
1 Agregado familiar é o conjunto de pessoas que vivem no mesmo meio, ligadas ou não por laços consanguíneos, 

vivendo normalmente sob o mesmo “teto” e comendo da mesma “panela”, em regime de comunhão de vida, (INE, 

2012, p.8).   
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palmeiras, paus maticados, latas, saco, casca, e com teto de capim, colmo ou de palmeiras).  Dessa 

forma, a avaliação deste indicador baseou-se no percentual de casas de material precário, conforme 

o INE, e seguiu as seguintes classes a partir do valor mínimo (0%) e o valor máximo (100%). 

a) 0 a 20% de domicílios construídos de material precário (muito baixo); 

b) 21 a 40% de domicílios construídos de material precário (baixo); 

c) 41 a 60% de domicílios construídos de material precário (médio); 

d) 61 a 80% de domicílios construídos de material precário (alto); 

e) 81 a 100% de domicílios construídos de material precário (muito alto). 

  

d) Contaminação dos garimpeiros pelo manuseio de produtos químicos (Hg) usados na 

exploração das pedras preciosas 

 

 Analisou os riscos à saúde e as possibilidades de contaminação dos garimpeiros pelo 

manuseio de produtos químicos, como o mercúrio, durante a seleção e concentração das pedras 

preciosas. O mercúrio tem sido usado pelos garimpeiros, principalmente por aqueles que se 

dedicam à exploração do ouro na concentração das partículas finas por meio da amalgamação.   

  O cálculo da vulnerabilidade baseou-se no uso ou não do mercúrio e outros produtos 

químicos na concentração das pedras preciosas nas seguintes categorias: 

a) Seleção e concentração das pedras preciosas que não envolvem o uso do mercúrio ou de 

outros produtos químicos (0%); 

b) Seleção e concentração das pedras preciosas com uso do mercúrio ou outros produtos 

(100%). 

 

e) Local e procedimentos antes da deposição do lixo doméstico 

 

 Avaliou o local e as ações adotadas pelos moradores antes da disposição final do lixo 

doméstico. A coleta e deposição regular deste, assim como o número de ações (seleção e/ou 

separação do lixo) antes da disposição, são aspetos fundamentais na manutenção da qualidade 

ambiental.  

 De acordo com os dados da pesquisa de campo, o lixo doméstico em Nséue e Nanhupo é 

depositado em lixeiras familiares, queimado ou enterrado, sem prévia seleção. O cálculo da 
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vulnerabilidade considerou o local e os procedimentos adotados pelos moradores antes da 

deposição final do lixo doméstico a partir das seguintes classes: 

a) Lixo coletado a nível familiar, com adequada seleção e deposição final (0%); 

b) Lixo coletado a nível familiar, sem seleção, queimado ou enterrado (100%). 

 

 Dessa forma, o percentual do lixo coletado e os procedimentos antes da disposição, 

variaram entre 0% (valor mínimo) e 100% (valor máximo).  

  

f) Doenças dos garimpeiros 

 

 Baseado no MISAU (2010), as doenças mais frequentes no Distrito de Montepuez, foram: 

a malária, cólera, pneumonia, a tuberculose, o sarampo; a partir de 2008, inclui-se a esse rol a 

AIDS. A avaliação da vulnerabilidade considerou as doenças mais frequentes e classificou entre 0 

(valor mínimo) e 6 (valor máximo) nas seguintes classes: 

a) 0 a 1 (muito baixo: 0 a 30%); 

b) 2 a 3 (baixo: 31 a 60%); 

c) 4 a 5 (médio: 61 a 90%); 

d) Acima de 5 (alto: 91 a 100%).  

 

3.2.2.3 Indicadores do critério de capacidade de resposta 

 

 Os indicadores deste critério foram: casas com fossa séptica e com acesso à rede de esgoto, 

casas com acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico, conservação do solo, número de 

fontenários operacionais, número de habitantes por médico, número de postos de saúde, existência 

de unidades de conservação e valor médio da cesta básica. 

 

 

 

 

 

a) Casas com fossa séptica e acesso à rede de esgoto 
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 Avaliou o acesso à fossa séptica e rede de esgoto nos domicílios. O maior número de casas 

com acesso a estes serviços mede a capacidade de resposta efetiva dos moradores, no que diz 

respeito à melhoria das condições de saneamento básico. 

 De acordo com o Censo (2007), as habitações de Namanhumbir não possuem fossa séptica 

e não tem acesso à rede pública de esgotos sanitários. Na definição da vulnerabilidade, ponderou-

se a existência e/ou inexistência de casas com acesso a este serviço, nas seguintes classes:  

a) Casas com o acesso à fossa séptica e rede pública de esgoto sanitário (0%); 

b) Casas sem acesso à fossa séptica e rede de esgoto, sem retrete, e sem latrina melhorada 

(100%). 

O número de casas com ou sem acesso a este serviço variou entre 0% (valor mínimo) e 

100% (valor máximo).  

 

b) Casas com acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico 

 

Analisou o número de residências com acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico, pois 

o acesso a estes serviços mede a capacidade de resposta dos moradores na melhoria das condições 

de saneamento básico. 

 Segundo o Censo (2007), os domicílios de Nanhupo e Nséue não tem acesso ao serviço 

de coleta de lixo doméstico. Assim, a avaliação da vulnerabilidade foi baseada na existência ou 

não de casas com acesso a estes serviços e considerando as seguintes classes: 

a) Casas com acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico (0%); 

b) Casas sem acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico (100%). 

 

 O valor deste indicador variou entre 0 % (valor mínimo) e 100% (valor máximo). 

 

c) Existência de unidades de conservação 

 

 Aferiu os esforços na conservação da biodiversidade e do patrimônio nacional pela 

identificação e delimitação de unidades de conservação. Em Moçambique, as unidades de 

conservação pertencem a duas categorias: parques e reservas nacionais.  

 Em Nanhupo e Nséue não existem unidades de conservação; dessa forma, todo o espaço 

disponível pode ser utilizado para diversas atividades. A avaliação da vulnerabilidade deste 

indicador baseou-se na existência ou não de unidades de conservação, a partir das seguintes classes: 



75 

 

 

a) Existência de unidades de conservação nas quais há controle dos padrões de qualidade 

ambiental (0%); 

b) Inexistência de unidades de conservação, em que toda área disponível é utilizada para 

diversas atividades (100%).  

 

d) Conservação do solo 

 

 O indicador conservação do solo foi avaliado com base nos dados da empresa Montepuez 

Ruby Mining Ltda., a qual desenvolveu duas (2) ações, como fechamento de crateras abertas pelos 

garimpeiros e coleta de resíduos sólidos. Figueirêdo et al, (2010), considera cinco (5) principais 

ações para a conservação do solo: combate e/ou controle de processos erosivos, recuperação e/ou 

restauração das áreas degradadas, controle da salinização do solo, controle do uso de fertilizantes 

e agrotóxicos e incentivos à prática da agricultura orgânica, calculado pela equação 4. 

  

Conservação do solo = (
número  de ações realizadas

número total de ações de conservação  
) * 100  (4) 

Onde, 

Conservação do solo = percentual de conservação no Posto Administrativo; 

Número de ações realizadas = número total das ações realizadas para a gestão do solo 

(cedido pela Empresa); 

Número total de ações de conservação = número total das ações de gestão do solo baseado 

em Figueirêdo et al (2010). 

 Com base nesta equação, foi definido que as ações para a conservação do solo variaram 

entre 0% (valor mínimo) e 100% (valor máximo). 

 

 

 

e) Número de postos de saúde 

 

  Aferiu o número de postos de saúde existentes nas duas aldeias, pois a quantidade de 

unidades sanitárias mede os esforços dos órgãos do Estado na provisão dos serviços de saúde à 

população. Com base no MISAU (2010), o parâmetro ideal no atendimento à saúde é de três 

unidades sanitárias equipadas para 3.000 habitantes no meio urbano e periurbano e três unidades 
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sanitárias equipadas para 4.500 habitantes no meio rural, considerando as particularidades de 

desenvolvimento e a localização geográfica de cada área.   

 Para avaliar a vulnerabilidade deste indicador, foram considerados os dados de MISAU 

(2010), os qual variaram entre 0 (valor máximo) e 3 (valor máximo), a partir das seguintes 

categorias: 

a) 0 a 1unidade sanitária (baixo: 0 a 40%); 

b) 2 a 3 unidades sanitárias (médio: 41 a 80%), 

c) Acima de 3 unidades sanitárias (alto: 81 a 100%). 

 

f) Valor da cesta básica 

 

 Analisou o acesso aos produtos da primeira necessidade (arroz, açúcar, óleo), pelos 

moradores a partir do custo destes produtos.  De acordo com o SDAEM (2010), no período 2008 a 

2009, o custo médio da cesta básica foi de 500,00 MT2 e o valor máximo foi 2.000,00 MT. O 

cálculo da vulnerabilidade considerou como valor mínimo (preço médio da cesta básica) e o valor 

máximo (preço máximo), nas seguintes classes: 

a) 500,00 a 1.000,00 MT (baixo: 0 a 33%); 

b) 1001,00 a 2.000,00 MT (médio: 34 a 64%); 

c) Acima de 2.000,00 MT (alto: 65 a 100%). 

 

g) Número de habitantes por médico 

 

 Avaliou o provimento dos serviços de saúde aos moradores das duas aldeias, entre o 

número de médicos por cada 1.000 habitantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

o parâmetro ideal de assistência é de 01 médico para cada 1.000 habitantes. 

 Dados do MISAU (2010) apontam que, em Moçambique, há 01 médico para 10.000 

habitantes. Na definição da vulnerabilidade, foi considerado o número de habitantes por médico 

estabelecido pela OMS, o qual considerou entre 01 (valor mínimo) e 1.200 (valor máximo) 

habitantes por médico, baseado nas seguintes categorias:  

a) 1 a 400 habitantes por médico (muito baixo: 0 a 20%); 

                                                           
2 MT- metical, unidade de moeda usada em Moçambique, sendo que 1 dólar equivale a 29 meticais, segundo o câmbio 

do dia 22 de julho de 2013.    
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b) 401 a 800 habitantes por médico (baixo: 21 a 40%); 

c) 801 a 1000 habitantes por médico (médio: 41 a 60%); 

d) 1001 a 1200 habitantes por médico (alto: 61 a 80%); 

e) Acima de 1200 habitantes por médico (muito alto: 81 a 100%). 

 

h) Número de fontenários operacionais 

 

 Aferiu a quantidade de fontenários em funcionamento e disponíveis para a população em 

Nanhupo e Nséue, pois esta avalia a capacidade dos órgãos do Estado no provimento de água à 

população. 

 Baseado na Política Nacional de Águas (2008), o nível mínimo de acesso à água pela 

população é de uma fonte equipada com bomba manual para 500 pessoas. De acordo com o SDPI 

(2012), em Namanhumbir existem 60 fontenários equipados com bomba manual, sendo que deste 

total, 32 encontram-se avariados e 28 em operação. Na avaliação da vulnerabilidade baseou-se no 

número de fontenários em funcionamento, o qual variou entre 0 (valor mínimo) e 28 fontenários 

(valor máximo), segundo o SDPI, a partir destas classes:  

a) 0 a 7 fontenários em funcionamento (muito baixo: 0 a 30%); 

b) 8 a 15 fontenários em funcionamento (baixo: 31 a 60%); 

c) 16 a 23 fontenários em funcionamento (médio: 61 a 90%); 

d) 24 a 31 fontenários em funcionamento (alto: 91 a 100%). 

 Os vinte e um indicadores utilizados na análise da vulnerabilidade socioambiental, os 

valores obtidos em cada um deles, bem como as respectivas classes são apresentados na Tabela 3. 

 



 

 

 

 

Tabela 2 – Indicadores utilizados na análise da vulnerabilidade socioambiental segundo os valores obtidos e as respectivas classes 

Critérios Definição Valor do indicador 

Exposição   

Área reservada à mineração área (empresa)/área do PA 51,80 

Área reservada à atividade industrial área (ocupada pela atividade 

industrial)/área PA 

22,85 

Área reservada à atividade agropecuária área (ocupada pela atividade 

agropecuária)/área PA 

72,27 

Número de escolas 

definição em classes 

a) 0 a 1 escola (baixo: 0 a 30%); b)2 a 3 escolas (médio: 31 a 60%); c) 4 a 5 escolas (alto: 61 a 

100%) 

Abastecimento de água nas casas 

residenciais definição em classes 

a) casas sem abastecimento de água (0%); b) casas com abastecimento de água (100%) 

Represamento dos rios e lagos definição em classes a) inexistência de rios e lagos represado (0%); b) existência de rios e lagos represado (100%) 

Destruição da vegetação 

definição em classes 

a) 0 a 20% de destruição. da vegetação. (muito baixo); b) 21 a 40% de destruição. da 

vegetação. (baixo); c) 41 a 60% de vegetação. (médio); d) 61 a 80% de destruição da veget. 

(alto); e) > de 80% (muito alto) 

Sensibilidade   

Acesso à água potável 

definição em classes 

a) 0 a 20% de acesso à água potável(muito baixo); b)21 a 40% de acesso à água potável 

(baixo); c) 41 a 60% de acesso (médio); d)61 a 80% de acesso(alto); e) > de 80% acesso 

(muito alto) 

Número de habitantes por agregado 

familiar 

definição em classes a) 2 a 3 membros (muito baixo: 0 a 20%); b) 4 a 5 membros (baixo); c) 6 a 7 membros (médio: 

41 a 60%); d) 8 a 9 membros (alto: 61 a 80%); e) >9 membros (muito alto: 81 a 100%) 

Tipo de habitação definição em classes a) 0 a 20%  casas de mater. precário(muito baixo); b)21 a 40%  casas de mater. 

precário(baixo); c)41 a 60%  casas de mater. precário(médio); d)61 a 80%  casas de mater. 

Precário (alto); e) >81%  

Contaminação dos garimpeiros por 

químicos 

definição em classes a) seleção e contração que não envolve uso de mercúrio ou outros produtos químicos (0%); b) 

seleção e concentração com uso de mercúrio ou outros produtos químicos (100%) 

Principais doenças que afetam os 

garimpeiros 

definição em classes a) 0 a 1 doença (baixo: 0 a 30%); b) 2 a 3 doenças (médio: 31 a 60%); c) 4 a 5 doenças (alto: 

61 a 90%), d) > 5 doenças (muito alto: 91 a 100%) 

Local e procedimentos antes da disposição 

do lixo doméstico 

definição em classes a) lixo coletado pelo município com seleção e adequada disposição final (0%); b) lixo coletado 

em nível familiar sem seleção, queimado ou enterrado (100%) 

Capacidade de resposta   

Casas com fossa séptica e acesso à rede de 

esgoto 

definição em classes a) casas com acesso à fossa séptica e a rede de esgoto (0%); b) casas sem acesso à fossa 

séptica e rede de esgoto, sem retrete e sem latrina (100%) 

7
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Casas com acesso ao serviço de coleta de 

lixo 

definição em classes a) casas com acesso à coleta de lixo doméstico (0%); b) casas sem acesso à coleta do lixo 

doméstico (100%) 

Existência de unidade de conservação definição em classes a) existência de unidade com controle dos padrões de qualidade ambiental (0%); b) 

inexistência de unidades de conservação/ área disponível para todas as atividades (100%) 

Conservação do solo n° de ações realizadas/n° de 

ações de conservação * 100 

40 

Número de postos de saúde definição em classes a) 0 a 1 unidade. sanitária (baixo: 0 a 40%); b) 2 a 3 unidades. sanitárias (médio: 41 a 80%); c) 

> 3 unidades. sanitárias (81 a 100%) 

Valor da cesta básica definição em classes a) 0 a 500.00MT (baixo: 0 a 30%); b) 501 a 1.000.00MT (médio: 31 a 60%); c) 1001 a 

2.000.00MT (alto: 61 a 90%); d) > 2.000.00 MT (muito alto: 91 a 100%) 

Número de habitantes por médico definição em classes a) 0 a 400 hab/médico (muito baixo: 0 a 30%); b) 401 a 800 hab./médico (baixo: 31 a 60%); c) 

801 a 1000 hab./médico (médio: 61 a 90%); d) > 1000 hab./médico (alto 91 a 100%) 

Número de fontenários operacionais definição em classes a) 0 a 7 fontenário em funcionamento. (muito baixo: 0 a 30%); b) 8 a 15 fontenário em 

funcionamento.(baixo: 31 a 60%); c)16 a 23 fontenário em funcionamento. (alto: 61 a 90%); 

d) 24 a 31 fontenário em funcionamento. (alto: 91 -100%) 

Autoria: Bata (2013 trabalho de campo).

Tabela 3 (Continua...) 

7
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3.3 REGRA PARA NORMALIZAÇÃO DOS INDICADORES 

 

 A normalização de cada indicador foi realizada considerando os indicadores 

quantitativos e qualitativos. Os indicadores quantitativos do critério de exposição foram: área 

reservada à mineração, área reservada à atividade agropecuária, área reservada à atividade 

industrial, destruição da vegetação e represamento dos rios. Do critério de sensibilidade, os 

indicadores quantitativos foram: doenças dos garimpeiros, número médio de membros por 

agregado familiar, contaminação dos garimpeiros pelo manuseio de produtos químicos (Hg) e 

os indicadores valor médio da cesta básica e número de habitantes por médico do critério de 

capacidade de resposta, considerando que quanto maior seu valor, maior a vulnerabilidade, 

conforme a equação 5a. 

 

valorі= (
Indicadori    −Valormin

Valor máx−Valor min
) + 1 (5a) 

Onde,  

 i = indicador dentre os utilizados no método (Quadro 1); 

 indicador = valor original que pode ser assumido por um indicador; 

 Valor_ máx. = valor máximo de ser alcançado pelo indicador de vulnerabilidade; 

Valor_min. = valor mínimo possível de ser alcançado pelo indicador de vulnerabilidade; 

 Valor = valor normalizado do indicador. 

 

 Para os indicadores, quanto menor seu valor maior a vulnerabilidade ambiental, foram 

considerados no critério de exposição: número de escolas e casas sem abastecimento de água da 

rede geral. No critério de sensibilidade, considerou-se: casas com fossa séptica e acesso à rede de 

esgotos, e acesso à água potável. Já no critério de capacidade de resposta, foram considerados: 

casas com acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico, conservação do solo, número de 

fontenários operacionais e número de postos de saúde, calculada pela equação (5b). 

 

Valorі= (
Valormáx− indicadori   

Valor máx−Valor min
) + 1 (5b) 

 

Onde,  

Valorі = valor normalizado do indicador. 

           Valor máx. = valor máximo de ser alcançado pelo indicador de vulnerabilidade; 
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indicador = valor original que pode ser assumido por um indicador; 

 Valor min. = valor mínimo possível de ser alcançado pelo indicador de vulnerabilidade 

i = indicador dentre os utilizados no método (Quadro 1). 

 

 Para os indicadores qualitativos foram atribuídos um valor de vulnerabilidade na escala 1 

a 2 para cada resposta apresentada pelo indicador, considerando o que representa maior ou menor 

vulnerabilidade. Os indicadores qualitativos foram: tipo de habitação do critério de sensibilidade e 

existência de unidades de conservação do critério de capacidade de resposta. 

 Assim, a variação do valor do indicador na definição da vulnerabilidade final desse 

indicador, foi calculada com base na equação (6). 

 

Vulnerabilidade_ indicadori =  ∑ valori

n

i=1

∗ pesoi    (6) 

Onde,  

 Vulnerabilidade_ indicador i = valor final da vulnerabilidade de um indicador; 

 i = um dos indicadores de análise da vulnerabilidade; 

 Valor i = valor normalizado da vulnerabilidade de um indicador; 

 Peso i = peso do indicador de vulnerabilidade dentre os utilizados na análise. 

3.3.1 Regra para Agregação dos Indicadores em Critérios 

 

 De acordo com Figueirêdo et al (2010), os indicadores de vulnerabilidade foram 

integrados inicialmente, nos três critérios- exposição, sensibilidade e capacidade de resposta-, de 

forma linear, pela média dos indicadores pertencentes a cada classe, ponderando que cada indicador 

tem o mesmo peso na composição do critério ao qual pertence, (Equação 7).  

 

Critérioc = ∑ peso i 

n

i=1

∗ vulnerabilidade_ indicador  i                                                               (7)   

Onde,  

 Critério c = valor da vulnerabilidade em um dos critérios (exposição, sensibilidade e 

capacidade de resposta); 

c = critério em análise (1- exposição, 2- sensibilidade e 3- capacidade de resposta); 
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 peso = peso do indicador no critério; 

Vulnerabilidade_indicador = valor normalizado do indicador de vulnerabilidade. 

