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RESUMO- Em Moçambique o garimpo é uma atividade de rendimento praticada por considerável 

parte da população, sobretudo homens. Embora esta atividade remota do período antes da ocupação 

colonial portuguesa, ela se intensificou após a guerra civil, principalmente, a partir de 1993, devido 

a um longo período seco e, de baixa produtividade agrícola. Essa atividade apesar de contribuir 

significativamente para o aumento da renda das comunidades locais, concomitantemente, também 

gera um conjunto de transformações socioambientais e espaciais em nível local e, expõe os 

garimpeiros e o ambiente a diversos riscos, sobretudo pelas precárias condições nas quais é 

realizada o garimpo em Nanhupo e Nséue. Este artigo analisou as transformações socioambientais e 

espaciais decorrentes da exploração do rubi e da turmalina, buscando identificar as relações, os 

riscos e as oportunidades desta atividade para os garimpeiros. A referida análise baseou-se na 

metodologia de Figueirêdo et. al., (2009 e 2010), e consistiu na: escolha do sistema e das questões 

ambientais; identificação dos indicadores e definição dos critérios (exposição, sensibilidade e 

capacidade de resposta). Foi também realizada a pesquisa bibliográfica e de campo. Os resultados 

evidenciaram que a exploração das pedras preciosas, com ênfase para o rubi e a turmalina, permitiu 

a relativa melhoria das condições de vida da população que pratica essa atividade, sinalizada pela 

construção ou melhoria das suas habitações com base em material convencional; aquisição de meios 

circulantes tais como: bicicleta, motorizado, compra de alguns bens como televisão, rádio entre 

outros. Concomitantemente o início dessa atividade gerou uma dinâmica em nível do Posto 

Administrativo de Namanhumbir, como o crescimento do comérico e abertura de novos postos de 

trabalho. A despeito desses impactos positivos, o arranque dessa atividade foi responsável pelas 

transformações socioambientais e espaciais ocorridas nas duas aldeias, bem como pela deterioração 

das relações entre o Governo local e a população de Nanhupo e Nséue. Esta pesquisa permitiu 

compreender as relações, e as contradições desta atividade para os garimpeiros, a população e para 

o ambiente local, cogitando-se que para minimizar este cenário é necessário que o atual quadro 

institucional, bem como as ações do Governo de Moçambique por meio do MICOA e MIREM 

garantam em todos os níveis os macenismos de ligação e/ou coordenação entre vários setores 

visando à gestão e fiscalização ambiental das áreas de exploração dos recursos minerais.  
 

Palavras-chave: Transformações socioambientais. Nanhupo e Nséue. Exploração das pedras 

preciosas. Moçambique. 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

 A mineração é uma atividade econômica necessária para o bem-estar da sociedade, embora 

produza impactos negativos significativos em todas as suas fases de produção. Em Moçambique 

esta atividade apesar de não ser a principal, contudo ela é responsável pelo significativo 

crescimento econômico que o país tem registrado desde os anos 2008. Com relação à contribuição 

econômica da mineração, incluindo o gás e o petróleo, os dados do Instituto Nacional de Estatística 

(INE) 2012 apontam que este setor contribuiu com 1,6%, em 2006, em 2008 com 3% e em 2011 

com 5% do valor total do Produto Interno Bruto (PIB).  
 No país a mineração é praticada em dois níveis: (i) industrial- representada pelos grandes 

projetos de capital majoritariamente estrangeira (projetos megamineiros) e o garimpo- praticado por 

considerável parte da população masculina, principalmente, nas regiões centro e norte do país. 

Embora o garimpo seja uma fonte de rendimento complementar dos pequenos produtores familiares 

das regiões centro e norte de Moçambique, contudo, o caráter informal e a precariedade das 

condições nas quais é realizado, tornam-no uma atividade de múltiplos riscos, quer para os 

garimpeiros, quer para o ambiente, assim como para a população local.  

  Portanto, é fato que a exploração das pedras preciosas gera benefícios tanto para a 

população local, quanto para a economia nacional, contudo, ela também desencadeia uma série de 

impactos negativos sobre o meio natural configurando e (re) configurando novas espacialiades. Em 

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

aliado à insuficiência de infraestruturas de apoio (escolas, unidades sanitárias, fontes de 

abastecimento de água potável), têm conduzido à crescente degradação do meio e das condições de 

vida das comunidades locais. 

É assim que, estudar as transformações socioambientais e espaciais inerentes à exploração 

das pedras preciosas em Namanhumbir é de suma importância para a compreensão das relações, dos 

riscos, das oportunidades, das contradições e dos impactos que essas transformações têm sobre o 

ambiente e a comunidade local, haja vista que no país, significativa parte das pesquisas 

desenvolvidas na área dos recursos minerais, é voltada apenas para análise dos benefícios 

econômicos da mineração industrial, medido, sobretudo pela sua contribuição no Produto Interno 

Bruto. Estes estudos desconsideram a importância, bem como os impactos gerados pelo garimpo em 

diversas regiões do país.  

De acordo com a Lei n.14/2002 (Lei de minas), em Moçambique o garimpo é considerado 

uma atividade que causa poucos impactos negativos sobre o meio, visto que obedece a processos 

tecnológicos rudimentares e aparentemente pouco nocivos ao ambiente e para as comunidades 

locais. No entanto, considerar o garimpo uma atividade pouco impactante sobre o meio parece uma 

tentativa de velar a verdade, visto que esta atividade é uma das que mais contribui negativamente 

para a degradação ambiental nas áreas onde ela é praticada como, por exemplo, em Nanhupo e 

Nséue. Portanto, o desconhecimento dos impactos negativos desta atividade torna-se mais agravante 

pelo fato de o Governo de Moçambique não dispor de recursos humanos e materiais para a 

monitoria e avaliação das áreas de garimpo, o que dificulta o (re) conhecimento das dimensões e 

dos reias impactos desta atividade, bem como os seus reflexos para a economia nacional, para os 

garimpeiros que a praticam e, sobretudo para as comunidades locais. 

O presente artigo analisou as transformações socioambientais e espaciais decorrentes da 

exploração do rubi e da turmalina, buscando identificar as relações, os riscos e as oportunidades 

desta atividade para os garimpeiros. O referido artigo está estruturado da seguinte forma: 

introdução, revisão da literatura, material e métodos, procedimentos metodológicos, resultados-

discussão, algumas considerações e referências bibliográficas. 

 

 

 

 

 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 RISCO: origem e conceitos 

 

 Compreender as transformações, as relações, as contradições do garimpo, bem como os 

riscos que esta atividade representa para o ambiente local e para os garimpeiros que a praticam, 

pressupõe antes de tudo entender o conceito do risco em suas múltiplas dimensões. Esta 

necessidade resulta do fato de o risco em sua dimensão ambiental (risco ambiental) estar 

estritamente ligado ao processo de desenvolvimento econômico das nações e em última análise as 

atividades humanas. 

 Ou seja, o risco é uma ação que caminha lado a lado com o desenvolvimento da 

humanidade. 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 séculos 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. De acordo com 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. Aliás tal como Guiddens (2003) explica, 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). 

Assim, 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 em vários domínios e, muitas vezes acompanhado por adjetivos como: risco social, 

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. Avaliação do risco é feita considerando o 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, por meio da avaliação dos prejuízos por ele 

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

determinado espaço habitado (GUIDDENS, 2003). Com 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 das práticas 

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. 

 
 Em função da 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 estrita relação entre a exploração das pedras 

preciosas e o risco, porque o garimpo das pedras preciosas expõe os garimpeiros o ambiente à 

fenômenos adversos, com poucas ou quase nulas capacidades de lutar contra esses fenômenos; 

portanto, o caráter precário desta atividade nas duas aldeias conduz ao estado de risco. Nesta 

pesquisa, buscou-se compreender o risco na sua dimensão ambiental, decorrente da exploração das 

pedras preciosas em Nanhupo e Nséue, em Namanhumbir, Moçambique. 
 