 

3.3.2 Regra para Agregação dos Critérios no Índice Final de Vulnerabilidade Socioambiental 

(IFVSA) 

 

O Índice Final de Vulnerabilidade Socioambiental (IFVSA) foi composto pela média 

ponderada dos valores em cada critério pelo peso de cada um. Portanto, considera-se que cada 

critério que compõem o IFVSA tenha o mesmo peso na composição do índice, uma vez que todos 

são importantes na avaliação da vulnerabilidade de um sistema à degradação ambiental, 

(FIGUEIRÊDO et al, 2010) (Equação 8). 

 

IFVSA = ∑ peso c 

3

i=1

∗ critério  c                                                                                                    (8) 

Onde,  

IFVSA = índice final de vulnerabilidade socioambiental. 

Peso c = peso do critério na formação do índice; 

Critério c = valores do critério c (1- exposição, 2- sensibilidade e 3- capacidade de 

resposta). 

 Após a seleção das questões ambientais, dos indicadores, assim como a agregação dos 

indicadores nos critérios, cada um dos indicadores foi normalizado utilizando uma 

transformação linear em uma escala que varia entre 1 a 2, (Tabela 4).  

Tabela 3 - Níveis de Vulnerabilidade 

Vulnerabilidade Valor 

Muito baixa 1 - 1,2 

Baixa 1,2 - 1,4 

Média 1,4 - 1,6 

Alta 1,6 - 1,8 

Muito alta 1,8 – 2 

Fonte: Figueirêdo et al, (2010) 
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3.4 TRABALHO DE CAMPO 

 

 A pesquisa de campo foi realizada no período de março a julho de 2013, no Posto 

Administrativo de Namanhumbir, especificamente nas Aldeias de Nanhupo e Nséue, cidades de 

Montepuez, Pemba, e Maputo. Durante esta fase foram realizadas a seleção da amostra da pesquisa, 

a aplicação dos questionários a 98 sujeitos de pesquisa, a visita à mina de Nséue, a mina da Empresa 

Montepuez Ruby Mining Ltda., e a realização das entrevistas.  

 O tipo de amostra desta pesquisa foi aleatória simples, e a escolha de 98 sujeitos de 

pesquisa para participar desta, deveu-se ao tipo de pesquisa desenvolvida (qualitativa e 

exploratória), a compreensão de que o tamanho da amostra selecionada representava as 

características do universo da pesquisa, e a disponibilidade tempo e de recursos humanos e 

financeiros para o desenvolvimento da pesquisa de campo. 

 A última etapa do trabalho de campo consistiu na visita a algumas instituições públicas e 

privadas como INE, a Direção Nacional de Geologia (DNG), Arquivo Histórico de Moçambique 

(AHM), e o Centro de Integridade Pública (CIP)1, objetivando recolher documentos e/ou 

informações para complementar - ou confrontar - os dados de fonte primária coletados no decurso 

da pesquisa de campo. 

 

3.4.1 Metodologia dos Questionários e das Entrevistas 

 

 Visando à compreensão da realidade empírica do campo de pesquisa e do fenômeno 

estudado, foi realizado o trabalho de campo e aplicado questionários semiestruturados para noventa 

e oito sujeitos (98) de pesquisa, sendo 49 garimpeiros e 49 moradores das aldeias de Nanhupo e 

Nséue, em Namanhumbir. Para efeitos da pesquisa, foram considerados garimpeiros de pedras 

preciosas e semipreciosas todos aqueles indivíduos que não possuem nenhum dos documentos2 

relacionados na Lei nº14/2002, como os documentos indispensáveis para o exercício legal da 

mineração em Moçambique, e moradores todos os indivíduos que, no período do desenvolvimento 

                                                           
1Instituição do setor privado, sem fins lucrativos que representa a sociedade civil moçambicana no grupo tripartido de 

implementação da ITIE.   
2 Os documentos referidos na Lei de Minas e que dão direito ao exercício legal da mineração para pessoas singulares, 

ou mesmo para pequenas associações são a Senha Mineira e o Certificado Mineiro.   
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desta, se encontravam a residir nas aldeias de Nanhupo e Nséue, independentemente de serem 

nativos ou não das duas Aldeias. 

 Assim, os questionários aplicados aos garimpeiros contemplavam o perfil do sujeito de 

pesquisa, exploração das pedras preciosas e semipreciosas em Namanhumbir, percepção dos 

problemas ambientais em Namanhumbir, processo de comercialização das pedras preciosas e 

semipreciosas (APÊNDICE A). 

 Os questionários aplicados aos moradores foram compostos pelas seguintes partes: perfil 

do sujeito de pesquisa, principais atividades da população de Namanhumbir, e percepção dos 

problemas ambientais em Namanhumbir (APÊNDICE B). 

 Vale ressaltar que, para os questionários aplicados aos moradores e aos garimpeiros, nas 

questões 2.3, 2.11.2, 3.7 e 3,9, os garimpeiros responderam em mais de uma opção, e nas perguntas 

4.1, 5.1 e 5.3 para os moradores. 

 Foram realizadas cinco entrevistas semiestruturadas, com o diretor e o técnico dos 

SDAEM, composta pelas seguintes partes: perfil do entrevistado, perfil socioeconômico do Distrito 

e do Posto Administrativo de Namanhumbir, processo de exploração das pedras preciosas e 

semipreciosas e seus impactos, percepção dos problemas ambientais em Namanhumbir e o papel 

do governo local (APÊNDICE C); com o gerente residente da MRM, a qual contemplou as 

seguintes partes: perfil do entrevistado, processo produtivo, comercialização dos minerais, 

questões ambientais e principais dificuldades (APÊNDICE D). Foi realizada, também, entrevista 

com o técnico da direção provincial dos recursos minerais de Cabo Delgado, composta por: perfil 

do entrevistado, processo de exploração mineira em Namanhumbir (APÊNDICE E) e, por último, 

com a técnica da Direção Provincial para a Coordenação e Ação Ambiental (DPCCA), constituído 

por: perfil da entrevistada e principais problemas ambientais de Namanhumbir (APÊNDICE F). 

 Os questionários aplicados aos moradores e garimpeiros, os roteiros de entrevistas 

aplicados aos técnicos, gerente e ao diretor, foram aprovados no Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás sob o protocolo de número 053/2013. 

 

3.4.2 Tratamento dos Dados 

 

 Após a coleta e organização dos dados da pesquisa de campo, os questionários foram 

codificados, ou seja, atribuídos códigos para sua identificação. Assim, aos garimpeiros coube o 
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seguinte código GQ, para os moradores a codificação obedeceu ao seguinte código MQ. 

Posteriormente, os questionários foram organizados em quadros, com recurso da planilha 

eletrônica e com as ferramentas do pacote estatístico SPSS, versão 11.5, e gerados tabelas e 

gráficos.  

 Para as entrevistas, foram atribuídos os seguintes códigos: ET1, ET2, ET3, para referir 

técnico entrevistado, ED, para designar diretor entrevistado, e EG, para o gerente. As respostas 

obtidas destas entrevistas foram transcritas e constam no texto ou em notas explicativas.  

 Na elaboração dos mapas, utilizou-se a base de dados cartográficos do Google earth, 2012, 

CENACARTA e do programa ArcSiG 9, versão ArcMap 9.3.
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

4.1 ANÁLISE DO ÍNDICE FINAL DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (IFVSA), 

EM NAMANHUMBIR 

  

 A análise da vulnerabilidade socioambiental possibilita a compreensão do estado de 

estresse no qual determinado sistema está sujeito, bem como a capacidade deste contra os efeitos 

adversos. Portanto, a avaliação da vulnerabilidade permite descrever o estado de susceptibilidade, 

a impotência, a marginalidade dos sistemas físicos e sociais, e garante a aferição das condições e 

do grau de suscetibilidade dos sistemas à degradação ambiental.  

 O sistema ambiental avaliado correspondeu aos limites territoriais das Aldeias de 

Nanhupo e Nséue, em Namanhumbir, Distrito de Montepuez, no qual se exploram as pedras 

preciosas e semipreciosas, considerando os critérios de exposição, sensibilidade e capacidade de 

resposta. Na tabela 5, pode-se notar que, o IFVSA de Namanhumbir foi de 3,86, assim classificada 

como uma vulnerabilidade muito alta, superior ao da Tabela 4. Os critérios de exposição e 

capacidade de resposta foram os que mais contribuíram para esse resultado. 

 No que se refere ao critério de exposição, os indicadores número de escolas (3,44), 

abastecimento de água nas casas residenciais (2,00) e destruição da vegetação (2,00), são os que 

apresentaram maior valor de vulnerabilidade, pois 95% dos moradores e garimpeiros (dados do 

campo) apontaram que a destruição da vegetação é o principal problema ambiental em 

Namanhumbir. A destruição da vegetação é um fator potencial na degradação ambiental, visto que 

acarreta a perda de biodiversidade e a exposição dos solos aos processos erosivos com consequente 

escassez de solos para a prática da atividade agrícola. 

 Em relação ao número de escolas, o valor encontrado em Namanhumbir ficou abaixo do 

parâmetro estabelecido pelo PEEC (2010), o qual considera cinco escolas para cada 4.500 

habitantes no meio rural, e sobre o abastecimento de água nas casas residenciais, em Namanhumbir, 

a população não tem acesso à água da rede geral, assim, o fornecimento é feito por meio de poços 

a céu aberto e fontenários (Tabela 5).  

 

 



 

 

 

 

 Autoria: Bata (2013-trabalho de campo)

      Valor médio  Vulnerabilidade ambiental 

Critério Indicadores Unidade de medida do indicador Indicador Critério IFVSA 

 
Área reservada à mineração % (percentual da área do P.A reservada à mineração) 

51,79% 0,09 1,15 3,86 

 
Área reservada à atividade industrial % (percentual da área do P.A reservada à indústria) 

22,85% 0,75   

 
Área reservada à atividade agropecuária % (percentual da área do P.A reservada à agropecuária) 

72,27% -1,21   

Exposição 
Número de escolas Total de escolas existentes no P.A 

5,00 3,44   

 
Abastecimento de água nas casas residenciais % (percentual da população com acesso à água) 

0% 2,00   

 
Represamento de rios e lagos para a mineração % (percentual de represamento de rios e lagos) 

0% 1,00   

 
Destruição da vegetação % (percentual da destruição da vegetação no P.A) 

60% 2,00   

  
Acesso à água potável % (percentual da popul. com acesso à água no P.A) 

20% 1,00 -0,85   

 
Número de membros por agregado familiar Total/médio dos membros por agregado familiar 

7 -0,79   

Sensibilidade 
Tipo de habitação % (percentual de habitação construída de material precário) 

97,90% 1,11   

 
Contaminação dos garimpeiros por químicos  % (percentual de garimpeiros contaminados por químicos) 

0% 1,00   

 

Local e procedimentos antes da deposição do 

lixo 

Total de ações realizadas pelos moradores antes deposição 

do lixo doméstico 0% 1,00   

 
 Doenças dos garimpeiros Doenças que afetam os garimpeiros 

6 -8,44     

  

Casas com fossa séptica e acesso à rede de 

esgoto 

% (percentual de casas com acesso a fossa séptica e esgoto) 

0% 2,00 11,29  

 

Casas com acesso a coleta do lixo doméstico % (percentual de casas com acesso a coleta de lixo 

doméstico) 0% 2,00   

Capacidade de 

Existência de unidades de conservação % (percentual a área ocupada pelas unidades de conservação 

no PA) 0% 2,00   

Resposta 
Número de postos de saúde Total de postos de saúde existentes no P.A 

3,00 6,11   

 
Valor da cesta básica Valor da cesta básica 

500,00 16,15   

 
Número de habitantes por médico Total de habitantes por médico no P.A 

1000,00 51,47   

 
Número de fontenários em funcionamento Total de fontenário em funcionamento no P.A 

28,00 9,00   

  
Conservação do solo % (percentual de ações para a conservação do solo) 

40% 1,60     

 

Tabela 4 - Cálculo do IFVSA utilizando a metodologia de Figueirêdo et al, (2010) 
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 No critério de sensibilidade, o indicador que apresentou maior vulnerabilidade foi o tipo 

de habitação (1,11), visto que segundo o INE (2012), 97,9% das habitações do Distrito de 

Montepuez foram construídas de material precário (Foto 1 A e B). 

 

Foto 1- Tipo de habitação predominante nas Aldeias de Nanhupo e Nséue em Namanhumbir (A) e 

área com vegetação destruída (B) 

 

 

Autoria: Bata (2013 -Pesquisa de Campo em março)  

A 

B 
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 A baixa capacidade de resposta apresentado por este critério (11,29) deveu-se, 

principalmente, aos indicadores número de habitantes por médico (51,47), valor da cesta básica 

(16,15), número de fontenários em funcionamento (9,00). Em relação ao número de habitantes por 

médico, segundo MISAU (2010), em Moçambique, 01 médico deve atender 10.000 habitantes, 

valor maior do que é preconizado pela OMS, que é 01 médico para cada 1.000 habitantes. O valor 

da cesta básica teve um aumento, variando de 500,00 MT, antes do início da exploração, para 

2.000,00 MT, pois gerou uma maior demanda por diversos serviços e, principalmente, nos produtos 

como óleo, açúcar, sabão, entre outros. 

 De acordo com o PEEC (2010), o parâmetro ideal de acesso à educação em Moçambique 

é de três escolas para cada 1.000 habitantes no meio urbano, e cinco escolas para cada 4.500 

habitantes no meio rural, atendendo às particularidades econômicas de cada região e a sua 

localização geográfica. Em Namanhumbir, existem quatro escolas, sendo três do EP1 e uma do 

EP2, esta última localizada na sede do Posto Administrativo.  

 Segundo o Censo (2007), a população em idade escolar, em nível do Posto, foi de 5705 

alunos, sendo uma média de 1.426 alunos por escola (4), que não representa a média da população 

em idade escolar, pois esta reflete apenas a população escolar na faixa compreendida entre 5 a 14 

anos, deixando de fora a população com idade superior a 14 anos. O outro aspecto que deve ser 

considerado é a inexistência de escola do Ensino Secundário; assim, os alunos que concluem o EP2 

são obrigados a residirem na cidade de Montepuez ou em outros Distritos que possuam este nível 

de ensino, sendo que grande parte destes são coagidos a abandonar a escola. 

 Em relação ao abastecimento de água nas casas residenciais, os dados da pesquisa de 

campo assinalaram que a população de Namanhumbir não tem acesso ao abastecimento de água da 

rede geral, a água para o consumo e outras atividades do cotidiano é obtida dos poços abertos nas 

residências (maior parte deles sem proteção), e dos fontenários públicos. Segundo o Censo (2007), 

76% da população do Distrito consome água proveniente dos poços caseiros sem bomba manual 

(céu aberto).  Dessa forma, o baixo nível de abastecimento de água é um fator de pressão 

socioambiental, visto que obriga a população a consumir a água dos poços, sem o prévio 

tratamento, o que corrobora para aumento das doenças de veiculação hídrica, principalmente na 

época chuvosa (Quadro 2).  
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A destruição da vegetação é um fator potencial na degradação ambiental, visto que acarreta 

a perda de biodiversidade e a exposição dos solos aos processos erosivos com consequente escassez 

de solos para a prática da atividade agrícola. As principais pressões que afetaram a destruição da 

vegetação foram: o desmatamento (queimadas) de grandes áreas para a prática da atividade 

agrícola, a caça e a exploração das pedras preciosas e semipreciosas, confirmado também pelos 

garimpeiros e moradores das duas aldeias, pois 95% apontaram a destruição da vegetação como o 

principal problema ambiental decorrente dessa atividade, como apontam Bandeira et al, (2005, p. 

12) que, 

 
[...] os efeitos ambientais da mineração em Moçambique têm se multiplicado nos últimos 

anos, principalmente com o início da exploração das pedras preciosas em algumas regiões 

do país, bem como com o arranque de diversos projetos de exploração de recursos 

minerais e/ou energéticos. Assim, dentre os problemas ambientais mais salientes, 

apontam-se: a poluição das águas, a infertilidade da terra, a devastação das florestas, a 

poluição do ar e a apropriação das terras com potencialidades agrícolas pelos grandes 

empreendimentos mineiros. 
  

 Portanto, em face desse cenário de degradação socioambiental, as respostas sociais que 

mitigam esta questão ambiental foram: a recuperação das áreas degradadas pelo garimpo de pedras 

preciosas e semipreciosas, o incentivo à formação de associações de mineiros artesanais, a 

obtenção de licença para o exercício legal desta atividade, a restrição do uso do fogo para o preparo 

dos campos agrícolas, criação de unidades de conservação inseridas em umas das duas categorias 

(parques e reservas) preconizadas na Lei n. 10/1999 – Lei de florestas e fauna bravia, visando à 

conservação da vegetação e da biodiversidade (Quadro 2). 
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Critérios Indicadores Principais pressões Fatores do meio biótico relacionados 

as questões ambientais 

Respostas sociais que mitigam as 

questões ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição  

Abastecimento de água nas casas 

residenciais 

Inexistência da rede de 

abastecimento de água para os 

moradores das aldeias,  

Maior número de fontenários 

avariados, 

Baixo nível de manutenção dos 

fontenários existentes 

Localização do lençol freático (baixas 

profundidades) em algumas 

comunidades (Nséue),  

Proximidade dos rios, lagos e lagoas, 

Distância entre a fonte de água e a 

comunidade 

Reabilitação dos fontenários 

avariados,  

Incentivo à formação de comitês de 

gestão de água nas comunidades, 

Investimento público na abertura de 

mais poços com bomba manual, na 

distribuição de cloro e certeza para a 

purificação da água, 

Criação de comitês de monitoramento 

e limpeza dos poços caseiros    

 

 

 

 

 

 

Destruição da vegetação Desmatamento (queimadas) de 

grandes áreas para a prática da 

agricultura, caça e corte de 

madeira, 

Destruição da vegetação para a 

exploração das pedras preciosas 

Perturbação/destruição dos 

ecossistemas e da biodiversidade, 

Exposição dos solos e susceptibilidade à 

processos erosivos 

Recuperação das áreas degradadas 

pelo garimpo de pedras preciosas, 

Incentivo à formação de pequenas 

associações de mineiros artesanais, 

Restrição do uso do fogo para o 

preparo dos campos agrícolas e na 

caça, 

Conservação das áreas com espécies 

consideradas ameaçadas de extinção 

através de criação de áreas de 

preservação permanente reservas ou 

parques 

Número de escolas Existência de maior número de 

alunos por turma, 

Menor número de escolas nas duas 

aldeias, 

Tipo de material (convencional e 

precário) com que foram 

construídas as escolas 

 

Falta de escolas 

Falta de investimentos no setor da 

educação 

Falta de acesso ao ensino 

Alargamento da rede escolar para 

atender à demanda por estes serviços, 

Contratação de mais professores para 

todos os níveis ensino para reduzir a 

razão entre professor e o número de 

alunos, Investimentos no setor de 

educação (construção e equipamento 

de escolas) 

Sensibilidade Tipo de habitação Natureza do material 

(Convencional ou precário),  

Tamanho do agregado familiar 

Destruição das florestas em busca de 

material para a construção e/ou 

reabilitação das habitações 

Investimento público na melhoria das 

condições de habitação da população, 

construção de casas de material 

convencional 

Capacidade de 

resposta 

Número de fontenários em 

funcionamento 

Maior número de utentes desses 

fontenários, 

Deficiente manutenção e reposição 

das peças danificadas, 

Localização do lençol freático,  

Localização dos fontenários 

Investimento público na construção de 

mais fontenários em todo o Posto 

Administrativo,  

 

Quadro 2- Questões ambientais, indicadores e critérios que compõem o IFVSA 
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Baixo nível de controle e poucos 

cuidados pelos utentes 

Baixa qualidade do material utilizado na 

construção e manutenção dos 

fontenários, 

Inexistência de um comitê de gestão dos 

fontenários responsável pela 

manutenção das fontes  

Reabilitação dos fontenários 

avariados, 

Construção de fontenários em locais 

mais apropriados (áreas sem erosão) 

Investimento na construção da rede 

geral de abastecimento de água à 

população de Namanhumbir 

 

Número de habitantes por 

médico 

Menor número de unidades 

sanitárias e com poucos serviços 

ofertados (consultas externas e 

serviços de internamento),  

Maior número de população 

residindo em áreas sem unidades 

sanitárias, 

Inexistência de médicos nas duas 

aldeias 

Hábitos e/ou costumes locais (recurso a 

medicina tradicional/ curandeiros, e 

automedicação a partir de plantas 

medicinais localmente preparadas, 

Proliferação do lixo 

Menor número e/ou ausência de 

médicos nas aldeias 

Investimento público na construção, 

reabilitação e equipamento das 

unidades sanitárias, 

Alocação de médicos, enfermeiros e 

técnicos de saúde capacitados para o 

atendimento às comunidades 

Valor da cesta básica 

Início da exploração das pedras 

preciosas que gerou uma maior 

procura dos produtos alimentares, 

Entrada de estrangeiros em 

Namanhumbir e na cidade de 

Montepuez, com alto poder 

aquisitivo e maior demanda nos 

produtos alimentares e em outros 

serviços, o que criou oportunidade 

para a especulação do preço dos 

produtos e outros serviços 

A redução do número da população 

trabalhando na agricultura para a 

exploração das pedras preciosas,  

Os baixos rendimentos da atividade 

agrícola em comparação com a 

exploração das pedras preciosas, 

O aparecimento de um grupo de pessoas 

com alto poder de compra em relação as 

outras aliado à maior procura o que 

gerou o aumento dos preços 

Sensibilização da população para 

retornar as atividades agrícolas, 

Abertura de mais postos de trabalho 

por forma a melhor o poder aquisitivo 

da população, 

A materialização do projeto cesta 

básica anunciada pelo Governo de 

Moçambique e aprovado pelo 

parlamento em 2011, para ajudar a 

população mais carenciada 

 

Autoria: Bata (2013), (trabalho de campo) 
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 No critério de sensibilidade, a análise da vulnerabilidade socioambiental considerou o 

tipo de habitação como um dos fatores de pressão em relação ao meio, pois o maior número de 

casas construídas de material precário representa uma maior pressão para o meio, assim como 

para os moradores. No Distrito de Montepuez, o tipo de casa predominante é de material 

precário, ou seja, 97,9% das casas do Distrito foram construídas de material precário (CENSO, 

2007).  

 Assim, o percentual de casas construídas de material precário representa, portanto, 

uma maior pressão sobre o meio e para os moradores, principalmente pela sua suscetibilidade 

ao desabamento durante o período chuvoso, ou seja, entre os meses de outubro a março, época 

em que, no país há ocorrência de ciclones tropicais acompanhados de chuvas torrenciais. 

 Segundo o INGC (2009), embora os Distritos da região Norte de Moçambique, 

sobretudo os do interior, sejam menos vulneráveis a eventos catastróficos em comparação com 

os das regiões centro e sul, o estado precário das habitações (construídas de paus e capim), bem 

como a falta de infraestruturas de apoio, mantêm a população mais vulnerável, particularmente, 

no período quente e chuvoso, ao mesmo tempo em que esses eventos catastróficos dificultam a 

intervenção do governo, como também aceleram a degradação da paisagem, colocando em 

situação de risco os ecossistemas locais.    

 Em relação ao critério de capacidade de resposta, os indicadores que obtiveram maior 

vulnerabilidade foram: número de habitantes por médico e valor da cesta básica (Tabela 4). O 

número de habitantes por médico é importante indicador na avaliação do acesso aos cuidados 

sanitários pela população de um determinado país, ou região, pois traduz a capacidade de 

resposta que os órgãos Estaduais têm para responder à demanda por estes serviços. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o parâmetro considerado ideal na assistência à saúde é 

de um médico para 1.000 habitantes. 

  No Brasil1, a razão média observada é de um médico para 622 habitantes. Em termos 

regionais, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentaram valores abaixo da média, 

                                                           
1Disponível em <http://jornalaico.blogspot.com.br/2013/07/brasil-tem-17-medicos-para-10-mil.html>, Acesso 

em: 20 ago. 2013. 

 

http://jornalaico.blogspot.com.br/2013/07/brasil-tem-17-medicos-para-10-mil.html
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enquanto isso, as regiões Nordeste e Norte apresentaram valores (1.063 hab. e 1.345 hab.) um 

pouco acima da média estabelecida pela OMS. 

 Em Moçambique, de acordo com o MISAU (2010), em média existe um médico para 

cada 10.000 habitantes. Nas zonas mais pobres e de difícil acesso, valor é extremamente alto, 

ou seja, dez vezes maior em comparação com o parâmetro estabelecido pela OMS. Por sua vez, 

no Distrito de Montepuez, um Técnico Profissional de Saúde deve atender 2.800 habitantes 

com residência neste Distrito. 

 O início da exploração das pedras preciosas e semipreciosas em Namanhumbir veio 

dinamizar o comércio e aumentar a demanda por alguns serviços ou produtos que até então 

eram pouco procurados. Esta procura processou-se de forma lenta no limiar desta atividade e 

mais rapidamente no seu auge, cujos efeitos se repercutiram nos preços dos produtos que 

compõem a cesta básica e em outros serviços oferecidos no Posto Administrativo. 

 Mosca e Selemane (2011) explicam que o início de algumas atividades ou mesmo a 

implantação de algum projeto numa determinada área, geram uma procura segmentada que 

afeta negativamente a população de menor rendimento, devido ao aumento dos preços dos 

produtos alimentares localmente produzidos, tais como o milho, a carne, vegetais e alguns bens 

importados, o que gera um agravamento do custo de vida com efeitos sobre os mais pobres e 

com aprofundamento das desigualdades sociais.  

 Em Namanhumbir a descoberta e exploração do rubi e de outras pedras preciosas veio 

agravar o custo de vida, dificultando, dessa forma, o acesso a alguns produtos da primeira 

necessidade (óleo, açúcar, sal, sabão, petróleo, entre outros) que não podem ser obtidos 

diretamente na agricultura. De acordo com o SDAEM (2010), no período 2008 a 2009, o custo 

médio da cesta básica foi de 500,00 MT e o valor máximo foi 2.000,00 MT. No entanto, dados 

da pesquisa de campo demonstram que no período entre 2009 até meados de 2012, momento 

em que a MRM obteve a licença de exploração do rubi, o preço da cesta básica foi superior a 

3.000,00MT, o que confirma que o início da exploração das pedras preciosas cogitou o aumento 

do custo de vida, agravando ainda mais as condições de vida da população local. 

 Ratificando esta opinião, o ED (2013) explicou que, 

 
[...] o inicio do garimpo do rubi e a chegada de muitos estrangeiros aqui em 

Namanhumbir não trouxe nenhuma vantagem, quando muito isso só veio agravar o 
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custo de vida, o nível de vida subiu, mudou o senso das pessoas, principalmente, dos 

mais jovens que tiveram de abandonar a escola para trabalhar para os estrangeiros [...], 

os produtos da primeira necessidade mudaram tanto, por exemplo, 25 kg de arroz de 

qualidade custa em média 800,00MT e nem todas as famílias conseguem comprar, 

pois estas dependem da venda dos produtos da machamba [roça na terminologia 

brasileira], portanto, em geral houve inflação nos preços, antes a cesta básica custava 

menos do que custa hoje [...] antes do garimpo os preços eram razoáveis do que estão 

hoje, [...] em 2009 no auge do garimpo em Namanhumbir um refresco [refrigerante] 

chegou a custar 30,00MT a garrafa e um frango assado custava 300,00MT.    

 

 Por sua vez, o GQ 25 (2013) apontou que além do aumento do custo de vida, a 

exploração das pedras preciosas e semipreciosas, inicialmente de forma ilegal, deu início ao 

negócio de aluguel de casas para habitação, fenômeno que até então não existia,  

 
[...] aqui tem muitas pessoas vientes [gente que vem de outros distritos, províncias, ou 

mesmo de outros países] que procuram casa para viver, uma casa de pobre, por 

exemplo, custa 400,00MT e do patrão custa 1.500,00 a 3.000,00MT, a água para tomar 

banho o balde custava 40,00MT, mas agora já caiu e custa 20 a 10,00MT, [...] o saco 

de arroz, custava entre 800,00 a 1.000,00MT, e agora um prato de arroz nós 

comprávamos a 50,00MT, mas antes não se vendia comida aqui no mercado, só lá na 

cidade [Montepuez]. 

  

 Do ponto de vista econômico e social, o agravamento do custo de vida aprofundou 

negativamente as condições de vida da população humana, cujo acesso aos serviços, sobretudo 

a alimentação, é menor, ou seja, aumentou as dificuldades no que se refere ao acesso aos 

produtos da primeira necessidade pela população que, na sua maioria, depende exclusivamente 

da agricultura. 

 Em Namanhumbir, segundo o SDPI (2012), existe apenas um posto de saúde 

localizado na Sede do Posto, cujo funcionamento é assegurado por 10 enfermeiros, destes 

alguns são estagiários e outros efetivos, sem nenhum médico afeto a esta Unidade Sanitária.  

Portanto, a outra dificuldade que a população local enfrenta é a exiguidade dos serviços 

prestados (consultas externas e serviços de internamento), assim como a existência de maior 

número da população residindo em áreas sem acesso aos serviços de saúde, o que resulta na 

superlotação da única Unidade Sanitária existente (Quadro 2). 

 Por sua vez, os fatores do meio biótico, pertinente a esta questão, relacionam-se com 

os hábitos e/ou costumes locais, pois em algumas regiões do Posto Administrativo ou mesmo 

do Distrito, a população local recorre à medicina tradicional e/ou curandeiros e a 

automedicação, com base em plantas medicinais localmente preparadas. Portanto, esse quadro 
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agrava de alguma forma o estado de suscetibilidade da população e limita a sua capacidade de 

resposta em relação a determinadas doenças. 

 Com relação ao número de fontenários em funcionamento, segundo a Política Nacional 

de Águas (2008), o nível mínimo de acesso à água pela população é de uma (01) fonte equipada 

com bomba manual para 500 pessoas. De acordo com o SDPI (2012), em Namanhumbir 

existem 60 fontenários equipados com bomba manual, destes 32 encontram-se avariados e 28 

em operação. Portanto, o maior número de fontenários (32) avariados corrobora para ao 

consumo de água proveniente dos poços caseiros, sem proteção e sem prévio tratamento, e para 

uma maior pressão das poucas fontes existentes (Foto 2). 

 

Foto 2- Moradores de Nséue num fontenário público 

 

Autoria: Bata (2013), (trabalho de campo, abril 2013)  

 

 Os dados da pesquisa de campo apontaram que 65,3% dos moradores utilizam água 

dos poços para diversas atividades do cotidiano, o que também foi confirmado pelo Censo 
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(2007), que referiu que 76% da população do Distrito de Montepuez consomem água 

proveniente dos poços caseiros sem bomba manual (céu aberto). 

 Haja vista que os poços a céu abertos nas residências, além de não beneficiar-se de 

limpeza regular por parte dos moradores, estão localizados próximos às latrinas, o que favorece 

a contaminação da água e a proliferação de doenças de veiculação hídrica, sobretudo na época 

chuvosa.   

 

4.2 ANÁLISE DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM NANHUPO ENSÉUE, 

A PARTIR DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS GARIMPEIROS E MORADORES 

4.2.1 Garimpeiros 

 

4.2.1.1 Perfil do sujeito de pesquisa e o processo de exploração das pedras preciosas e 

semipreciosas 

 

Em Moçambique, a exploração artesanal ou de pequena escala dos recursos minerais 

com ênfase para as pedras preciosas e semipreciosas, também designado garimpo é uma 

atividade de rendimento que, desde 2004, vem se constituindo na principal atividade da 

população rural, sobretudo os homens. O início desta atividade está associado ao longo período 

seco, entre os anos 1990-1993, e de baixa produtividade agrícola, a qual coagiu grande parte da 

população rural a abandonar temporariamente as atividades agrícolas para dedicar-se ao 

garimpo do ouro na província de Tete e Manica, e das pedras preciosas em Nampula, Zambézia 

e Niassa (AFONSO; MARQUES, 1993; MANUEL, 1999).  

 Dentre as principais razões que corroboram o crescimento e disseminação desta 

atividade destacam-se: a) rendimentos relativamente altos, resultante da valorização de alguns 

minerais como o ouro, a turmalina, o quartzo, águas marinhas entre outros minerais; b) a 

abertura econômica e social do País no período pós-guerra civil2 e c) a entrada relativamente 

                                                           
2 Independentemente da terminologia que for adotada (guerra de desestabilização, ou guerra dos 16 anos, guerra 

entre a Frelimo e a Renamo) a mesma refere-se ao conflito armado que deflagrou em 1976, opondo a Renamo e a 

Frelimo. 
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maior de cidadãos estrangeiros procedentes de vários países, principalmente africanos, alguns 

deles experientes na área dos recursos minerais. 

 Em Namanhumbir, sobretudo em Nanhupo e Nséue, a exploração das pedras preciosas 

e semipreciosas é muito recente (2008). O seu início está relacionado com a descoberta do rubi 

por um madeireiro furtivo que se dedicava ao corte de ilegal de madeira em uma área de caça 

concessionada à Mwirit, bem como à vinda de cidadãos estrangeiros, principalmente oriundos 

da Tanzânia, Mali, Senegal, Nigéria, Guiné, que inicialmente se estabeleceram em 

Namanhumbir como comerciantes, e mais tarde tornaram-se os patrocinadores do garimpo 

ilegal das pedras preciosas, principalmente do rubi. 

Ratificando esta posição, o ET1 (2013) apontou que 

 
[...] entrada massiva dos estrangeiros, na sua maioria procedentes da região dos 

grandes lagos africanos veio acelerar a exploração do rubi e contribuiu decisivamente 

para as mudanças sociais, principalmente no se refere ao modo de vida que se observa 

hoje em Namanhumbir [...] Namanhumbir de hoje não é o mesmo do período antes 

do início da extração das pedras preciosas, [...] em Namanhumbir tem um pouco de 

tudo do que se pode ter numa cidade (luz, barracas, restaurantes, TV por satélite, 

carros de luxo), [...]. 

 

Por sua vez, o ED (2013) assegurou que “a principal razão da vinda de estrangeiros 

para Namanhumbir é o garimpo”. Portanto, os dois entrevistados ratificam a posição de que a 

chegada dos estrangeiros, na sua maioria ilegais, veio acelerar e/ ou dinamizar a exploração das 

pedras preciosas e cogitou um conjunto de transformações socioambientais e espaciais. 

 A exploração das pedras preciosas, apesar de ser recente nessas Aldeias, a mesma 

carrega consigo as velhas práticas herdadas de outros lugares que, seguramente, denotam um 

processo ilegal, pois a lavra das pedras preciosas é feita sem a observância dos cuidados 

mínimos com o ambiente e realizada por jovens (18 a 35 anos). Os dados da pesquisa de campo 

assinalam que, dos 49 garimpeiros, 87,7%, têm entre 18 a 35 anos, e 12,3% entre 40 a 45 anos.   

Na tabela 6, observa-se que a exploração das pedras preciosas, além de ser uma 

atividade atípica das mulheres, é também uma atividade predileta dos jovens, principalmente, 

pelas seguintes razões: a) a prevalência de agregados familiar com baixo poder de compra, e 

sem outra fonte de sustento além da agricultura, nos quais os jovens, sobretudo, os do sexo 

masculino além de ajudar nas atividades agrícolas, devem arranjar mecanismos de sustento para 

ajudar a mãe, avo ou os parentes com quem vive; b) a necessidade de uma independência 
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econômica por parte destes, resultante dos casamentos precoces, o que obriga aos jovens a 

procurarem outras fontes de sustento para a família.   

 

Tabela 5 - Distribuição dos garimpeiros por faixa etária nas as aldeias de Nanhupo e Nséue em 

Namanhumbir 

     Faixas Etárias     

Sexo ˂ 18 anos 20 - 25 anos 30 - 35 anos 40 - 45 anos ˃ 45 anos Total 

M 21 13 8 4 1 47 

F 0 0 1 1 0 2 

Total      49 

Autoria:Bata (2013), (trabalho de campo) 

 

 Em relação ao nível de escolaridade, dos 49 garimpeiros, 24,4% tem o EP1 completo, 

36,7% o EP2 completo, e o restante o EBC.  

 Na tabela 7, observa-se que, em geral os garimpeiros possuem o EP1C, o que se 

justifica, pois em Moçambique o acesso à educação do nível primário do primeiro e segundo 

graus é gratuito e é obrigatório para todos. Entretanto, a média de escolaridade destes vai 

decrescendo nos níveis subsequentes, isto pelas seguintes razões: a) a partir da oitava classe, o 

ensino deixa de ser obrigatório, embora o Governo de Moçambique (GM) incentive a 

frequência deste nível, sobretudo para as meninas, visto que estas têm sido as que menos tempo 

permanecem nas escolas, principalmente no meio rural, em que estas são forçadas a abandonar 

a escola para se casarem; b) a partir desta classe, os alunos passam a pagaras taxas de matrícula 

e outras sobretaxas para frequentar a escola; c) em alguns Postos Administrativos, como 

Namanhumbir, não existem escolas do Ensino Secundário, reduzindo assim, as possibilidades 

de continuar nos níveis seguintes.   
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Tabela 6 - Nível de escolaridade dos garimpeiros nas Aldeias de Nanhupo e Nséue em 

Namanhumbir 

      Nível de Escolaridade     

Sexo EP1 C* 

EP1 

INC** EP2 C*** EBC**** EB INC***** EM****** Total 

M 12 4 18 7 5 1 47  

F 0 1 1 0 0 0 2  

Total             49 

 

* Ensino Primário do 1º Grau Completo; ** Ensino Primário do 1º Grau Incompleto; *** Ensino 

Primário do 2º Grau Completo; **** Ensino Básico Completo; ***** Ensino Básico Incompleto; 

****** Ensino Médio. 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 

 

 Em relação à principal atividade dos garimpeiros, dos 49 garimpeiros pesquisados, 

40,8% afirmaram que a agricultura é atividade principal, complementada pela pesca, caça e a 

exploração das pedras preciosas, 38,8% destes apontaram que são estudantes, e 20,4% referiram 

o negócio, e outras atividades. Portanto, estes dados corroboram a ideia de que apesar da atual 

disseminação do garimpo, o mesmo ainda não conseguiu se apropriar totalmente do espaço de 

outras atividades, ou seja, a exploração das pedras preciosas e semipreciosas nas duas aldeias 

continua sendo uma atividade complementar à agricultura. 

 Em Nanhupo e Nséue, assim como em todo o PA, a exploração das pedras preciosas e 

semipreciosas é feita de três formas: o garimpo, a exploração empresarial feito pela Montepuez 

Ruby Mining Ltda (empresa que explora as pedras preciosas e semipreciosas em 

Namanhumbir) e a mineração artesanal ou de pequena escala, feita pelas associações mineiras 

à luz da Senha Mineira3 e do Certificado Mineiro4. 

 Quanto à exploração empresarial desenvolvida pela MRM, é importante ressaltar que 

a Empresa é detentora de duas licenças (4702C e 4703C) de Exploração Mineira, de vinte e 

cinco anos cada, numa área de 34.000 hectares de terra. Ao abrigo destas concessões, a MRM 

                                                           
3Senha Mineira é uma autorização atribuída ao abrigo da Lei nº 14/2002, que permite o desenvolvimento da 

atividade mineira artesanal em áreas designadas de senha mineira com a duração de cinco anos renováveis. 
4Título atribuído à luz da Lei 14/2002, que permite a exploração mineira em pequena escala. 
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está autorizada a explorar os seguintes minerais: águas marinhas, granadas, rubi e turmalinas 

(MONTEPUEZ RUBY MINING, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DESPESAS, 2012). 

 Por sua vez, a mineração artesanal ou de pequena escala é feita por duas Associações 

Mineiras, nomeadamente: Armando Guebuza e 4 de Outubro em áreas designadas para Senha 

Mineira. As principais pedras preciosas e semipreciosas exploradas em Nanhupo e Nséue são: 

o rubi, a turmalina, o quartzo, entre outros, tal como apontam os dados da Pesquisa de Campo, 

em que 100% dos garimpeiros (49) mencionaram o rubi como a pedra mais explorada nas duas 

Aldeias. 

 No Gráfico 1, pode-se notar que o rubi é a pedra preciosa mais explorada, em seguida 

a turmalina, confirmado também pelo relatório de atividades da MRM, que refere que o rubi e 

a turmalina são as pedras preciosas mais exploradas nestas aldeias e em toda a área 

concessionada à Empresa. De acordo com o EG (2013), [...] “a área em que está sendo 

explorado presentemente, o que mais se explora é o rubi [...], em outras áreas da nossa 

concessão temos outros minerais como a turmalina e águas marinhas”. 

 

Gráfico 1- Tipo de pedras preciosas exploradas em Namanhumbir- DM 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 

 

  A descoberta e exploração do rubi em Moçambique, principalmente nesta área, 

representa uma nova característica da mineração no País, pois até então se desconhecia a 
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ocorrência desta gema alocromática, embora haja ocorrência do coríndon, um mineral 

associado ao rubi. 

 Reforçando esta opinião, Afonso e Marques (1993), afirmam que, em Moçambique, é 

desconhecida a ocorrência do rubi, apesar de reconhecidas jazidas de coríndon, cuja ocorrência 

se espalha pelas Províncias de Tete, Niassa, Manica e Zambézia. O coríndon que ocorre em 

algumas regiões do País como Zobué-Tete e Metangula-Niassa, tem seus filões pegmatíticos 

geralmente acompanhados por feldspato, biotite, hernoblenda e turmalina, e cobertas por 

aluviões de cor arroxeada e avermelhada.   