 



3 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

Esta pesquisa foi realizada no Posto Administrativo de Namanhumbir, Distrito de 

Montepuez (DM), Província de Cabo Delgado (Moçambique) concretamente nas aldeias de 

Nanhupo e Nséue. O Posto Administrativo de Namanhumbir (PAN) localiza-se a Leste da cidade 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 (Mapa 1). 

 

Mapa 1- Localização geográfica de  Namanhumbir 

 
                                                                                     

 

Do ponto de vista geológico-morfológico Namanhumbir integra-se na macro-escala 

geológica de Moçambique, ou seja, na unidade geológica designada bacia sedimentar do Rovuma- 

Moçambique e, é formado por rochas cristalinas do Soco Polideformado. Esta unidade é 

constituída, principalmente, por quartzo diorítico, gabros e ortognaisses miloníticos (PLANO 

ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DISTRITAL, 2012). Vale ressaltar que, 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).  

No concernente a divisão político – administrativa, Namanhumbir está divido em duas 

localidades sendo: Namanhumbir-sede, na qual se integram as aldeias de Nanhupo e Nséue (locais 

da pesquisa) e Mpupene, que incorpora as aldeias de Ntorro e 25 de setembro. De acordo com o 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Distrital (2012), Namanhumbir tem 22.245 habitantes, sendo 

10.793 homens e 11.452 mulheres, distribuídos pelas duas localidades rurais.  

 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 é a agricultura e criação de animais. Entretanto, desde 2008, estas 

atividades vêm sendo complementadas pelo garimpo, principalmente do rubi, turmalinas, ouro, 

entre outros minerais, que ao seu todo conferem a Namanhumbir uma nova dinâmica socioespacial 

e ambiental e, constituindo-se assim num ponto de referência em nível da região sul da província de 

Cabo Delgado. 

Org.: Bata, E. J (2014) 



3.2 Procedimentos metodológicos 

 

 A análise das transformações socioambientais e espaciais decorrentes da exploração das 

pedras preciosas foi baseada na metodologia de Figueirêdo et. al., (2009 e 2010), e adaptada ao 

objeto de estudo desta pesquisa, e consistiu na: a) escolha do sistema e das questões 

socioambientais; b) identificação dos indicadores na avaliação e definição dos critérios (exposição, 

sensibilidade e capacidade de resposta). Portanto, considerando o conceito de vulnerabilidade dos 

sistemas socioambientais proposto por Adger (2006), a exposição das aldeias refere-se às pressões 

exercidas, as transformações socioambientais e espaciais induzidas e/ou introduzidas pelo garimpo 

das pedras preciosas. Por sua vez, a sensibilidade é referente as caracteristicas do meio, ou seja, a 

existência e/ou o acesso aos serviços básicos sociais, bem como a presença de áreas sensiveis à 

degradação ambiental e protegidas por lei. 

Já para a capacidade de resposta consideram-se as ações do Governo local visando à 

conservação ambiental, e o provimento de serviços básicos à população. Visando à obtenção dos 

dados primários foi realizada a pesquisa de campo entre os meses de fevereiro a junho de 2013 na 

qual foram aplicados de 98 questionários semiestruturados para 49 garimpeiros e 49 moradores 

todos das aldeias de Nanhupo e Nseue selecionados aleatoriamente.  

Também foram realizadas 5 entrevistas semiestruturadas com o diretor dos Serviços 

Distritais das Atividades Econômicas de Montepuez (SDAEM); técnico profissional dos SDAEM; 

gerente residente da empresa Montepuez Ruby Mining (MRM); técnico da Direção Provincial dos 

Recursos Minerais e Energias (DPRME) e com a técnica de Avaliação do Impacto Ambiental (AIA) 

na Direção Provincial para a Coordenação e Ação Ambiental (DPCAA) da província de Cabo 

Delgado. Após a coleta dos dados foram codificados e organizados com recurso ao software do 

pacote estatístico Statiscal Packge for Social Science (SPSS) versão 11.5. A identidade dos sujeitos 

de pesquisa foi preservada.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estudar as transformações socioambientais, espaciais e as contradições inerentes à 

exploração das pedras preciosas em Nanhupo e Nséue é de suma importância para a compreensão 

das relações, dos riscos, das oportunidades e dos impactos que essas transformações têm sobre o 

ambiente e a comunidade local, haja vista que no país, parte significativa das pesquisas 

desenvolvidas na área dos recursos minerais, é voltada apenas para análise dos benefícios 

econômicos da mineração industrial, medido, sobretudo pela sua contribuição no Produto Interno 

Bruto. Estes estudos desconsideram a importância, bem como os impactos gerados pelo garimpo em 

diversas regiões do país.  

Em Moçambique, após a guerra cívil os principais campos de garimpo concentravam-se na 

região centro do país, concretamente na província de Manica, na qual se localizam as minas de 

Mimosa, Munhena, Bandire, Tsetsera e Ngwawala, consideradas as cinco maiores minas do 

garimpo de ouro em nível nacional (SELEMANE, 2011). Contudo, esta lógica foi se alterando com 

o decorrer do tempo, principalmente a partir de 2004, período em que o país vivenciou a entrada 

massiva de cidadãos estrangeiros, (parte considerável destes procedentes de países como: Mali; 

Senegal; Somália; Tanzânia; Nigéria; Guiné- Conakry entre outros) alguns dos quais eram e/ou são 

os patrocinadores do garimpo em novos campos, particularmente nas províncias da Zambézia, 

Nampula e mais recentemente em Namanhumbir, Distrito de Montepuez.  

Em Nanhupo e Nséue a exploração das pedras preciosas é recente em comparação com 

outras áreas, e teve o seu início em 2008, altura em que foi encontrada a primeira pedra por um 

madeireiro furtivo numa área de caça concessionada a Mwirit. Nessas aldeias, a exploração das 

pedras preciosas é realizada de duas formas: o garimpo (feito por jovens com o envolvimento de 

alguns estrangeiros), e a exploração empresarial realizada pela Montepuez Ruby Mining.  

Portanto, embora o garimpo seja recente nessas aldeias, o mesmo carrega consigo as velhas 

práticas herdadas de outros lugares que, seguramente, denotam uma atividade ilegal e precária, pois 



a lavra é feita sem a observância dos cuidados mínimos com o ambiente. Esta atividade é realizada 

majoritariamente por jovens (18 a 35 anos).  

 De acordo com os dados da pesquisa de campo, 87,7% dos garimpeiros pesquisados, têm 

entre 18 a 35 anos, e 12,3% entre 40 a 45 anos. Assim, o caráter informal e precário do ponto de 

vista dos instrumentos utilizados e das condições de segurança na mina nessas aldeias, aliado à não 

a observância de um modelo de gestão ambiental, plano de lavra e de fechamento da mina com vista 

à minimizar os impactos negativos, conduz não só à degradação ambiental como também causa 

problemas econômicos como explicam Almeida e Serra (2013, p. 86) que,  

 
o garimpo traz consigo vários problemas ambientais, sociais e econômicos. A título de 

exemplo, refere-se as crianças que aliciadas pelo rendimento imediato, abandonam as aulas 

para se dedicarem aquela atividade, às mortes por soterramento e os casos de contaminação 
com produtos químicos usados no processo de lavagem dos minérios, sem quaisquer 

medidas de proteção, à erosão dos solos por causa de escavações e não tapamentos dos 

buracos […] os problemas de saúde pública causados pelo assoreamento dos rios […] além 

disso, notam-se problemas econômicos com as escavações que impedem [prática da] 

agricultura e a criação de gado, afetando a subsistência da população.   