 Em relação ao valor comercial do coríndon, Real (1962) aponta que as reservas desse 

mineral até então conhecidas são consideradas de baixo valor comercial, ou seja, não são 

economicamente viáveis, pois os que são explorados a poucas profundidades apresentam alto 

teor de carvão e muita concentração de feldspato. Porém, apesar do posicionamento deste autor, 

relativamente ao valor comercial das reservas do coríndon existentes em algumas regiões do 

País, segundo Vicent Pardieu (2010, citado pelo Jornal Notícias, 2010, p.3) as jazidas de rubi 

de Namanhumbir “estimadas em 4.5 milhões de toneladas, constituem uma das maiores 

reservas mundiais cujo valor transacional alcança os U$D 10.000 em alguns mercados asiáticos, 

como Banguecoque na Tailândia”.  

 O caráter informal que caracteriza a exploração das pedras preciosas em Nanhupo e 

Nséue, aliado a não observância das regras de segurança e das condições de trabalho, define a 

natureza, as contradições e os impactos desta atividade sobre as condições socioambientais de 

Namanhumbir, bem como transformações socioespaciais inerentes à atividade. Dados da 

Pesquisa de Campo revelam que a exploração das pedras preciosas nestas Aldeias é 

predominante feita a céu aberto, pois 61,2% dos garimpeiros realizam os seus trabalhos em 

minas de céu aberto, 25% destes trabalham em poços, ou seja, em minas que envolvem a 

abertura de galerias. Entretanto, deve-se compreender que tanto a mineração a céu aberto, 

quanto a de galerias e frentes, exigem a observância de alguns preceitos básicos e/ou a adoção 

de condições de segurança, conforme o estabelecido no Art. 218 da Lei nº 14/2002, Lei de 

Minas em vigor no País.  

 O tipo de mineração predominante em Nanhupo e Nséue é a exploração a céu aberto, 

que ocupa 61% dos garimpeiros pesquisados. Do restante, 25%realizam as suas atividades em 
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poços/galerias, cuja profundidade das covas/minas variam entre 3 a 8 metros, porém, alguns 

garimpeiros mais experientes, principalmente tanzanianos, as suas covas atingem 12 metros de 

profundidade. As minas são inicialmente feitas na vertical e, em seguida, a escavação é feita na 

horizontal, 14% dos garimpeiros, realizam suas atividades em minas a céu aberto e em poços 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2- Natureza da mina nas Aldeias de Nanhupo e Nséue em Namanhumbir 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 

 

 De acordo com o Art.218 da Lei nº14/2002, está preconizado que “[...] os 

trabalhadores que realizam trabalhos subterrâneos devem ser portadores de equipamentos 

mínimos necessários à sua proteção, mesmo para os que trabalham em pequenas associações 

artesanais”.  

 Todavia, na prática, isto não acontece, pois o MIREM não dispõe de meios técnicos 

que permitam uma maior fiscalização em nível nacional, porquanto, a fiscalização é limitada as 

grandes empresas (VALE- Moçambique, KENMARE, SASOL, RIO TINTO, entre outras) do 

ramo mineiro energético que operam em Moçambique.  Associado a este fator está o caráter 

ilegal e migratório da maior parte das explorações artesanais, o que dificulta o controle e o 

registro dos praticantes desta atividade. 
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 Em relação às medidas ou equipamentos de segurança usados no decurso das 

atividades, os 49 garimpeiros responderam não usar nenhum equipamento de segurança, como 

aponta o GQ35 (2013):  

[...] Muitos de nós entramos na mina sem nenhum equipamento, apenas com uma 

camisa de manga comprida para minimizar o sofrimento e evitar muitas feridas às 

vezes sem camisa isso nos dias de muito sol, de chinelos às vezes descalços e com 

uma lanterna para podermos iluminar [...] lá dentro da mina não se pode virar, 

procuramos seguir a direção do filão, por isso as covas não tem direção. 

 Assim, o depoimento desse garimpeiro confirma a situação vivenciada em uma das 

minas em Nanhupo, na qual grande parte dos garimpeiros estava trabalhando sem camisa e 

descalços (Foto 3- A e B). As condições nas quais trabalham grande parte, se não quase que a 

totalidade dos garimpeiros nestas aldeias, divergem por completo com o previsto na Lei nº 

14/2002, sobre as condições de trabalho, bem como os equipamentos de segurança durante o 

trabalho de desmonte e lavra de minerais. De acordo a referida Lei, no Art. 228, 

 

 [...] a) Os operadores artesanais incluindo os garimpeiros devem usar equipamentos 

de proteção individual adequados ao trabalho a desenvolver; b) sempre que os 

trabalhadores desmontarem minério em frentes consistentes, devem adicionalmente 

proteger os pés contra penetração e esmagamento, com botas com biqueira e palmilha 

de aço; c) sempre que os mineiros artesanais procederem à lavagem manual do 

minério, o bateamento, ou desagregação do minério com moinhos de bolas, devem 

usar botas impermeáveis; d) os mineiros artesanais envolvidos no desmonte no fundo 

dos poços devem usar capacete de proteção e se a profundidade do poço de acesso ao 

desmonte manual subterrâneo referido ultrapassar 3 metros, devem ser montadas 

escadas de acesso e as paredes laterais revestidas. 

 

 Portanto, verificou-se que a natureza da mina e as condições de trabalho dos 

garimpeiros em Namanhumbir não seguem as recomendações preconizadas na Lei de Minas, e 

são caracterizadas pelo não uso de equipamentos de segurança, o que representa, seguramente 

condição de exposição ao risco para os garimpeiros. 
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Foto 3 A e B- Garimpeiros sob condições precárias de trabalho na mina de Nanhupo, 

Namanhumbir 

 

 

Autoria: Bata (2013), (trabalho de campo) 

 A 

B 
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 Em relação à ocorrência de casos de desabamento da mina, dos 49 garimpeiros, 38,8% 

responderam que há registro desse tipo de acidentes e 61,2%responderam que não ocorre. Com 

relação à média mensal dos casos de desabamentos, 46,9% apontaram a ocorrência de dois 

casos por mês, 24,5% de 2 a 4 casos, e 16,3% o registro de 5casos por mês. A ocorrência de 

casos de desabamento da mina é também confirmada pelo GQ 25 (2013) que diz, 

[...] cavamos para o interior pode ser até 10 metros e depois encontramos o filão [...] 

fazemos corcunda para entrar na mina [...], lá não se curva, entra-se de cabeça sai de 

trás, você tem de entrar com o corpo e a caixa [caixa torácica] e saco e lanterna [...], 

a mina costuma cair sempre, [...], ontem, por exemplo, estamos ali no cemitério tem 

uma pessoa daqui mesmo de Namanhumbir que morreu. 

 

 De fato a ocorrência de casos de desabamento de mina e o não uso de qualquer tipo de 

equipamento de segurança por parte destes garimpeiros denunciam as precárias condições nas 

quais trabalham os garimpeiros nas duas Aldeias.  

 O garimpo é uma atividade que, pela sua própria natureza (ilegal), exige confiança e 

confidencialidade entre os intervenientes e, principalmente, na repartição dos ganhos; por isso, 

frequentemente é organizado entre amigos e preferencialmente entre indivíduos do mesmo 

agregado familiar. Em relação ao grau de parentesco, dos 49 garimpeiros, 57,1% responderam 

ter parentes trabalhando na mesma mina, 42,6% apontaram não possuírem parentes na mina. 

 Portanto, o grau de parentesco mais frequente entre eles são: primos (44,9%), irmãos 

(20,4%) e filho (14,3%) (Gráfico 3). De acordo Manuel et al, (1999), o garimpo é geralmente 

organizado entre amigos, ou grupos com certo grau de parentesco, como forma a garantir não 

só a confidencialidade, visto que a atividade é ilegal, mas, também, como alternativa para uma 

repartição dos ganhos mais justa, evitando desse modo os conflitos entre os garimpeiros. 
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Gráfico 3- Grau de parentesco entre os garimpeiros de Nanhupo e Nséue em Namanhumbir 
 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 

 

 Portanto, de acordo com alguns garimpeiros, os trabalhos realizados entre pessoas com 

o mesmo grau de parentesco favorecem não só a justa repartição dos ganhos da atividade, como 

também possibilita uma maior produção, visto que todos se sentem motivados a trabalhar, ao 

contrário do que acontece quando o trabalho é feito entre amigos, vizinhos ou simples 

conhecidos de mina. 

 

4.2.1.2 Percepção dos problemas ambientais em Nanhupo e Nséue 

 

 A mineração, principalmente o garimpo das pedras preciosas- é uma atividade que 

contribui negativamente para a degradação do ambiente local, pois acarreta a destruição da 

vegetação, a erosão dos solos, o assoreamento dos rios, o desvio do leito dos rios, e 

contaminação destes. Assim, a redução e/ ou minimização dos problemas inerentes a esta 

atividade depende antes da atitude e dos procedimentos dos principais intervenientes no 

processo. 

 A preocupação com os impactos negativos suscitados pela mineração sobre o ambiente 

local é apresentada por McMahon e Remy (2001) ao apontarem que a mineração, enquanto 
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atividade econômica, desencadeia impactos profundos nas comunidades locais, situação que é 

agravada pela localização destas comunidades. Embora a exploração desses minerais garanta a 

geração de “renda e de riqueza” (grifo nosso), esta atividade, em sua essência, envolve também 

a degradação do ambiente, do patrimônio cultural e dá início a um conjunto de transformações 

socioeconômicas ambientais e espaciais.    

 Em relação ao procedimento adotado pelos garimpeiros após e exploração das pedras 

preciosas, dos 49 garimpeiros, 13% fecham os buracos e plantam árvores e 87% asseveraram 

que abandonam o local. O abandono de áreas de mineração sem a devida recuperação acelera 

os impactos negativos desta atividade sobre o meio e sobre as comunidades locais (Gráfico 4).  

 Os dados do gráfico 4 são reforçados pelo GQ 26 (2013), que apontou que 

 
[...] que esta área onde trabalhamos antes tinha muito mato, [...] cortamos bambus, 

árvores e limpamos, deixamos assim mesmo sem tapar os buracos e vamos para uma 

outra área, [...] sabemos que isso estraga o meio, mas não temos maneira [...] queremos 

ser ricos também como os bosses [os estrangeiros e moçambicanos, patrocinadores 

dos garimpeiros] que tem muito dinheiro.  

 

 Embora o Art.40 da Lei nº 14/2002, refere que  

 
[...] toda a atividade de exploração de qualquer recurso, independentemente da sua 

natureza (legal/ilegal, mecanizada/artesanal) deve ser exercida em conformidade com 

as leis e regulamentos em vigor visando à proteção e preservação do ambiente, 

incluindo os aspectos sociais e culturais, portanto, as boas práticas devem assegurar a 

preservação da biodiversidade, e minimizar os desperdícios, bem como a destruição 

do ambiente.  
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Gráfico 4- Procedimentos dos garimpeiros após a exploração das pedras preciosas em 

Nanhupo e Nséue em Namanhumbir 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 

 

 

 Portanto, o abandono do local de exploração sem a devida recuperação ou restauração 

da área, fere por completo o Art.40 da Lei de minas, que preconiza que “[...] os sítios mineiros 

não devem ser abandonadas sem a execução do programa de encerramento da mina visando à 

restauração do ambiente degradado”.  

 Porém, apesar do estatuído neste artigo, o MIREM pouco faz para o cumprimento da 

lei, mesmo em relação aos grandes empreendimentos mineiros que operam no país, pois a 

fiscalização apenas é feita durante o período de atividade dos empreendimentos e o processo de 

encerramento da mina não é acompanhado pelo MIREM, visando averiguar o cumprimento do 

que está preconizado na lei.  

 Ratificando esta posição, Almeida et al, (2013, p. 86) esclarecem que 

 
[...] as instituições que lidam com o setor dos recursos minerais se verifica uma 

gritante incapacidade de controle, supervisão e fiscalização. A quase total falta de 

fiscalização da observância das normas básicas de gestão ambiental conduziu ao atual 

cenário de descontrolo total que se verifica nas áreas territoriais onde se faz a 

mineração. 

 

 Dentre os problemas ambientais constatados durante a Pesquisa de Campo e 

confirmados pelos dados de campo, a destruição da vegetação foi a principal na Aldeia de Nséue 
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(foco do garimpo). Portanto, dos 49 garimpeiros, 83,7% apontaram que a retirada da vegetação 

impacta o ambiente, porém nada fazem para contrapor essa situação, e 8%desconhecem os 

impactos da retirada vegetação.  

 Considerando o percentual dos garimpeiros que reconhece os impactos advindos da 

retirada da vegetação, compreende-se que, em Nanhupo e Nséue, a degradação ambiental 

decorrente do garimpo não resulta do desconhecimento dos impactos deste sobre o ambiente, 

mas da falta de sensibilidade dos garimpeiros, e muito provavelmente da ausência de 

alternativas de sustento além da agricultura. 

 De acordo com o Art.37 da Lei nº 14/2002, o “[...] garimpo de qualquer mineral é 

considerado uma atividade do nível 1, ou seja, aquela que presumivelmente causa poucos 

impactos ao ambiente, já que não envolve métodos mecanizados”. Entretanto, considerar o 

garimpo uma atividade pouco impactante sobre o meio é obviamente um equívoco, pois, nas 

condições em que ele é realizado, este contribuiu com maior percentual de degradação do 

ambiente local. 

 Almeida et al, (2013, p. 85) ratificam que  

 
[...] o modelo legislativo descura por completo a realidade no terreno, onde a atividade 

de garimpo é realizada, em muitos casos, por dezenas ou centenas de garimpeiros, 

com recurso aos mais diversos instrumentos e equipamentos de exploração e 

processamento, e que juntos exercem um impacto ambiental de grandes proporções, 

causando danos ambientais sérios e significativos.  

 

 Segundo o IBRAM (1987), todas as atividades que envolvem a remoção do substrato 

básico (solos) o seu desenvolvimento carece de um estudo de avaliação do impacto ambiental, 

visando apurar o potencial destas na degradação do meio, portanto, as atividades que direta ou 

indiretamente prejudicam o meio e afetam desfavoravelmente a biota, as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente, necessitam de uma cuidadosa atenção antes do seu 

desenvolvimento.   

 Na análise da vulnerabilidade socioambiental decorrente da exploração das pedras 

preciosas e semipreciosas, foi também considerado o local de seleção e lavagem das pedras 

preciosas, pois este vai definir a maior ou menor pressão sobre os recursos hídricos locais, bem 

como a proliferação de resíduos sólidos e efluentes descartados no processo de seleção e 

beneficiamento. Assim, em relação ao local de seleção das pedras preciosas, 55% dos 
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garimpeiros afirmaram que a lavagem e seleção são feitas na mina, 41% no rio, e 4% em outros 

locais (Gráfico 5).Os garimpeiros usam os rios locais para a lavagem e seleção das pedras 

preciosas, corroborando o que é apresentado por Manuel et al, (1999) e Dreschler (2002), que 

referem que, dentre os impactos ambientais resultantes das exploração das pedras preciosas em 

diversas regiões do País, os principais são:  erosão dos solos, depredação das florestas, 

assoreamento dos rios pela deposição de sedimentos durante a seleção e desvio do curso normal 

dos rios. 

 

Gráfico 5- Local da lavagem e seleção das pedras preciosas em Nanhupo e Nséue- 

Namanhumbir 
 

 

          Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 

  

 Por sua vez, Dondeyne et al, (2007, p. 18) apontam que o  

 
[...] garimpo de pedras preciosas em algumas regiões do país representa uma ameaça 

direta para o meio, e principalmente, para os ecossistemas mais frágeis [...]além da 

destruição da vegetação, assoreamento dos rios, os garimpeiros utilizam mercúrio no 

processo de amalgamação do ouro e os resíduos descartados desta atividade são 

diretamente despejados nos rios o que aumenta a carga de sedimentos nestes rios. Os 

garimpeiros, também recorrem à abertura de piscinas ao longo da margem destes rios 

na qual é feita a lavagem do minério e as águas são despejadas nos rios.   

 

 Embora 55% dos garimpeiros declararam que fazem a seleção das pedras preciosas na 

mina, na prática não é isso que acontece, pois os garimpeiros vão abrindo diversas covas ao 
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longo da mina para aproveitar a água da chuva, isto no período chuvoso (outubro a março) e, 

após a utilização, a cova aberta é também abandonada sem o devido tratamento e/ou 

encerramento para diminuir os impactos ambientais. 

 Em Nanhupo e Nséue, os principais problemas ambientais advindos da exploração das 

pedras preciosas e semipreciosas foram a destruição da vegetação, erosão dos solos, 

assoreamento dos solos, pois 83,7% dos garimpeiros (41) apontaram o assoreamento dos rios 

como o principal problema desde o início da exploração das pedras preciosas, 95,9% (47) 

afirmaram que é a destruição da vegetação e 87,7% (43) a erosão. No gráfico 6, nota-se que a 

destruição da vegetação (47), erosão (43) e assoreamento dos rios (41)foram os problemas 

ambientais mais freqüentes e, segundo ET1(2013), resultam da exploração das pedras preciosas 

sem a observância das regras básicas e cuidados para com o ambiente local, o que causa a 

contaminação dos solos e poluição do ar. 

 

Gráfico 6- Problemas ambientais da exploração das pedras preciosas em Nanhupo e 

 Nséue em Namanhumbir 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo)  

 

 Sobre os efeitos negativos da exploração das pedras preciosas e de outros projetos de 

mineração, em Moçambique, Bandeira et al, (2005, p. 12) colocam que  
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 [...] os efeitos ambientais da mineração em Moçambique têm se multiplicado nos 

últimos anos, principalmente com o início da exploração das pedras preciosas em 

algumas regiões do País, bem como com o arranque de diversos projetos de 

exploração de recursos minerais e/ou energéticos. Assim, dentre os problemas 

ambientais resultantes desta atividade apontam-se: a poluição das águas, a 

infertilidade da terra, a devastação das florestas, a poluição do ar e, a apropriação das 

terras com potencialidade agrícolas. 

 

 

 Por sua vez, Almeida et al, (2013, p. 87) apontam que 

 

[...] o garimpo traz consigo vários problemas: ambientais, sociais e econômicos. A 

título de exemplo, refere-se às crianças que aliciadas pelo rendimento imediato 

abandonam as aulas para se dedicarem a esta atividade, as mortes por soterramento e 

os casos de contaminação com produtos químicos usados no processo de lavagem dos 

minérios, sem quaisquer medidas de proteção, a erosão dos solos por causa de 

escavações e não tapamento de buracos depois de esgotado o minério, aos problemas 

se saúde pública causados pelo assoreamento dos rios, contaminação com mercúrio 

[casos de exploração do ouro] e turvação das águas. Além disso, notam-se problemas 

econômicos com as escavações que impedem a agricultura e a criação de gado, 

afetando a subsistência da população, [...]. 

 

 Portanto, no Posto Administrativo de Namanhumbir, a degradação do ambiente em 

decorrência da exploração do rubi e de outras pedras preciosas é mais saliente na Aldeia de 

Nséue, um dos principais focos do garimpo do rubi, no período antes da implantação da MRM, 

onde extensas áreas de florestas foram devastadas (Foto 4 A e B). 
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Foto 4 A e B- Garimpeiros na exploração das pedras preciosas na mina de Nanhupo, 

Namanhumbir 

 
 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo, abril 2013) 

B 
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 Em Namanhumbir, os garimpeiros trabalham em condições consideradas vulneráveis, 

devido à suscetibilidade a diversas doenças, pelas precárias condições de higiene nas quais 

trabalham. Estes permanecem durante semanas, meses em acampamentos mineiros, sem as 

mínimas condições de higiene, sem acesso à água potável das fontes convencionais (fontenários 

e poços com bomba manual), e sem acesso aos cuidados sanitários (Foto 5- A e B). 
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Foto 5- Acampamento dos mineiros na Aldeia de Nanhupo (A) e na Aldeia de Nséue (B) 

 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo, abril 2013) 

A 
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 Portanto, o cenário vivido pelos garimpeiros de Namanhumbir contrasta por completo 

com o Art.233 da Lei de Minas, que aponta que  

 
[...] nos acampamentos mineiros ou outras instalações sociais destinadas a 

concentração dos mineiros artesanais, devem existir instalações sanitárias simples e 

funcionais que devem ser mantidas nas melhores condições de higiene e protegidas 

contra qualquer contaminação, [...] deve existir água potável, em recipiente fechado e 

protegido contra qualquer contaminação, e acessível a todos os que exercem estas 

atividades. [...] nestes acampamentos, é interdito a permanência de mulheres grávidas 

e de crianças.  