 

 Assim, o predomínio de jovens no garimpo deve-se essencialmente aos seguintes fatores: 

a) a prevalência de agregados familiares com baixíssimo poder de compra e sem outra fonte de 

rendimento além da agricultura, nos quais os jovens, sobretudo, os do sexo masculino devem 

arranjar outras formas de sustento para ajudar os parentes e b) a necessidade de uma independência 

econômica por parte dos jovens muitas vezes derivados dos casamentos precoces.  

 Em Nanhupo e Nséue, as principais pedras preciosas extraídas são: rubi, turmalina e, 

quartzo- rosa, tal como se referiram 100% dos garimpeiros (49) que, o rubi é o mais explorado e na 

sequência a turmalina (Gráfico 1). Tal fato foi também confirmado pelo Relatório de Atividade da 

Montepuez Ruby Mining (2012), que aponta o rubi e a turmalina como as pedras preciosas mais 

exploradas nessas aldeias e em quase que a totalidade da área (34.000 Ha) concessionada à 

Empresa. 

 Corroborando esse fato o EG (2013) explicou que, “ [...] a área em que está sendo 

explorado presentemente, o que mais se extraí é o rubi [...], em outras áreas da nossa concessão 

temos outros minerais como a turmalina e águas marinhas”.  
 

Gráfico 1- Principais pedras preciosas extraídas em Nanhupo e Nséue 

 
 

                                                           

 Vale lembrar que no país a exploração do rubi representa “uma nova” característica da 

mineração, pois até bem pouco tempo, ou seja, antes de 2008, desconhecia-se a ocorrência desta 

gema alocromática, embora se reconheça a ocorrência do coríndon, um mineral associado ao rubi. 

Testemunhando esta opinião, Afonso e Marques (1993), ressaltam que, em Moçambique, é 

desconhecida a ocorrência do rubi, apesar de reconhecidas jazidas de coríndon, espalhadas pelas 

Fonte: Trabalho de campo, abr.2013. Org.: Bata (2014) 



províncias de Tete- zobué e Niassa- Metagula, cujos filões pegmatitos geralmente são 

acompanhados por feldspato, biotite, hernoblenda, turmalina, e cobertas por aluviões de cor 

arroxeada e avermelhada.  

 Com relação ao valor comercial desses jazigos de coríndon Real (1962) explica que, o 

valor comercial das reservas desse mineral até então conhecidas são de baixo valor comercial, ou 

seja, não são economicamente viáveis, pois apresentam um alto teor de carvão e muita concentração 

de feldspato. Contudo, apesar dessa constatação, as reservas de rubi de Namanhumbir devem ser 

consideradas uma excepção, uma vez que segundo Vicent Pardieu (2010, citado pelo Jornal 

Noticias, 2010, p.3) as jazidas dessa região “estimadas em 4.5 milhões de toneladas, constituem 

uma das maiores reservas mundiais e de altíssimo valor comercial, sendo que o valor transacional 

desta gema alcança os U$D 10.000 em alguns mercados asiáticos, como Banquecoque na 

Tailândia”. 

 De um modo geral a exploração das pedras preciosas em Namanhumbir e, sobretudo em 

Nanhupo e Nséue é predominantemente a céu aberto devido as dificuldades que os garimpeiros têm 

do ponto de vista dos instrumentos de trabalho. De acordo com os dados da pesquisa de campo, 

61% dos garimpeiros trabalham em minas a céu aberto, 25% em galerias e 14% em minas a céu 

aberto e em poços ou galerias.  