 

 De acordo com o MISAU (2010), as doenças mais frequentes no Distrito de 

Montepuez foram: a malária, a cólera, a pneumonia, a tuberculose (TB), o sarampo e a partir 

de 2008, também a AIDS, confirmadas ainda pelos dados da pesquisa de campo, pois dos 49 

garimpeiros pesquisados, 95,9%(47) responderam que a principal doença é a malária, 79,6% 

(39) a cólera, e 48,9% (24) a tuberculose, conforme mostra o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7- Número de doenças de maior ocorrência nos garimpeiros de Nanhupo e 

Nséue, em Namanhumbir 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 

 

 No período auge do garimpo das pedras preciosas, os garimpeiros permanecem entre 

3 a 4 meses nos acampamentos e só saem após conseguirem a quantidade de minério necessária 

para proceder à lavagem e seleção.   
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 Com relação ao período de permanência nos acampamentos mineiros, o GQ 25 

assegurou que [...] “lá no mato depende [...] às vezes ficamos um dia, dois dias, e voltamos para 

lá no bairro [...] mas quando havia muita bolada, costumávamos ficar um mês, dois até mesmo 

quatro meses, até conseguir pelo menos 3 sacos de marota [minério] e depois íamos lá no rio 

para lavar [...]”.  

 

4.2.1.3 Circuitos de comercialização das pedras preciosas: principais intervenientes 

 

 Em Moçambique, a compra, venda e/ou simples transporte de produtos minerais é 

regulamentado pelo Art.31 da Lei nº 14/2002, o qual preconiza que “a posse ou venda destes 

produtos é exclusivamente reservada à pessoa nacional, singular ou coletiva, (titular da senha 

mineira ou do certificado mineiro), constituída entre nacionais e registrada em conformidade 

com a presente lei”. Aos demais, o direito de posse e/ou comercialização é apenas garantido 

mediante a obtenção da licença de comercialização emitida pelo MIREM. 

 Entretanto, embora a lei estabeleça as condições que regem a posse e/ou venda de 

minerais, esta lei não é cumprida, pois o processo e/ou a rede de comercialização dos produtos 

minerais, principalmente as pedras preciosas, é muito complexa e dominada por 

concessionários privados, e pelo Fundo de Fomento Mineiro (FFM), criado pelo Decreto nº 

17/2000, que tem, entre outros objetivos:  

 
[...] a) contribuir para o aumento do conhecimento dos recursos minerais de 

Moçambique; b) financiar políticas de desenvolvimento da indústria extrativa 

nacional; c) financiar e auxiliar os promotores da atividade de mineração em pequena 

escala; d) assegurar o investimento e os rendimentos da mineração em pequena escala 

visando contribuir para o desenvolvimento do setor mineiro no país. 

 

 

 Portanto, o FFM representa os interesses do Estado no que concerne à comercialização 

dos produtos minerais, bem como na potenciação da Mineração Artesanal ou de Pequena Escala 

(MAPE), de forma que contribuiu a para o desenvolvimento do país. De acordo com Dreschler 

(2002), um estudo realizado em 1998, nas Províncias de Niassa, Nampula, Cabo Delgado e 

Tete, demonstrou que grande parte do ouro e das pedras preciosas produzidas nestas Províncias 
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foi vendida a compradores privados. Na Tabela 8, nota-se que o FFM é o segundo maior 

comprador de ouro e das pedras preciosas em todas as Províncias, com a exceção de Niassa.  

 Na Província de Cabo Delgado, grande parte das pedras preciosas e do ouro foi vendida 

para comerciantes e não para o Governo por meio do FFM. Nesse mesmo período, nenhum 

garimpeiro e/ou mineiro artesanal vendeu os seus minerais para comerciantes titulares de 

licença comercial. Portanto, os compradores ou comerciantes privados e ilegais, além de 

fornecerem o material de trabalho (mercúrio, picaretas e pás) aos garimpeiros, gerando assim 

certa dependência, também oferecem preços mais altos em relação ao FFM, o que assegura que 

os garimpeiros façam a comercialização dos seus minerais com estes em detrimento do Estado.  

 

Tabela 7- Principais compradores dos produtos minerais em 1998 

Para quem você vende  Niassa Tete Nampula Cabo Delgado 

o ouro e as pedras preciosas % % % % 

Comerciantes 14,7 81,8 64,7 51,7 

Governo (FFM) 82,4 18,2 35,3 43,3 

Titulares de licença comercial -- -- -- -- 

Outros 29 0 0 5,0 

Fonte: Dreschler (2002) 

 

 Em Namanhumbir, o circuito de comercialização das pedras preciosas e semipreciosas 

é dominado por compradores estrangeiros ilegais, na sua maioria tanzanianos, nigerianos, 

somalis, senegaleses e por um pequeno grupo de moçambicanos, geralmente procedentes das 

Províncias de Nampula, Gaza e Maputo, regiões Norte e Sul de Moçambique.  

 As pedras preciosas e semipreciosas extraídas em Namanhumbir (Nséue e Nanhupo) 

são, geralmente, vendidas nas cidades de Pemba, Montepuez, Nampula e em Namanhumbir 

Sede, local onde se concentram os principais intermediários do negócio de pedras. O Gráfico 8 

mostra que 47% dos garimpeiros vendem no local, ou seja, na sede do Posto Administrativo, 

39% na cidade de Montepuez, 4% nas cidade de Pemba e Nampula e 6% em outros lugares.  

 A importância de Namanhumbir sede na comercialização das pedras preciosas é 

também confirmada pelo ET1 (2013), que garantiu que  

 [...] os garimpeiros vendem as suas pedras lá mesmo em Namanhumbir, por que é lá 

onde está o mercado [...], se reparou quando vinha aqui um pouco depois de Nicocue 
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tem um grande mercado, é ali onde se vende tudo [...] alguns garimpeiros vendem 

também aqui na cidade, principalmente, lá no Litos [nome do proprietário de uma casa 

de hóspedes, na qual se concentram grande parte dos estrangeiros e nacionais no fim 

do dia]. 

 

Gráfico 8- Local de comercialização das pedras preciosas e semipreciosas 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 

 

 Em relação aos preços de venda das pedras preciosas, estes variam, principalmente, do 

tipo de pedra (rubi, turmalina, água marinha, e outros) e da sua qualidade. Por exemplo, uma 

pedra (rubi) de 3 gramas, sem fissuras e sem rachas pode custar 8.700,00MT em Namanhumbir, 

ou seja, o equivalente a 300 dólares norte-americanos.  

 De acordo com os dados da pesquisa de campo, a venda das pedras preciosas é feita 

em gramas e o preço varia de garimpeiro para garimpeiro, bem como das relações entre o 

comprador (patrão, fornecedor de material ou simples comerciante) e o garimpeiro. Assim, dos 

49 garimpeiros questionados, 52% apontaram que 1grama de rubi é vendido com valor superior 

a 1.000,00 MT, 30,6% afirmaram que o valor é compreendido entre 400,00 a 800,00 MT, 17,1% 

não especificaram o preço. 

 A variabilidade do preço e o impacto das relações entre o garimpeiro e o comprador 

no preço de venda das pedras preciosas, são sintetizados pelo GQ25 (2013), que explicou que  
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[...] não tem preço fixo, cada pessoa que apanha pedra o preço depende do coração 

dele [...], quando for grande o preço costuma ser grande também, 2.000,00, 3.000,00 

MT [...] mas quando uma pessoa apanha a pedra e vende para o boss [geralmente 

estrangeiros] que lhe deu dinheiro para ir no mato, para comprar pão, cigarro e oriento 

[álcool], o patrão costuma descontar dinheiro de lá no mato, [...] depende, por 

exemplo, na semana passada mesmo tem uma pessoa daqui mesmo que apanhou uma 

pedra de 4,8 gramas e vendeu por 1.000.000,00 MT,[...] e quem comprou foi um 

senegalês e ele dividiu o dinheiro com o patrão que lhe orientou. 

  

 Porém, o valor obtido pelos garimpeiros pela venda das pedras preciosas não chega 

aos avultados valores arrecadados pelos intermediários (estrangeiros e alguns moçambicanos), 

pois estes, geralmente, vendem as pedras preciosas em outros mercados, como África do Sul, 

Portugal, EUA, Reino Unido e, sobretudo, na Tailândia.  

 
[...] há muitos quilômetros de distância, em Banguecoque, e Hongo Kong e no GIT, 

os rubis de Namanhumbir são considerados de elevada qualidade, [por exemplo,] um 

rubi de 25 quilate (1 quilate = 0,2 gramas) está cotado nas listas internacionais entre 

U$D 2.000a 4.000, ainda na Tailândia, há registros do rubi moçambicano 

transacionado a U$D 10.000, uma diferença abismal das “fortunas” mensais (entre 

300 a 400 dólares) que coletam os garimpeiros placando nas terras avaras de 

Namanhumbir com a morte por travesseiro, (JORNAL NOTÍCIAS, edição de terça-

feira, 5 de abril de 2010). 
 

 Independentemente dos ganhos inexpressivos e dos esquemas que nutrem as relações 

entre os garimpeiros e os compradores, na sua maioria estrangeiros, o negócio das pedras 

preciosas e semipreciosas trouxe para Namanhumbir uma série de mudanças, principalmente 

econômicas. Por um lado, o início do garimpo permitiu que grande parte dos jovens diretamente 

envolvidos nesta atividade tivesse a oportunidade de melhorar as suas habitações e/ou dos seus 

parentes, muitos destes garimpeiros conseguiram construir as suas próprias habitações e 

comprar meios de transporte (motorizada), um ganho social, mas também gerou a degradação 

ambiental de grandes áreas, conforme descrito pelo ET1(2013) que o inicio da exploração das 

pedras trouxe 

[...] mudanças no âmbito social, os jovens perderam as regras e os bons modos de 

convivência numa sociedade, agora os jovens estão envolvidos em drogas, bebidas 

alcoólicas, já não há respeito pelo próximo [...] a questão da saúde é das questões mais 

críticas que se pode registrar, há proliferação de doenças sexualmente transmissíveis 

com destaque para DTS [DST], e o SIDA [a AIDS], hoje em Namanhumbir há casos 

de criminalidade, coisa que não era comum antes. 
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4.2.2 Moradores 

 

4.2.2.1 Perfil do sujeito de pesquisa, principais problemas da população das aldeias de 

Nanhupo e Nséue e intervenção do governo local 

 

 No Distrito de Montepuez (DM), os assentamentos humanos não são contínuos. Nos 

cinco Postos Administrativos que compõem o DM, os maiores aglomerados populacionais 

localizam-se na sede do Distrito (cidade de Montepuez), e no PA de Mapupulo. Em geral, os 

assentamentos humanos localizam-se ao longo da Estrada Nacional (EN) n.242 que liga Pemba 

a Montepuez. 

 Com relação à educação, a taxa de analfabetismo no DM é elevada no meio rural, com 

73,4%, e relativamente baixa no meio urbano, com 42,1%, ou seja, uma diferença de 31,3%, e 

também diferenciada entre os homens (50,8%) e as mulheres (80,9%) (CENSO, 2007). 

 Em Namanhumbir, os maiores aglomerados populacionais estão localizados na sede 

do Posto Administrativo e ao longo da EN n. 242. No que diz respeito à faixa etária, 42,9% (21) 

dos moradores têm idade compreendida entre 30 a 35 anos, 24,4% (12) entre 40 a 45 anos, 

24,4% (12) entre 20 a 25 e 8,2% têm idade superior a 45 anos. Em relação à educação, dados 

da pesquisa de campo referem que 28,6% dos moradores de Namanhumbir possuem o EP1 

INC, 55,2% destes têm entre o EP1C, EP2 C e o EMC e 40% dos moradores do sexo feminino 

possuem o EP1 INC, e 29,2% dos moradores do sexo masculino têm o EP2 C, como mostra o 

Gráfico 9. 

 Com relação ao Ensino Superior, apesar de no Distrito de Montepuez existir uma 

Delegação da Universidade Pedagógica, porém, está beneficia majoritariamente aos alunos 

procedentes de outras Províncias, assim, em nível do PAN, não existe nenhum estabelecimento 

de ensino deste nível.  

 O número de moradores que alcançaram maior nível de escolaridade é elevado no EP, 

decresce no EB e é elevado no EMC. As principais razões para este fenômeno são: a) em 

Moçambique a educação do nível Primário (1º e 2º) é obrigatório e gratuito, o mesmo já não 

acontece com o Ensino Secundário; b) depois que os alunos concluem o EP1 e 2, grande parte 

destes é obrigada a abandonar a escola para dedicar-se a outras atividades de rendimento, de 
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modo especial, as meninas, em algumas comunidades são obrigadas a  se casar depois que 

completam este nível, e em alguns PA, como o de Namanhumbir, não existe escolas do ensino 

Secundário. Portanto, os moradores que têm o EMC, afirmaram que não são nativos de 

Namanhumbir. 

 

Gráfico 9- Nível de escolaridade dos moradores de Namanhumbir 

 

* Ensino Primário do 1º Grau; ** Ensino Primário do 1º Grau Incompleto; *** Ensino Primário do 2º 

Grau Completo; ****Ensino Primário do 2º Grau Incompleto; ***** Ensino Básico Completo; ****** 

Ensino Médio.  

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 

 

 De acordo com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Distrital (PEDD, 2012), a 

principal atividade da população do Distrito é a agricultura, complementada pela caça e a 

criação de animais. Porém, nos últimos anos, ou seja, a partir de 2008, a população tem se 

dedicado as outras atividades, como a exploração dos recursos minerais, com destaque para o 

ouro e as pedras preciosas. Por sua vez, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor 

Agrário (PEDSA, 2010) aponta que o Setor Agrário em Moçambique é o pilar da economia 

nacional e contribui com 24% para o PIB. No DM, este setor emprega 80% da população ativa 

no Distrito.  

 Com relação a principal atividade da população em Namanhumbir, os dados da 

Pesquisa de Campo apontaram que 51% dos moradores praticam a agricultura, o que também 
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é ratificado pelos dados do PEDSA (2010) e pelo ET1(2013), que garantiu que “a principal 

atividade da população de Namanhumbir é agricultura, mas, com a descoberta do rubi grande 

parte desta passou a trabalhar no garimpo deste mineral”. Enquanto isso, 40,8% (20) dos 

moradores desenvolvem outras atividades não tipificadas. Vale ressaltar que devido à natureza 

(ilegal) de algumas atividades desenvolvidas, como por exemplo, a exploração das pedras 

preciosas, o corte da madeira, alguns moradores (principalmente as mulheres) preferiram não 

especificarem as suas atividades e dos seus cônjuges para não serem indiciados de prática ilegal 

dessas atividades e a cobrança de taxas de obtenção de licença para o exercício de algumas 

atividades (Gráfico 10).   

 Reforçando esta posição, Deschler (2002) refere que em algumas regiões de 

Moçambique é quase impossível obter dados exatos sobre algumas atividades (mineração 

artesanal/garimpo), portanto, devido ao seu caráter ilegal, a população prefere omitir, ou então 

apontar a agricultura como principal atividade, pois se sabe que a pratica desta não requer 

nenhuma autorização.  

 

Gráfico 10- Principais atividades da população de Nanhupo e Nséue em Namanhumbir 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 
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 Com o início da exploração das pedras preciosas e semipreciosas, em 2008, grande 

parte da população que trabalhava na agricultura passou a dedicar-se ao garimpo das pedras 

preciosas, principalmente o rubi. As razões para esta apetência pelo garimpo foram: 

[...] esta atividade embora de risco, ela é altamente lucrativa [...] imagina só [...] uma 

pequena quantidade do mineral, por exemplo, 1g do rubi é suficiente para ter o 

rendimento que a nossa atividade agrícola não consegue dar nem mesmo em duas ou 

três campanhas [safras] bem sucedidas, a mineração proporciona renda relativamente 

elevada comparada com a agricultura [...] a agricultura é considerada uma atividade 

de atraso pela população, primeiro pela porção de terra ocupada e o tempo gasto, e 

depois pelos rendimentos de uma atividade altamente depende dos fatores naturais, 

(ENTREVISTADO DIRETOR, 2013).  

  

 Em relação aos rendimentos que a exploração das pedras preciosas proporciona à 

população, 70% dos moradores apontaram esta atividade veio melhorar, significativamente, as 

suas vidas, pois, além de depender só dos rendimentos da agricultura, o garimpo permitiu que 

muitas famílias conseguissem comprar alguns bens, como rádio, bicicleta, motorizada e chapas 

de zinco para cobrir as suas habitações. 

 No que concerne aos problemas que afetam a população, de modo geral a população 

do DM, e do PA de Namanhumbir em particular, os moradores apontaram: o baixo índice de 

cobertura no abastecimento de água, a falta de emprego, a falta de unidades de sanitárias, falta 

de escolas, principalmente do Ensino Secundário, entre outros. Em relação aos níveis de 

cobertura no abastecimento de água, dados do INE (2012) apontam que o abastecimento de 

água a partir das fontes convencionais (fontenário, poço com bomba manual, torneira dentro e 

fora de casa) cobre apenas 20,6% da população total do Distrito, ao restante da população, o 

fornecimento de água é feito a partir de poços a céu aberto e sem bomba manual, água dos rios, 

lagos e lagoas, água da chuva e outras fontes. 

 Em Namanhumbir, o abastecimento de água a partir das fontes convencionais cobre 

apenas 16% da população. O Gráfico 11, mostra que 68% da população deste PA consome água 

proveniente de poços a céu aberto, 12% consome água dos rios, lagos e lagoas, e 4% consomem 

água proveniente de outras fontes, ou seja, a população não tem acesso a água canalizada. 
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Gráfico11- Locais de abastecimentos de água para o consumo e outras atividades 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 

 

De acordo com o Art. 8 desta Lei,  

[...] a água destinada ao consumo humano (beber, cozinhar e de uso nas fábricas de 

processamento de produtos alimentares) deve observar os parâmetros microbiológicos 

(coliformes totais e fecais ausentes e vibrio cholerae ausente) e físicos e 

organolépticos (cor, cheiro, condutividade pH, sabor, sólidos totais, e turvação) e deve 

ser conservada em lugares apropriados que evitem o contato desta com elementos que 

possam causar a sua contaminação.   

Portanto, esta água, principalmente a dos poços a céu aberto e sem bomba manual, dos 

rios, lagos e lagoas, é consumida sem o prévio tratamento, o que se presume que, embora a 

população utilize a mesma não reúne as condições de potabilidade definidas no Art.8 da Lei nº 

16/1991, Lei de Águas, em vigor em Moçambique.  

 

4.2.2.2- A percepção dos problemas ambientais em Namanhumbir 

 

 O início da exploração das pedras preciosas e semipreciosas trouxe para Namanhumbir 

um conjunto de transformações socioespaciais e ambientais, cujos impactos já são notórios em 

nível do PA. Dentre os problemas ambientais, destacam-se a depredação de grandes áreas de 

florestas, o desvio do leito dos rios para uso da água na lavagem e seleção das pedras, o 
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assoreamento dos rios e poluição da água pela deposição de sedimentos descartados na 

mineração. 

 Com relação aos impactos da MAPE sobre o ambiente, Manuel et al. (1999) explicam 

que uma das características peculiares do garimpo, em diversas áreas do País, é a precariedade 

desta atividade, na qual a não observância dos cuidados básicos com o ambiente acarreta a 

contaminação dos rios locais e a destruição dos ecossistemas, tornando extensas áreas mais 

propensas à degradação ambiental.  

 Por sua vez, Dreschler (2002, p.18) coloca que a exploração de diversos recursos 

minerais, principalmente o ouro e as pedras preciosas, provocam 

 
[...]o aumento da quantidade de sedimentos em alguns rios e os nos seus afluentes, da 

erosão do solo causada diretamente pela remoção dos solos e da vegetação com 

consequente destruição de terra arável. Assim, a quantidade de sedimentos 

depositados no leito dos rios resultante do garimpo, torna a água dos rios imprópria 

para o consumo, para lavar, assim como para irrigação, além de que prejudica a fauna 

aquática e impede a fotossíntese.  

 

 De acordo com os dados da pesquisa de campo, 47 dos moradores (95,9%) apontaram 

que o principal problema ambiental de Namanhumbir é a destruição da vegetação, enquanto 

isso, 79,6% referiram-se aos problemas da erosão, principalmente, em Nséue, 83,7% apontou 

o barulho como o principal problema ambiental e 57,1% destacaram o assoreamento e a 

contaminação dos rios como os problemas mais notórios em Namanhumbir.  

 Os dados apresentados foram confirmados pela ET3 (2013) que destacou “a destruição 

da vegetação pelo garimpo e pelas queimadas descontroladas para caça e prática da atividade 

agrícola, e a erosão dos solos, sobretudo em Nicoucue”, como os problemas que afetam o PA. 

 Dessa forma, as áreas de maior incidência dos problemas ambientais foram: as áreas 

de garimpo, o mercado de Namanhumbir sede e áreas residenciais; assim, 38% dos problemas 

ambientais apresentados pelos moradores ocorremnas áreas de exploraçãodas pedras preciosas, 

34% em áreas residenciais, e 20% nos rios locais (Gráfico 12).  
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Gráfico 12- Áreas de maior incidência dos problemas ambientais em Namanhumbir 

 

Autoria:Bata (2013), (Trabalho de campo) 

 

 Em relação ao uso dos rios locais para a lavagem das pedras preciosas e de outros 

minerais, principalmente o ouro em Cabo Delgado, Stevano (2013) aponta que, os Distritos 

com maior incidência deste fenômeno foram: Montepuez, Balama, e Ancuabe, nos quais os 

garimpeiros, sobretudo na época seca recorrem à água dos rios para a lavagem e seleção de 

minerais; no entanto, no período chuvoso, os garimpeiros abrem os seus próprios poços ao 

longo da mina.  

 Portanto, as condições nas quais é feita o garimpo, em Namanhumbir e provavelmente 

em outras áreas do País, tornam-se fatores determinantes na pressão e degradação ambiental, 

cujos impactos, a escassez de água, terras para agricultura, se refletem na vida econômica e 

social da população local.  

  O outro fator que corroborou para a degradação ambiental em Namanhumbir foi o 

deficiente saneamento, ou seja, a coleta e disposição correta dos resíduos sólidos e acesso a 

rede pública de esgoto sanitário. Em Moçambique, o acesso à rede pública de esgoto sanitário, 

bem como a coleta e gestão de resíduos sólidos, são desafios para a urbanização precária e 

desordenada.   

 Em áreas urbanas e/ou autarquizadas, a gestão dos resíduos, coleta e disposição é feita 

pelas autoridades municipais, com base no Art.6 da Lei 2/1997 e do Art.25 da Lei 11/1997 de 
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31 de maio; porém, nas áreas rurais e/ou não abrangidas pela autarquia, a gestão do lixo 

doméstico e de outros resíduos é feito em nível familiar e consiste, essencialmente, no aterro 

e/ou queima do lixo doméstico. Assim, tanto o aterro quanto a queima não são precedidos pela 

seleção/ separação dos componentes do lixo doméstico.   

 Namanhumbir é uma área não autarquizada, ou seja, área não abrangida pelo 

município, na qual os moradores não tem acesso à rede pública de esgotos sanitários, nem ao 

serviço de coleta do lixo realizado pelo Município. Dessa forma, a coleta e gestão do lixo 

doméstico são feitos em famílias, e as formas mais comuns de tratamento do lixo é a queima e 

o aterro em lixeiros familiares: (61%) do lixo é aterrado, 37% queimado e 2% jogado no rio 

(Gráfico 13). 

 

Gráfico 13- Depósito e tratamento do lixo doméstico pelos moradores de Nanhupo e Nséue, 

em Namanhumbir 

 

Autoria: Bata (2013), (Trabalho de campo) 

 

 Porém qualquer uma das formas adotadas pelos moradores geram impactos negativos 

para o ambiente, embora em proporções diferenciadas. Mazzer e Cavalcanti (2004) explicam 

que o aterro do lixo é uma das formas de disposição dos resíduos no solo que garante um 

confinamento seguro em termos de poluição ambiental, todavia, o sucesso desta operação 

depende antes do conhecimento e da adoção de critérios de engenharia e normas operacionais 

específicas, o que não se verifica em Namanhumbir.   
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 Portanto, a coleta deficiente dos resíduos sólidos domésticos, bem como a disposição 

indiscriminada destes no solo, 

 
[...] pode causar poluição do ar, pela exalação de odores, fumaça, gases tóxicos ou 

materiais particulados, poluição das águas superficiais pelo escoamento de líquidos 

percolados ou carreamento de resíduos pela ação de chuva e poluição do solo e das 

águas subterrâneas pela infiltração de líquidos percolados, (MEZZER; 

CAVALCANTI, 2004, p. 4). 

  

 O aterramento do lixo doméstico é uma das formas de gestão dos resíduos mais 

predominantes em Namanhumbir. De acordo com Jardim et al (1995), é uma forma imprópria 

de disposição de resíduos sólidos, que se caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o solo, 

sem medidas de proteção ao ambiente ou à saúde pública. Embora este processo seja mais 

barato e geralmente rápido para sua realização, o mesmo acarreta a contaminação dos solos, ar, 

água e favorece a sobrevivência e proliferação de insetos e roedores (mosquitos, ratos, baratas, 

moscas, entre outros).  

 O lixo doméstico produzido em Namanhumbir é constituído majoritariamente por 

matérias de origem vegetal e com baixo teor de concentração de materiais industriais, 

geralmente de rápida decomposição. Porém, a inadequada gestão destes resíduos faz com que 

estes tenham um alto potencial de degradação ambiental. O maior lixão de Namanhumbir 

localiza-se na Sede do Posto, no qual, além do material de origem vegetal, também são 

depositados, restos de plásticos, garrafas e outros materiais de lenta decomposição, mas com 

alto potencial de contaminação do solo e das águas subterrâneas, principalmente pelo processo 

de infiltração.   

 Os problemas ambientais decorrentes da gestão inadequada do lixo doméstico, em 

Namanhumbir, e provavelmente em outros pontos do País, além de afetar o efeito estético e 

ambiental, geram prejuízos econômicos e sociais para os moradores, visto que aumentam a 

exposição da população local a diversas doenças, das quais a cólera e a malária, comprometendo 

a capacidade de respostas da única unidade sanitária existente em Namanhumbir e aumentando 

a sensibilidade do ambiente local em face às pressões e às possibilidades de degradação do 

ambiente. 

 No Distrito de Montepuez, o acesso à rede pública de esgoto sanitário abrange apenas 

a população que reside na zona de cimento, ou seja, o bairro urbano central. Dessa forma, a 
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população que reside nos bairros suburbanos ou nos Postos Administrativos rurais não tem 

acesso a estes serviços. De acordo com o Censo (2007), apenas 0,5% da população total do 

Distrito têm as suas retretes ligadas à fossa séptica, portanto, o tipo de serviço sanitário 

predominante no Distrito é a latrina tradicional não melhorada5 (58%); ainda assim, 34,3% da 

população não possui nenhum tipo de serviço sanitário em seus domicílios e somente 2,5% tem 

latrina melhorada em suas habitações (Tabela 9). 

 

Tabela 8 - Tipo de serviço sanitário por agregado familiar em Montepuez 

Tipo de Serviço Sanitário Número % 

Retrete ligada à fossa séptica 249 0,5 

Latrina melhorada- alvenaria 1.300 2,5 

Latrina tradicional melhorada 2.398 4,6 

Latrina tradicional não melhorada 30.064 58,0 

Sem latrina 17.788 34,3 

Número total de agregados familiares 51.799 100,0 

Fonte: Censo (2007) 

 

 Dados da Pesquisa de Campo referem que 100% dos moradores de Namanhumbir não 

têm acesso à rede de esgoto sanitário, assim, o tipo de serviço sanitário predominante é a latrina 

tradicional não melhorada, haja vista que o baixo e/ou não acesso à rede de esgoto sanitário é 

um dos fatores que concorre para a degradação socioambiental naquele Posto Administrativo e 

no Distrito em geral, uma vez que a falta destes serviços aliado às questões socioculturais 

estimula a prática do fecalismo a céu aberto, o que contribui para a contaminação dos solos e 

da água pelo processo lixiviação e infiltração. 

 Em relação ao papel do Governo local no desenvolvimento de Namanhumbir, os 

moradores reconheceram os esforços empreendidos pelo Governo local para a melhoria das 

condições de vida destes. No entanto, referiram que as autoridades distritais deveriam ser mais 

                                                           
5 a) latrina melhorada é aquela construída de material convencional e geralmente ligada á fossa séptica;  

b) latrina tradicional não melhorada é aquela construída de material precário, ou seja, as paredes de pau e capim e 

não ligada a fossa séptica;  

c) latrina tradicional melhorada é aquela que possuiu laje, e as suas paredes construídas de material precário. 
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interventivas, principalmente na construção de mais escolas, hospitais, criação de postos de 

trabalho, abertura de mais furos de água. De acordo com os dados da Pesquisa de campo, 67,3% 

apontaram a construção de mais escolas, 46,9% emprego, 44,8% hospitais, 10,2% abertura de 

mais furos de água para melhorar a vida da população. 

 Em 2009, o Governo de Moçambique introduziu o Fundo de Desenvolvimento 

Distrital (FDD), cujo objetivo foi financiar pequenos e médios projetos de geração de emprego, 

produção de comida, contribuindo assim para o desenvolvimento do Distrito. O FDD, também 

conhecido por “Sete milhões”, é alocado anualmente a todos os Distritos do País, e localmente 

é gerido pelo Conselho Consultivo do Distrito (CCD), responsável pela análise ou avaliação 

dos projetos de desenvolvimento social. 

 No Distrito de Montepuez, os projetos aprovados permitiram a abertura de mais 300 

novos postos de trabalho, na sua maioria concentrados na cidade de Montepuez e no Posto 

Administrativo de Mapupulo, (SDAEM, 2012). Porém, apesar dos benefícios deste Fundo, os 

moradores das Aldeias de Nanhupo e Nséue consideram que o acesso a este Fundo é muito 

difícil e envolve esquemas de corrupção, ou seja, para eles poderem ter acesso ao mesmo, 

devem ter “padrinhos” no CCD ou no Governo Distrital, o que dificulta a obtenção deste.  

 No entanto, apesar desse constrangimento, os moradores de Nanhupo e Nséue em 

Namanhumbir consideram boa a iniciativa do Governo, pois, os projetos aprovados têm 

dinamizado a economia local permitindo a abertura de mais postos de trabalho. 

 Apesar dos “benefícios” desse Fundo, o mesmo tem sido alvo de críticas, uma vez que 

é apontado como mais um dos esquemas de corrupção do Governo, visto que não há 

transparência e imparcialidade na análise e aprovação dos projetos de desenvolvimento social 

submetidos ao Conselho Consultivo. Por um lado, a falta de fiscalização e auditoria das contas 

dos Governos distritais faz com que grande parte dos beneficiários deste Fundo não faça a 

devolução do valor tomado de empréstimo.  

 Por outro lado, os Governos distritais ressentem-se da falta de recursos humanos 

capacitados para fazer o acompanhamento dos projetos e assistência técnica dos mutuários, 

visando garantir que os projetos possam efetivamente contribuir para o desenvolvimento local 

e a melhoria do nível de vida da população humana de Namanhumbir e do Distrito em geral.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mudanças ou alterações nos padrões de produção, assistidas nos últimos tempos, 

sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII e de forma mais intensa no século XX, 

vêm contribuindo decisivamente para a precarização das relações entre o homem e o meio, 

desencadeando a degradação ambiental em diversas partes do Mundo. No início, os efeitos 

ambientais dessas alterações eram apenas perceptíveis em nível local; porém, com o transcorrer 

do tempo, estes se tornaram mais abrangentes, alcançando dimensões globais ou planetárias.  

 Em resposta a este “novo” paradigma, a partir década de 1960 e, sobretudo, na década 

de 1970, as questões ambientais passaram a merecer atenção de vários pesquisadores, da 

sociedade acadêmica e de organismos internacionais, como a ONU, com o lançamento do livro 

“Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, que explana como o uso do DDT interferia na cadeia 

alimentar dos animais e do homem, bem como os impactos deste pesticida na saúde humana e 

de outros animais. Portanto, este constituiu a primeira reivindicação sobre a degradação 

ambiental e favoreceu ao surgimento dos primeiros movimentos ambientalistas.    

 Em escala global, o marco inaugural das discussões sobre a degradação ambiental e os 

seus impactos nas diversas esferas, foi a realização da Conferência de Estocolmo, em 1972. 

Assim, a evolução das discussões sobre a problemática ambiental foi marcada pela realização 

de várias cúpulas (Rio 1992, Johanesburgo 2002 e Rio + 20 em 2012), nas quais importantes 

instrumentos norteadores das ações humanas sobre o ambiente foram aprovados. Dentre os 

instrumentos aprovados ao longo dessas cúpulas, destacam-se a Agenda 21, o Protocolo de 

Kyoto, a Declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, a 

Convenção sobre mudanças climáticas, a Declaração de princípios sobre florestas, a Convenção 

sobre a biodiversidade, entre outros documentos. 

Concomitantemente, novos conceitos foram desenvolvidos, com os quais se buscou, a 

partir de alguns exemplos, evidenciar a necessidade de uma mudança de atitude por parte do 

homem e a reafirmação de que os atuais níveis de degradação ambiental resultam do atual 

modelo de desenvolvimento econômico e da apropriação dos atributos da natureza pelo homem 

em seu benefício. Na esteira da evolução das preocupações sobre o ambiente, em 1987, foi 
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lançado o conceito “desenvolvimento sustentável”, inicialmente designado 

ecodesenvolvimento, o qual preconiza o desenvolvimento baseado no uso sustentável dos 

recursos existentes, de modo que estes sirvam aos presentes e às gerações vindouras. 

Assim, essa pesquisa, analisou a vulnerabilidade socioambiental decorrente da 

exploração das pedras preciosas e semipreciosas em Nanhupo e Nséue, a partir da análise e 

discussão feitas e em conformidade com os objetivos que nortearam a pesquisa, os resultados 

demonstraram que:  

 

 a) a vulnerabilidade socioambiental em Namanhumbir é muito alta, visto que o IFVSA 

foi de 3,86, no qual os critérios de exposição e capacidade de resposta tiveram maior valor de 

vulnerabilidade. Os indicadores de número de escolas, abastecimento de água nas casas 

residenciais e destruição da vegetação, no critério de exposição, e tipo de habitação no critério 

de sensibilidade e número de habitantes por médico, valor da cesta básica e número de 

fontenários em funcionamento, no critério de capacidade de resposta, foram os que 

apresentaram maior valor de vulnerabilidade; 

 

 b) a degradação ambiental em Namanhumbir vem se agravando, principalmente com 

o início da exploração das pedras preciosas. Assim, as zonas mais propensas à degradação 

ambiental foram: áreas de mineração (Aldeias de Nanhupo e Nséue), locais de lavagem e 

seleção das pedras preciosas (rios) e as áreas residenciais. Associados aos problemas 

ambientais, também foram evidenciados outros problemas, de natureza social, tais como: o 

aumento do custo de vida pelo aumento da cesta básica de 500,00 MT, antes do garimpo, para 

3.000,00 MT; o aumento de casos de criminalidade; o agravamento do precário quadro de 

saneamento básico; aumento de casos de doenças sexualmente transmissíveis, com ênfase para 

a AIDS;  

 

 c) a exploração das pedras preciosas e semipreciosas, com destaque para o rubi e a 

turmalina, em Namanhumbir, foi a causa principal das crescentes transformações 

sócioespaciais e ambientais na região, como: a destruição de extensas áreas de florestas, o 

assoreamento e desvio do leito dos rios e, principalmente, a precarização das relações entre a 

comunidade e o Governo Distrital, que por sua vez, dificultam a aplicação dos modelos de 
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planejamento ambiental, ao mesmo tempo em que reduz ou enfraquece os esforços dos órgãos 

distritais, no que se refere à preservação ambiental e à melhoria das condições de vida da 

população;  

 

 d) a natureza (ilegal) desta atividade, associada ao baixo nível de controle por parte do 

MIREM, através das Direções Provinciais e dos serviços distritais das atividades econômicas, 

agrava o atual cenário de degradação ambiental e favorece o tráfico ou saída ilegal de minerais, 

prejudicando a coleta de receitas por parte do Estado. Essas receitas poderiam financiar projetos 

de desenvolvimento social ou a provisão de alguns serviços básicos, como a construção de 

hospitais, postos de saúde, fontenários, entre outros serviços;  

 

 e) a precariedade dos instrumentos e das condições de segurança nas quais se realiza a 

exploração das pedras preciosas e semipreciosas, transforma a fisionomia da paisagem, 

colocando os garimpeiros em risco de morte por desabamento, principalmente no período 

chuvoso. Esse problema, aliado à falta de infraestruturas sociais, tais como: escolas, hospitais, 

acesso à água potável e rede de esgotos, constitui a principal causa da degradação 

socioambiental em Namanhumbir, agravando a já deficiente estrutura econômica e social da 

maioria da população local; 

 

 f) as dificuldades de acesso à rede de esgoto e aos serviços de coleta de lixo doméstico, 

nas Aldeias de Nanhupo e Nséue, propiciam o descarte inadequado de resíduos sólidos e 

efluentes sobre o ambiente, que, por sua vez, gera alterações no solo,na água e no ar, causando 

problemas de saúde à população e danos irreversíveisao ambiente; 

 

 g) a principal atividade da população das Aldeias de Nanhupo e Nséue é a agricultura; 

a produção obtida serve para a dieta alimentar e também como fonte de sustento pela venda de 

alguns produtos. Porém, a partir de 2008, além da agricultura, a população das duas aldeias, 

sobretudo os jovens, passou a dedicar-se a exploração das pedras preciosas e semipreciosas, o 

que contribuiu significativamente para a melhoria do poder aquisitivo e das condições de vida 

(construção de casas de material convencional, aquisição de bicicletas, rádios, chapas de zinco, 

motorizados, entre outros) da população envolvida direta ou indiretamente no garimpo. 
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 Apesar de reconhecida importância dessa metodologia na análise da vulnerabilidade 

socioambiental, porém, a sua adaptação nessa pesquisa não esteve isento de empecilhos de 

várias ordens em decorrência da complexidade da metodologia em si, bem como da falta de 

uma base de dados em nível do Distrito de Montepuez e do Posto Administrativo de 

Namanhumbir, o que obrigou em alguns casos a utilização de dados do Distrito, da Província, 

até mesmo do País como um todo. 

 Assim, a partir dos dados da pesquisa de campo, entende-se que a situação de 

vulnerabilidade socioambiental em Namanhumbir deve serconsiderada não só como problema 

dos garimpeiros e dos moradores de Namanhumbir, mas também como uma questão que merece 

a atenção dos órgãos do poder público (Governo do Distrito e MIREM), uma vez que representa 

sérios riscos para a saúde humana e para o ambiente. 

 Concomitantemente, as ações do Governo em todos os níveis devem ser mais 

interventivas e/ou preventivos e não meramente remediativas, ou seja, o Governo deve apostar 

na fiscalização e/ou monitória dos sítios mineiros visando à minimização dos danos 

socioambientais desta atividade. 

 De igual forma, o Governo deve melhorar a provisão e melhoria das condições da 

população humana de Namanhumbir, por meio da construção de mais escolas, hospitais, fontes 

de abastecimento de água entre outras infraestruturas indispensáveis à melhoria do nível de vida 

dos moradores as Aldeias de Nanhupo e Nséue, e de Namanhumbir de um modo geral. 

 Contudo, apesar da complexidade e das limitações que permearam a realização desse 

estudo, acredita-se que foram alcançados os objetivos que nortearam a pesquisa e as 

informações levantadas e discutidas nesta análise servirão às futuras pesquisas sobre a temática 

vulnerabilidade, ainda pouco discutida em Moçambique, muito embora o País seja 

potencialmente vulnerável a diversas catástrofes naturais (secas, cheias, ciclones) e a problemas 

de outra natureza, tais como a pobreza e o baixo nível de desenvolvimento econômico e social, 

sobretudo no meio rural, onde se encontra 80% da população moçambicana. 
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APÊNDICE A- Modelo do questionário aplicado aos garimpeiros das aldeias de Nanhupo e Nséue 

Posto Administrativo de Namanhumbir 

Prezado 

O presente questionário é parte duma pesquisa em andamento intitulado “A vulnerabilidade socioambiental nas áreas de exploração 

das pedras preciosas e semipreciosas nas aldeias de Nanhupo e Nséue, emNamanhumbir, Distrito de Montepuez, (Moçambique), 

no período de 2004-2011”, sob a coordenação da Universidade Federal de Goiás- Campus Jataí Brasil. 

As informações que você for prestar serão tratadas de forma sigilosa, e usadas exclusivamente para fins desta pesquisa. 

Desde já agradecemos a sua colaboração 

 

 

Este questionário é composto por 52 questões divididas em cinco seções, a primeira apresenta questões sobre 

o perfil do sujeito de pesquisa, a segunda é sobre a exploração das pedras preciosas e semipreciosas em Namanhumbir, 

a terceira é sobre a percepção dos problemas ambientais em Namanhumbir, a quarta e quinta partes referem-se ao 

processo de comercialização das pedras preciosas e semipreciosas e o futuro dos garimpeiros das pedras preciosas e 

semipreciosas de Namanhumbir respectivamente. 

Para responder as perguntas deste questionário, você deverá marcar com X dentro de parênteses, somente a 

resposta correspondente a sua opinião e/ou preencher no espaço a traço continuo.  

 

Data __/___/2013 

I PERFIL DO SUJEITO DE PESQUISA 

1.1 Nome........................................................................................................................ 

1.2 Sexo 

a) masculino ()   b)  feminino (  )             

1.3 Faixa etária  

a) 18 anos () b) entre 20 a 25 anos (  ) c) entre 25 a 35 anos (  )  d) entre 35 a 45 anos (  ) e) >45 

anos (  ) 

1.3 Nível de escolaridade   

a) ensino primário do 1º grau completo (1ª a 5ª classes) ()  

b) ensino primário do 1º grau incompleto ( ) c) ensino primário do 2º grau completo (6ª a 7ª classe) 

(    )  d) ensino primário do 2º grau incompleto (  ) e) ensino básico (8ª a 10ª classe) completo (  ) 
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f) ensino básico incompleto (  )  g) ensino médio completo (11ª a 12ª classe) (  )  h) ensino médio 

incompleto (  ) i)  nível superior (  )                                   

1.4 É natural daqui de Namanhumbir?  Sim () Não () 

1.4.1Se não é de Namanhumbir de onde é?.................................................................................. 

1.4.2 A quanto tempo está em Namanhumbir? 

a) 2 anos (  ) b) 3 anos (  ) c) 4 anos (  )  d) 5anos (   ) 

e) mais de 5anos (  ) 

1.4.3 Porque razão você veio morar aqui em Namanhumbir........................................................ 

1.4 Qual é a sua principal atividade?............................................................................................ 

 

II EXPLORAÇÃO DAS PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS EM NAMANHUMBIR 

 

2.1 Como é feita extração das pedras preciosas em Namanhumbir?............................................ 

2.3 Que tipo de pedras preciosas e semipreciosas você explora aqui em Namanhumbir? 

a) turmalinas (  )     b) rubi (  ) c) quartzo ( ) d) outros ( ) 

2.3.1 Se explora outro tipo de pedras para além destes quais são?.............................................. 

2.4 A quanto tempo você trabalha nesta mina? 

a) 1 ano ( )  b) 2anos ( ) c)  3anos ( ) d) a mais de 3 anos ( ) 

2.5 Para além das pessoas daqui de Namanhumbir, tem outras pessoas que vem de outros distritos, 

ou outros lugares para vir extrair pedras preciosas? 

a) sim () não (   ) 

De onde vem e quem são?.............................................................................................................. 

2.6 Como é a mina onde você trabalha? 

a) a céu aberto ( ) b) no interior da terra/poço (  )  c) ambos  ( ) 

2.6.1Quais são os equipamentos de segurança que você usa durante o seu trabalho? 

....................................................................................................................................................... 

2.7 Em média quantos metros de profundidade você consegue apanhar os minerais? 

a) 8m () b) entre 10 a 15m ( )  c) 20m   d) mais de 20m (  ) 
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2.8 Quais têm sido os principais problemas que ocorrem na mina? 

....................................................................................................................................................... 

2.9 Aqui onde você trabalha já houve casos em que uma mina desabou enquanto estava alguém no 

interior dela?a) sim ( )     b)  não ( ) 

2.9.1 Os casos de desabamento da mina são frequentes aqui em Namanhumbir? 

a) sim ( )  b)  não ( ) 

2.9.2 Em média num mês quantos casos de desabamento da mina se registram aqui em 

Namanhumbir? 

a) 2 casos ( )  b) 2 a 4 casos ( ) c) 5 casos ( ) d) mais de 5 casos ( )  

2.10 Que instrumentos você usa para a exploração dos minerais?.............................................. 

2.10.1Onde você compra esses instrumentos? 

a) aqui em Namanhumbir (  )  b) na vila sede de Montepuez ( )  c) os patrões é que trazem ( )   d) 

na cidade de Nampula ( ) 

2.11 Para além de você tem outra pessoa ou familiar seu trabalhando nesta mina? 

a) sim ( )  b)  não (    ) 

2.11.1 Quantas?............................................................................................................................ 

2.11.2 Dessas pessoas qual é o grau de parentesco que você tem com eles? 

a) esposa (  )  b) filho (  )  c) primo ( )  d) mãe ( )  e) pai ( )   

2.12 E as mulheres também trabalham aqui na mina? 

a) sim ( )                b) não (   ) 

2.12.1Que trabalhos fazem as mulheres aqui na mina? 

a) ajudam na retirada dos solos ( ) b) ajudam na seleção dos minerais ( ) 

c) confeccionam alimentos ( )         d) ajudam no transporte da água ( )  

e) todas as alternativas ( ) 

2.13 Em média quantos hectares de terra você explora? 

a) 3 hectares ( )  b) 4 hectares ( ) c) 6 hectares ( ) d) 8 hectares ( )e) mais de 8 hectares ( )  
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2.14 Você tem licença, senha mineira ou outro documento que lhe autorize a explorar os minerais 

aqui nesta mina?  

a) Sim ( )             b) Não ( ) 

2.14.1 Porque razão não tem nenhum destes documentos?.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

III PERCEPÇÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS EM NAMANHUMBIR 

 

3.1 Após o corte das árvores para permitir a abertura da mina e/ou exploração dos minerais. Qual 

tem sido o seu procedimento?  

a) tapa os buracos e planta árvores ( )     b) abandona o local e segue para outro (  )  

3.2 Quando você começou a trabalhar aqui nesta mina, esta área tinha muita vegetação nativa? 

a) sim ( )                               b) não (  ) 

3.3 Você acha que a retirada da vegetação nativa para extrair os minerais, prejudica o ambiente 

local? 

a) sim ( )                               b) não ( ) 

3.4 Em sua opinião a retirada da vegetação nativa e o abandono das minas após a exploração dos 

minerais aceleram os processos erosivos?   

a) sim ( )                                 b) não  (  ) 

3.2 Onde você faz a lavagem dos minerais? 

a) aqui na mina (  ) b) no córrego/rio ( )  c) outro lugar (  ) 

Onde?............................................................................................................................................ 

3.3 E depois da lavagem qual é o destino da água utilizada neste processo 

a) joga no chão ( )   b) joga no rio   (  )  c) usa para a próxima lavagem (   )  

d) outro ( ) 
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Onde?............................................................................................................................................ 

3.4 Em sua opinião pensa que os rios daqui de Namanhumbir sofreram algum desvio ou outra 

alteração com o inicio da mineração? 

a) sim ( )   não ( ) 

3.4.1 Qual é a outra alteração que você pensa que os rios locais sofreram com o inicio da mineração 

aqui em Namanhumbir?............................................................................................. 

3.5 Que produtos você usa para a separação e/ou processamento dos minerais depois de extrair. 

a) mercúrio ( ) b) cianeto (  ) c) outros produtos (  )  

3.5.1Quais..................................................................................................................................... 

3.5.2 E a separação dos minerais é feita a céu aberto ou num lugar fechado?............................ 

 

3.6 Onde você deposita os resíduos sólidos e outros materiais descartados durante o seu 

trabalho?....................................................................................................................................... 

3.7 Que problemas ambientais trouxe a exploração dos minerais aqui em Namanhumbir? 

a) assoreamento dos rios locais (  ) b) destruição da vegetação nativa ()  c) erosão dos solos ( )  d) 

contaminação dos solos ( )  e) desvio do leito dos rios ( )  f) poluição por partículas suspensas no 

ar  ( )  g) todas alternativas ( ) 

3.8 Aqui na mina tem sanitários? 

a) sim (   )  b) não (   ) 

3.8.1 Os sanitários que você usa possuem fossa séptica? 

3.9 Quais têm sido as principais doenças que afetam os garimpeiros aqui em Namanhumbir? 

a) cólera ( )    b)malária  ( )  c) tuberculose  ( ) d) sinusite ( )  e) outras ( ) 

Quais?............................................................................................................................................ 

 

IV PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DAS PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS 

 

4.1 Onde você vende as suas pedras depois de explorar? 
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a) na vila de Montepuez ( ) b) na cidade de Pemba ( ) c) na cidade de Nampula ()  d) aqui em 

Namanhumbir (  )  e) outro  (   ) 

Onde?............................................................................................................................................ 

4.2 Quem são as pessoas que geralmente compraram as pedras preciosas? 

....................................................................................................................................................... 

4.3 A quanto você vende uma grama (1g) do rubi e das outras pedras? 

a) 400 meticais ( ) b) entre 400 a 600 meticais ( ) c) 800 meticais ( ) d) mais de 1000 meticais  e) o 

preço que o patrão marca ( )Quanto?.................................................................................... 

4.4. Em média quanto você ganha por mês pela venda de pedras preciosas? 

a) 4000 meticais ( ) b) entre 6000 a 8000 meticais (  ) c) mais de 10000 meticais (  ) 

4.5 Você pensa que vale apena continuar a trabalhar nesta mina ou sente que tem de arranjar 

alternativas para ganhar a vida fora deste trabalho? 

 

Muito obrigado pela colaboração! 

APÊNDICE B - Modelo de questionário aplicado aos moradores das aldeias de Nanhupo e Nséue, 

Posto Administrativo de Namanhumbir 

Prezado 

O presente questionário é parte duma pesquisa em andamento intitulado “A vulnerabilidade socioambiental nas áreas 

de exploração das pedras preciosas e semipreciosas nas aldeias de Nanhupo e Nséue, em Namanhumbir, Distrito de 

Montepuez (Moçambique), no período de 2004-2011”, sob a coordenação da Universidade Federal de Goiás- Campus 

Jataí Brasil. 

 As informações aqui prestadas serão tratadas de forma sigilosa e, usados exclusivamente para fins desta pesquisa.  

Desde já agradecemos a sua colaboração 

 
Este questionário é composto por 38 questões divididas em cinco seções, a primeira apresenta questões 

sobre o perfil do sujeito de pesquisa, a segunda é sobre a exploração das pedras preciosas e semipreciosas em 

Namanhumbir, a terceira refere-se aos problemas decorrentes da exploração das pedras preciosas e semipreciosas e, a 

quarta e quinta partes abordam a percepção dos problemas ambientais em Namanhumbir e a intervenção do governo. 
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Para responder as perguntas deste questionário, você deverá marcar com x dentro de parênteses somente a 

resposta correspondente a sua opinião e/ou preencher no espaço a traço continuo. 

 

Data__/___/2013 

I PERFIL DO SUJEITO DE PESQUISA 

1.1 Nome........................................................................................................................................ 

1.2 Sexo 

a) masculino () b) feminino (  )           

1.3 Faixa etária 

a) 18 anos ( ) b) entre 20 a 25 anos ( ) c) entre 25 a 35 anos (  )  d) entre 35 a 45 anos ( ) e) mais de 

45 anos (  ) 

1.4 Nível de escolaridade 

a) ensino primário do 1º grau completo (1ª a 5ª classes) ( )  

b) ensino primário do 1º grau incompleto () 

c) ensino primário do 2º grau completo (6ª a 7ª classe) ( ) d) ensino primário do 2º grau incompleto 

( ) e) ensino básico (8ª a 10ª classe) completo ( ) f) ensino básico incompleto (  )  g) ensino médio 

completo (11ª a 12ª classe) ( ) h) ensino médio incompleto ( ) i)  nível superior (  )                                                                      

1.5 É natural daqui de Namanhumbir?  sim ( )   não  (  ) 

1.5.1 Se não é de Namanhumbir, de onde é?................................................................................. 

1.5.2 A quanto tempo está em Namanhumbir? 

a) 2 anos (    ) b) 3 anos (   ) c) 4 anos (   )  d) 5anos ( ) e) mais de 5anos ( ) 

 

II PRINCIPAIS ATIVIDADES DA POPULAÇÃO DE NAMANHUMBIR 

2.1Qual é a principal atividade que você pratica?......................................................................... 

2.1.1 E para além desta quais são as outras atividades que você pratica?.................................... 

2.2 Na tua opinião quando é que iniciou a exploração das pedras preciosas aqui em Namanhumbir? 

a) 2004 (  )   b) 2005 (  )    c) entre 2005 a 2009 ( )     d) outro ( ) 
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2.3 Se assinalou em outro, por favor, diga quando........................................................................ 

2.4 Como era a vida aqui em Namanhumbir antes do inicio da exploração das pedras 

preciosas?...................................................................................................................................... 

2.4.1 Em média quanto custava a cesta básica antes do inicio da exploração das pedras 

preciosas?....................................................................................................................................... 

2.4.1.1E quanto custa agora?......................................................................................................... 

2.5 Na sua família existe alguém que explora pedras preciosas? 

a) sim (  )      b) não  (  ) 

Diga quem é? 

a) pai (  )   b) filho (  )   c) esposo (   )   d) outros (   ) 

2.5.1Você pensa que o fato de ter um parente explorando pedras preciosas mudou alguma coisa na 

vida da sua família? 

a) sim (  )       b) não  (   ) 

 

III PRINCIPAIS PROBLEMAS DA POPULAÇÃO DE NAMANHUMBIR 

 

3.1 Quais são os principais problemas que afetam a população aqui em 

Namanhumbir?...................................................................................................................................

.................... 

3.2 Você possui um emprego formal, no estado ou numa outra empresa? 

a) sim (   )  não (   ) 

3.2.1 Em sua opinião aqui em Namanhumbir há facilidades para arranjar emprego? 

a) sim ( )   não (  ) 

3.3 Quais são as doenças que mais afetam a população aqui em Namanhumbir? 

a) malária (  )  b) cólera  ( )  c) sinusites ( )  d) tuberculose ( )    

e) pneumonia ( ) f) todas alternativas (    )  g) outras  (  ) 

3.3.1 Se escolheu (g) diga quais são............................................................................................. 

3.4 Quantos postos/centros de saúde existem aqui em Namanhumbir? 
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a) 1 (  )    b) 2 (  )      c) 3 (  )      d) 5 (  )      e) mais de 5 (  ) 

3.4.1 Na tua opinião os centros de saúde aqui existentes respondem a demanda da comunidade 

local? 

a) sim (  )     b) não ( ) 

3.5 Quantas escolas do primeiro grau existem aqui em Namanhumbir? 

a) 1 (  )     b) 2  (  )      c)  3 (    )     d) mais de 3(  ) 

3.5.1 Aqui em Namanhumbir tem escolas do ensino secundário? 

a) sim ( )          b) não (   ) 

 Se marcou a opção (a) diga quantas são?..................................................................................... 

3. 5.2 Em sua opinião o número de escolas existentes aqui em Namanhumbir é suficiente para 

atender todos os alunos? 

a) sim ( )   b) não (   )  

3.6 Em sua casa você possui água canalizada? 

a) sim (  )                       b) não  (  ) 

3.6.1Se não onde você tira água para o consumo e para outras atividades? 

a) no fontenário ou torneira pública ( )  b) no poço artesiano ( )  c) no rio (  ) 

d) em outro lugar ( )  

Onde?............................................................................................................................................ 

3.6.2 Em sua opinião a água que você usa é própria para consumo humano? a)Sim (); b)Não () 

IV PERCEPÇÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS PELOS MORADORES DE 

NAMANHUMBIR 

 

4.1Quais são os principais problemas ambientais que se registram aqui em Namanhumbir 

a) erosão ( ) b) destruição da vegetação nativa   c) assoreamento dos rios ( )  d) contaminação das 

águas dos rios (   ) e)  barulho ( )      f) outros (  ) 

4.1.1 Outros, por favor, diga quais são........................................................................................ 

4.2 Destes problemas quais os que você acha que surgiram com o inicio da exploração das pedras 

preciosa aqui em Namanhumbir?..................................................................................... 



154 

 

 

 

 

 

4.3Quais são as áreas em que mais se registram esses problemas? 

a) nas áreas de extração das pedras preciosas ( ) b) nos rios ( )  c) na zonas residenciais ( )     d) 

outras áreas  (  ) 

4.3.1Outras áreas, por favor, especificar. .................................................................................... 

4.4 Onde você deposita o lixo que é produzido em sua casa? 

a) enterra (  ) joga no rio ( ) c) queima (  )  d) deposita no local apropriado para posterior recolha 

pelo município  (  )  

4.5 Em sua casa você possui fossa séptica, ou mesmo latrina melhorada? 

a) sim ( )    b) não  (  ) 

 

Muito obrigado pela colaboração! 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C- Roteiro de entrevista aplicado ao diretor e ao técnico profissional dos Serviços 

Distritais das Atividades Econômicas do Distrito de Montepuez 

Prezado 

O presente roteiro de entrevista é parte duma pesquisa em andamento intitulado “A vulnerabilidade socioambiental 

nas áreas de exploração das pedras preciosas e semipreciosas nas aldeias de Nanhupo e Nséue, em Namanhumbir, 

Distrito de Montepuez (Montepuez), no período de 2004- 2011” sob a coordenação da Universidade Federal de Goiás- 

Campus Jataí Brasil. As informações obtidas serão tratadas de forma sigilosa e, usados exclusivamente para fins desta 

pesquisa.  

Desde já agradecemos a sua colaboração 

 

A entrevista, visa colher opiniões e, sensibilidades do diretor e do técnico profissional dos Serviços Distritais 

das Atividades Econômicas de Montepuez, sobre o processo de exploração das pedras preciosas em Namanhumbir. 
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Mediante o aceite, no final é lhe disponibilizado o termo de consentimento livre esclarecido, no qual manifesta o seu 

consentimento em participar nesta pesquisa. 

I PERFIL DO ENTREVISTADO 

1.1 Nome do entrevistado............................................................................................................. 

1.2 Sexo 

a) masculino () b) feminino (   ) 

1.3 Função..................................................................................................................................... 

1.4 Anos de experiência nesta área............................................................................................... 

Local e hora de entrevista............................................................................................................. 

Data__/___/ 2013 

 

II PERFIL SOCIOECONOMICO DO DISTRITO E DO POSTO ADMINISTRATIVO DE 

NAMANHUMBIR 

Sabe-se que o distrito de Montepuez é um dos 16 distritos que compõem a província de Cabo delgado 

e fica localizado no extremo sul da província a 205 km da capital Pemba. 

2. Qual é a área total do Distrito de Montepuez e, a área do Posto Administrativo de Namanhumbir? 

2.1Desta área qual é a que se destina a atividades agropecuárias, e as outras atividades? 

2.2 Quantos habitantes tem o Distrito de Montepuez de acordo com os dados do censo 2007 e 

destes quantos são do Posto Administrativo de Namanhumbir? 

2.2.1 Quais são as principais atividades da população em Namanhumbir? E as atividades 

complementares quais são? 

2.2.2 Assumindo estas atividades como as que ocupam a maior parte da população a nível do 

distrito. Como se pode descrever o contributo destas atividades para o bem estar da população 

local?  

2.3 De acordo com os dados dos Serviços Distritais das Atividades Econômicas-Montepuez 

(SDAEM) qual é o número da população que se dedica a atividades agropecuárias?  

2.4 Quantas indústrias e/ou fábricas existem a nível do posto administrativo de Namanhumbir? E 

qual é a área reservada para esses empreendimentos? 
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2.5 E a nível do distrito quantas fábricas ou indústrias existem? 

2.6 Quantos centros e postos de saúde existem a nível do distrito?  

2.6.1 Deste número quantos estão localizados no posto administrativo de Namanhumbir? 

2.7 Em todo o posto administrativo quantos agregados familiares têm acesso água potável? 

2.8 Quantos agregados familiares (AF) têm acesso aos serviços de coleta de resíduos sólidos e 

acesso a rede de esgoto da rede geral? 

2.9 Em média qual é o índice de incidência da pobreza no distrito de Montepuez e, sobretudo do 

posto administrativo de Namanhumbir? 

2.9.1Que impactos estes níveis têm gerado nos órgãos de gestão, quer a nível do  distrito e, 

principalmente no posto administrativo? 

2.9.2 Do ponto de vista de mitigação, que ações concretas o governo local tem levado a cabo 

visando reverter este quadro sombrio? 

2.9.3 Como se pode descrever estas ações do ponto de vista da sua eficácia, ou seja, no alcance dos 

objetivos traçados? 

 

III PROCESSO DE EXPLORAÇÃO DAS PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS E 

SEUS IMPACTOS 

 
O rubi é uma gema geralmente de cor avermelhada uma variedade do corindo, que do ponto de vista 

da sua dureza situa-se em 9 na escala de Mohs, portanto, a segunda pedra mais dura depois do 

diamante e a terceira pedra mais cara do ponto de vista comercial. 

3.1 Quando é que foi descoberta a mina de rubi em Namanhumbir? De forma sucinta como se 

descreves o histórico da descoberta deste mineral tão precioso.  

3.2 Quando é que começaram os estudos de prospecção e pesquisa deste minério naquele posto 

administrativo? 

3.3 a olhar pelo valor comercial deste minério acha que estão criadas as condições matérias e 

técnicas para se tirar o melhor proveito destes recurso raro e bastante caro? 
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3.4 De acordo com o que foi veiculado pelos órgãos de informação, com ênfase para rádio e 

televisão a exploração empresarial ou industrial deste minério teve inicio meados de 2012. 

3.5 Como descreve o processo de extração deste recurso antes da concessão desta área? 

3.6 Que impactos negativos e positivos esta forma de exploração trouxe para o distrito e, sobretudo 

para o posto administrativo Namanhumbir? 

3.6.1Do ponto de vista socioeconômico e espacial que impactos ou alterações foram introduzidas 

no seio do distrito e principalmente para o posto administrativo? 

3.7 Em média quanto custa atualmente os produtos básicos ou da primeira necessidade? Quanto 

custava no período antes do inicio da exploração do rubi? 

3.7.1 Na tua opinião houve aumento dos produtos da primeira necessidade ou de outros serviços 

básicos com a descoberta da mina e/ou inicio da exploração mineira?  

3.8 Para além do rubi quais são as outras variedades de pedras preciosas e semipreciosas, ou mesmo 

outros minérios que são exploradas aqui no distrito? 

3.9 É visível ao longo do trajeto Metoro-Montepuez um relativo adensamento de cidadãos 

estrangeiros, sobretudo, nas localidades de Nanhupo, Namanhumbir-sede bem como na cidade de 

Montepuez. 

3.9.1 De que nacionalidade é a grande parte destes cidadãos estrangeiros? 

3.9.2 Há vozes segundo as quais estes maior afluxo destes cidadãos é resultado da rentabilidade e 

intensificação do garimpo em Namanhumbir e áreas adjacentes. Concorda com esta afirmação? 

3.9.3 Se não como explica esta relativa preferência por Namanhumbir por parte de cidadãos 

estrangeiros? 

3.10 Que benefícios socioeconômicos a privatização desta mina trouxe, particularmente para a 

população local?  

3.11 Quais os problemas de ordem social e econômica que você acha que surgiram com inicio da 

exploração do rubi e de outros minérios?  
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3.12 Que mecanismos tem adotado o governo distrital através dos serviços distritais das atividades 

econômicas para controlar e registrar as pessoas ou mesmo as empresas que operam neste distrito 

na área dos recursos minerais? 

5.13 De acordo com a Lei de minas (14/2002) em vigor no país no seu art. 17, “o uso da terra para as 

operações mineiras tem prioridade sobre todos os outros usos da terra, sempre que as vantagens 

econômicas e sociais sejam superiores”. 

5.13.1E no caso daqui de Montepuez, a privatização da mina de rubis não tem gerado conflitos de 

terra se considerar que a terra constitui o principal meio de produção para a população local? 

5.13.2 Como é que as autoridades do distrito têm se lidado com esta realidade? 

5.14 Todas as atividades de pesquisa e exploração dos recursos minerais são regulamentadas pela Lei 

de minas, que de entre várias obrigações estabelece que o explorador dos minérios deve requerer a 

licença para o exercício desta atividade. 

5.14.1Em média quantas licenças têm sido emitidas por ano para a exploração mineira em nível do 

Distrito? 

5.15 Um dos apelos do governo central através do Ministério dos Recursos Minerais e Energias 

(MIREM) é a formação de pequenas associações mineiras com vista obtenção de licenças bem como 

a rentabilidade da atividade extrativa. 

5.15.1Quantas associações mineiras existem em nível do Distrito? Deste número quantas são do 

posto administrativo de Namanhumbir? 

 

IV PERCEPÇÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS EM NAMANHUMBIR 

De acordo com a lei do ambiente (1997) vigente no país preconiza que todo o cidadão moçambicano 

tem o direito de viver num ambiente saudável que o permita desenvolver as suas atividades e dar o 

seu contributo para o desenvolvimento do país. 

4.1 Quais são os principais problemas ambientais que assolam o distrito de Montepuez, sobretudo 

o posto administrativo de Namanhumbir? 

4.2 Em todo o Distrito, quais são as áreas que mais problemas ambientais apresentam e por quê? 
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4.3 Até altura da privatização da mina de rubis de Namanhumbir, o processo de extração era feito 

de forma artesanal envolvendo população local e usando instrumentos rudimentares aparentemente 

pouco nocivos ao ambiente. 

4.3.1Na tua opinião que impactos negativos esta forma de mineração gera para o ambiente local? 

4.4 O que é que as autoridades ligadas ao ambiente têm feito para minimizar os problemas 

ambientais decorrentes da exploração mineira. 

4.5 Em nível do Posto Administrativo, ou mesmo do distrito quais são as áreas que por lei são 

consideradas áreas de preservação? 

4.6 Existe alguma reserva ou parque em nível do Posto Administrativo, ou mesmo no Distrito de 

Montepuez? 

4.7 Que ações o governo local tem feito para combater e/ou minimizar os efeitos da erosão, 

conservação do solo bem como a recuperação das áreas degradas por outras atividades? 

V PAPEL DO GOVERNO LOCAL 

5.1 De que forma o governo local e provincial tem intervido no processo de exploração das pedras 

preciosas? 

5.2.1 Se não, que esforços o governo distrital e provincial têm envidado no sentido minimizar as 

dificuldades da população?  

5.5 Que é que o governo distrital, provincial ou central tem feito visando a melhoria da vida da 

população? 

Só para terminar que gostaria de acrescentar alguma coisa que não foi focado nesta nossa 

conversa. 

Muito obrigado pela colaboração! 

 

 

APÊNDICE D- Roterio de entrevista aplicado ao gerente residente da empresa Montepuez Ruby 

Mining  
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Prezado 

O presente roteiro de entrevista é parte duma pesquisa em andamento intitulado “A vulnerabilidade socioambiental 

nas áreas de exploração das pedras preciosas e semipreciosas nas aldeias de Nanhupo e Nséue, em Namanhumbir, 

Distrito de Montepuez (Moçambique), no período de 2004 – 2011”, sob a coordenação da Universidade Federal de 

Goiás- Campus Jataí Brasil. As informações aqui prestadas serão tratadas de forma sigilosa e, usados exclusivamente 

para fins desta pesquisa. 

Desde já agradecemos a sua colaboração 

 

Esta entrevista visa colher opiniões e sensibilidades do diretor de produção da empresa Montepuez Ruby 

Mining, sobre a exploração do rubi em Namanhumbir. No final é disponibilizado o termo de consentimento livre no 

qual os entrevistados assim após consentirem fornecer algumas informações no âmbito desta pesquisa. 

I PERFIL DO ENTREVISTADO 

1.1 Nome do entrevistado............................................................................................................. 

1.2 Sexo 

a) masculino ( )  b) feminino (  ) 

1.3 Função..................................................................................................................................... 

1.4 Anos de experiência nesta área............................................................................................... 

Local e hora de entrevista............................................................................................................. 

Data__/__/ 2013 

II PROCESSO PRODUTIVO 

 

2.1 Quem é a Montepuez Ruby Mining Lda? 

2.2 A quanto tempo a Montepuez Ruby Mining (MRM) opera em Namanhumbir? 

2.3 De acordo com os estudos geológicos e aerogeofísicos feitos pela empresa, quais são as 

quantidades de minérios, sobretudo do rubi a empresa prevê explorar anualmente? 

2.4 Que tipo de mineração a Montepuez Ruby Mining Lda desenvolve nas suas concessões? 

2.5 Para além do rubi quais as outras variedades de pedras preciosas que a empresa explora? 
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2.6 Quantos hectares de terra estão previstos na licença ou concessão mineira para a exploração de 

rubi e de outros minérios? 

2.7 Quantos trabalhadores a empresa emprega? 

2.8 Em geral, qual é a proveniência da maior parte destes trabalhadores? 

2.9 Que precauções em termos de equipamentos de segurança a empresa disponibiliza para os seus 

trabalhadores? 

2.10 Em Moçambique a terra é propriedade do estado, o uso e aproveitamento dela é regulamentada 

pela lei de terra, no entanto, o uso da terra para operações mineiras tem prioridade sobre todo os 

usos da terra quando o beneficio econômico relativo das operações minerais seja superior.  

2.10.1 E pra o caso da MRM teve a necessidade de reassentar algumas pessoas, como resultado do 

fato de as suas áreas de residência, ou mesmo as suas machambas se encontrarem na área 

consenssionada?  

2.10.1.2 Se sim, pra que áreas estas populações forem reassentadas ou atribuídas as suas 

machambas e que condições foram criadas nestes novos locais? 

2.10.3 Que ações concretas têm sido levadas a cabo pela MRM Lda desde a sua implantação neste 

posto administrativo e o que a empresa prevê fazer nos próximos tempos no âmbito da 

responsabilidade social?  

2.10.4 Em sua opinião que mudanças sociais a instalação da empresa trouxe em Namanhumbir?  

2.11 De acordo com o art. 3 da lei nº 14/2002 – Lei de minas, os recursos minerais que se encontram 

no solo e subsolo, nas águas interiores, no leito marinho e no subsolo do leito do mar territorial, na 

zona econômica exclusiva e na plataforma continental da República de Moçambique, são 

propriedade do estado, nos termos da constituição da República. 
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2.11.1Que estratégias a Montepuez Ruby Mining Lda têm adotado em face das atuais 

reivindicações da população de Namanhumbir pela posse da mina de rubis? 

III COMERCIALIZAÇÃO DOS MINERAIS 

3.1 Sabe se que a MRM Ltda é uma empresa recentemente constituída e que começou a operar em 

2012. Tomando em conta esta realidade pra quando é que está prevista a primeira exportação do 

rubi e que quantidades se prevê exportar? 

3.2 Que valor tem do ponto de vista econômico o rubi que é extraído em Namanhumbir?   

3.3 Em que mercado a empresa coloca e/ou comercializa os minérios extraídos nesta mina de 

Namanhumbir? 

3.4Em que mercados a empresa prevê a colocação e/ou comercialização do rubi extraído em 

Namanhumbir? 

3.5 Na sua fase plena de operação, quanto é que a MRM Lda prevê ganhar em média mensal ou 

trimestral pela venda deste minério? 

IV QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

4.1 Em sua opinião quais são os principais problemas ambientais que assolam o Posto 

Administrativo de Namanhumbir? 

4.1.1 O que é que a Montepuez Ruby MiningLda tem feito em Namanhumbir no sentido de 

minimizar os problemas ambientais decorrentes da exploração do rubi e de outras atividades 

correlacionadas? 

4.2 Existe a nível da empresa um departamento responsável pela gestão ambiental?que ações 

concretas têm sido levadas a cabo por este departamento? 
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4.3 Que tratamento a empresa dá aos resíduos sólidos, efluentes e outro material descartado durante 

as suas atividades? 

4.4 De acordo com o art.17 da Lei minas, no seu n. 2, alínea n), de entre vários aspectos, constituem 

deveres do titular da concessão mineira a obtenção da licença ambiental e, sobretudo apresentar 

um plano sucinto de recuperação ambiental da área e o enceramento da mina em conformidade 

com os planos aprovados no âmbito desta lei. 

4.4.1 A nível da empresa tem um plano de recuperação ambiental da área degradada e enceramento 

da mina de acordo com o preconizado na lei?  

4.5 A mineração é em regra geral, salvo algumas exceções uma atividade que exige disponibilidade 

de água em quase todo o processo produtivo. 

4.5.1 No caso particular da MRM Lda, onde tem buscado a água para as suas atividades? 

V PRINCIPAIS DIFICULDADES 

 

5.1 Na tua opinião quais são as principais dificuldades de ordem local a empresa tem enfrentado 

no seu dia a dia?  

5.2 Que apoio a empresa têm vindo a receber do governo local, ou mesmo provincial com vista a 

ultrapassar essas dificuldades? 

 Só para terminar, gostaria de acrescentar alguma coisa que não foi focado nesta nossa 

conversa. 

Muito obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE E- Roteiro de entrevista aplicado ao técnico da Direção Provincial dos Recursos 

Minerais e Energia de Cabo Delgado  

 

Prezado 

O presente roteiro de entrevista é parte duma pesquisa em andamento intitulado “A vulnerabilidade socioambiental 

nas áreas de exploração das pedras preciosas e semipreciosas nas aldeias de Nanhupo e Nséue, em Namanhumbir, 

Distrito de Montepuez (Moçambique), no período de 2004 – 2011”, sob a coordenação da Universidade Federal de 

Goiás- Campus Jataí Brasil. As informações aqui prestadas serão tratadas de forma sigilosa e, usados exclusivamente 

para fins desta pesquisa. 

Desde já agradecemos a sua colaboração 

A entrevista visa essencialmente colher opiniões e sensibilidades do técnico da Direção Provincial dos 

Recursos Minerais e Energia de Cabo Delgado sobre a exploração do rubi e de outras pedras preciosas e semipreciosas, 

em Namanhumbir- Distrito de Montepuez. No final é disponibilizado o termo de consentimento livre no qual o 

entrevistado após consentir fornecer algumas informações no âmbito desta pesquisa poderá assiná-lo. 

I PERFIL DO ENTREVISTADO 

1.1 Nome do/a entrevistado (a)..................................................................................................... 

1.2 Sexo 

a) masculino () b) feminino () 

1.3 Função..................................................................................................................................... 

1.4 Anos de experiência nesta área............................................................................................... 

Local e hora de entrevista............................................................................................................. 

Data_/__/ 2013 

II PROCESSO DE EXPLORAÇÃO MINEIRA EM NAMANHUMBIR 

2.1 Quais são os principais minérios que exploram no Distrito de Montepuez, sobretudo no posto 

administrativo de Namanhumbir? 

2.2 Qual é a natureza desta exploração, ou seja, é industrial ou artesanal? 
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2.3 Sabe-se que a mina de rubi de Namanhumbir foi consenssionada a Montepuez Ruby Mining Lda, 

nos meados de 2012, cujo objetivo é iniciar a exploração industrial e/ou empresarial daquela gema.  

2.3.1Como se pode descrever o processo de exploração do rubi e de outros minerais no período 

antes da concessão daquela área? 

2.3.2 Que impactos tem este tipo de mineração do ponto de vista ambiental, social e econômico. 

2.4 Além da Montepuez Ruby Mining Lda tem outra empresa que explora algum minério ou 

mesmo que esteja na fase de prospecção e pesquisa de algum minério aquela parcela do distrito de 

Montepuez?  

2.5 Quantos hectares de terra ocupa a área consensionada a Montepuez Ruby Mining Lda. 

2.6 A avaliar pelo valor comercial (terceira gema mais cara) deste minério (rubi) e aliado as 

obrigações sociais e fiscais preconizadas na lei de minas, acha que estão criadas as condições 

matérias e técnicas para fiscalizar as quantidades exportadas para daí se tirar o máximo proveito 

desta exploração? 

2.7 Na sua fase plena de operação quantas toneladas de Rubi a Montepuez Ruby Mining prevê 

produzir e exportar anualmente?  

2.7.1E em termos de postos de trabalho quantos empregos diretos prevê-se criar com a implantação 

da MRM naquele posto administrativo, ou mesmo no distrito como um todo.  

2.8 De acordo com a lei nº 14/2002 lei de minas em vigor no país no seu art. 17, “o uso da terra para 

as operações mineiras tem prioridade sobre todos os outros usos da terra, sempre que as vantagens 

econômicas e sociais sejam superiores”. 

2.8.1E no caso de Montepuez, a privatização da mina de rubis não tem gerado conflitos de terra se 

considerar que a terra constitui o principal meio de produção para a população local? 

2.8.2 Como é que as autoridades do distrito e da direção Provincial dos Recursos Minerais têm se 

lidado com esta realidade? 
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2.9 Todas as atividades de pesquisa e exploração dos recursos minerais são regulamentadas pela Lei 

de minas, que de entre várias obrigações estabelece que o explorador dos minérios deve requerer a 

licença para o exercício desta atividade. 

2.9.1Em média quantas licenças têm sido emitidas por ano para a exploração mineira a nível do 

Distrito? 

2.9.2 Deste número quantas são destinadas a exploração de pedras preciosas? 

2.10 De acordo com os estudos geológicos ou mesmo aerogeofísicos feitos pelo setor dos recursos 

minerais e energia ou mesmo suas subsidiarias que outro mineral ocorre naquele posto 

administrativo além do rubi. 

2.11 Durante vários anos o distrito de Montepuez notabilizou-se na exploração do mármore 

essencialmente para a exportação.  

2.11.1E no período atual ainda há exploração de mármore naquele distrito? Quem é a empresa que 

explora e que quantidades exportam anualmente? 

2.11.2 Qual é o principal mercado de colocação deste mineral? 

2.12 Um dos apelos do governo central através do ministério dos recursos minerais e energia 

(MIREM) é a formação de associações minerais como forma de permitir não só a obtenção de licença 

de exploração mineira, como também a garantir a rentabilidade das atividades extrativas de modo 

que estas contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos associados. 

2.12.1E para o caso especifico do distrito de Montepuez, com ênfase para o posto administrativo 

de Namanhumbir, quantas associações existem formalmente e que áreas exploram? 

2.13 Ao longo da estrada no trajeto Metoro - Montepuez e, sobretudo,em Nanhupo, Namanhumbir 

- sede e cidade de Montepuez é visível a concentração de cidadãos estrangeiros de diversas 

nacionalidades, entre Tanzanianos, Senegaleses, Malianos. Há vozes segundo as quais estes 

cidadãos de diversas nacionalidades vieram para estes locais atraídos pelo lucrativo negócio de 

pedras preciosas. 



167 

 

 

 

 

 

Muito obrigado pela colaboração! 

APÊNDICE F- Roteiro de entrevista com a técnica de AIA na Direção Provincial da Coordenação 

e Ação Ambiental de Cabo Delgado  

 

Prezado 

O presente roteiro de entrevista é parte duma pesquisa em andamento intitulado “A vulnerabilidade socioambiental 

nas áreas de exploração das pedras preciosas e semipreciosas nas aldeias de Nanhupo e Nséue, em Namanhumbir, 

Distrito de Montepuez (Moçambique), no período de 2004 – 2011”, sob a coordenação da Universidade Federal de 

Goiás- Campus Jataí Brasil. As informações aqui prestadas serão tratadas de forma sigilosa e, usados exclusivamente 

para fins desta pesquisa. 

Desde já agradecemos a sua colaboração 

 

A entrevista visa essencialmente colher opiniões e sensibilidades da técnica da AIA na Direção Provincial da 

Coordenação e Ação Ambiental de Cabo Delgado sobre a exploração do rubi e de outras pedras preciosas e 

semipreciosas, em Namanhumbir- Distrito de Montepuez. No final é disponibilizado o termo de consentimento livre 

no qual a entrevistada após consentir fornecer algumas informações no âmbito desta pesquisa poderá assiná-lo. 

I PERFIL DA ENTREVISTADA 

1.1 Nome do/a entrevistada........................................................................................................... 

1.2 Sexo 

a) masculino () b) feminino () 

1.3 Função..................................................................................................................................... 

1.4 Anos de experiência nesta área............................................................................................... 

Local e hora de entrevista............................................................................................................. 

Data _/__/ 2013 

 

II PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS DE NAMANHUMBIR, DISTRITO DE 

MONTEPUEZ 

2.1 Perante este quadro como se pode descrever o Distrito de Montepuez do ponto de vista 

ambiental? 
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2.2 Quais são os principais problemas ambientais que assolam o Distrito de Montepuez, sobretudo 

o posto administrativo de Namanhumbir? 

2.3 Em todo o Distrito, quais são as áreas que mais problemas ambientais apresentam e por quê? 

2.4.1Em sua opinião que impactos negativos esta forma de mineração gera para o ambiente local? 

2.4.2 O que é que as autoridades ligadas ao ambiente têm feito para minimizar os problemas 

ambientais decorrentes da exploração mineira. 

2.5 A nível de todo o distrito e, principalmente, no Posto de Namanhumbir, que ações concretas 

têm sido levadas a cabo com vista a melhoria do ambiente local e a minimização dos problemas 

ambientais. 

2.6 Em todo o posto administrativo, ou mesmo do distrito quais são as áreas que por lei são 

consideradas áreas de preservação? 

2.7 Existe alguma reserva ou parque em nível do posto administrativo, ou mesmo no distrito de 

Montepuez? 

2.8 Que ações o governo Provincial e, sobretudo as estruturas locais têm levado a cabo no sentido 

de combater e/ou minimizar os efeitos da erosão, conservação do solo bem como a recuperação 

das áreas degradas por diversas atividades? 

2.9 Que se prevê fazer nos próximos tempos visando à preservação do ambiente local em face da 

descoberta de diversos recursos minerais em nível do distrito e, principalmente no posto 

administrativo de Namanhumbir? 

2.10 De acordo com a lei do ambiente em vigor no país o que é que as empresas que exploram os 

recursos minerais devem apresentar do ponto de vista ambiental no inicio das suas atividades. 

2.11 E segundo este quadro será que as empresas que operam em Montepuez e, sobretudo em 

Namanhumbir na exploração e/ou prospecção de diversos recursos minerais apresentam o plano 

sucinto dos cuidados que deverão tomar com o ambiente de acordo com o preconizado na lei? 

2.12 Que sansões estão previstas na lei para as empresas do ramo mineiro, ou de outras áreas que 

desobedecerem, ou mesmo não cumprir integralmente o estatuído na lei? 

Muito obrigado pela colaboração! 