 Todavia, embora parte significativa dos garimpeiros (61%) trabalha em minas a céu aberto, 

estes não usam qualquer equipamento de segurança durante o seu trabalho, tal como explicou o GQ 

35 (2013) que,  
[...] muitos de nós entramos na mina sem nenhum equipamento, apenas com camisa manga 

comprida para minimizar o sofrimento e evitar feridas, as vezes sem camisa isso nos dias de 

muito sol, de chinelos, as vezes descalços e com uma lanterna para iluminar [...] lá dentro 

não se pode virar, seguimos a direção do filão, por isso as covas não tem direção.  

 

 Portanto, este e outros depoimentos dos garimpeiros confirmam a situação observada nas 

minas de Nanhupo (Foto 1), nas quais considerável parte dos garimpeiros trabalhava sem camisa e 

descalços. 

 

Foto 1 A e B- Garimpeiros extraindo as pedras preciosas em Nanhupo; C e D- Algumas áreas 

degradadas pelo garimpo em Nséue  

 

 
Fonte: Trabalho de campo mar. 2013. Foto: Bata (2013) 
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 Portanto, é inegavél que a exploração das pedras preciosas contribui decisivamente para a 

degradação do ambiente local e conduz às transformações espaciais, visto que acarreta a destruição 

da vegetação nativa, a erosão dos solos, o assoreamento e contaminação dos rios, desvio do leito 

dos rios. Em Nanhupo e Nséue, os garimpeiros trabalham em condições consideradas de extrema 

vulnerabilidade à diversa doenças, devido as precárias condições de higiene nas quais laboram. 

Estes permanecem durante semanas ou meses em acampamentos mineiros, sem as mínimas 

condições de higiene, sem acesso à água potável das fontes convencionais e sem acesso aos 

cuidados sanitários em caso de necessidade.  

 A exploração das pedras preciosas além de ser responsável pela degradação ambiental, nas 

duas aldeias propiciou o aumento do custo de vida, uma vez que o valor da cesta básica aumentou 

de 500,00 MT (MT- unidade, de moeda usada em Moçambique, sendo que U$D 1 equivale a 29 

meticais- câmbio do dia 22/06/2013) antes do garimpo, para 3.000,00 MT depois; aumento de casos 

de criminalidade envolvendo, principalmente os garimpeiros e os estrangeiros (patrocinadores do 

garimpo); agravamento do já precário quadro de saneamento básico; aumento de casos de doenças 

sexualmente transmissíveis, sobretudo a AIDS, entre outros problemas.   

 Entretanto, apesar deste quadro algo sombrio, vale lembrar que o início desta atividade 

veio melhorar significativamente as condições de vida da população das duas aldeias. Com relação 

ao impacto positivo do garimpo, Almeida e Serra (2013, p. 85 - 86) sublinham que, “ o garimpo tem 

algum impacto que se pode considerar positivo do ponto de vista econômico, na medida em que 

contribui, até certo ponto, para a melhoria das condições de vida de alguns membros da 

comunidade”.  

 Em Nanhupo e Nséue, o início do garimpo permitiu a construção ou melhoria das suas 

habitações com base em material convencional; aquisição de meios circulantes tais como: bicicleta, 

motorizada; a compra de alguns bens como televisão, rádio entre outros, como também gerou uma 

dinâmica em nível do Posto Administrativo de Namanhumbir, com o crescimento do comércio e 

abertura de novos postos de trabalho.  

 

4 ALGUMAS CONCLUSÕES  

 

 Em Moçambique, várias pesquisas (DONDEYNE e PIANO, 2007, SELEMANE e 

MOSCA, 2009, SELEMANE, 2011, e mais recentemente ALMEIDA e SERRA, 2013) têm 

evidenciado que, a exploração dos recursos minerais, sobretudo o ouro e as pedras preciosas, gera 

um crescente desmatamento, poluição do sistema hidríco, destruíção de habitats, fragmentação e 

degradação de florestsas, assoreamento e contaminação dos rios, (des) e (re) organização das 

comunidades locais em função da nova dinâmica que o garimpo cria, entre outros problemas. Esta 

pesquisa permitiu compreender as relações, os riscos, as oportunidades, e as contradições desta 

atividade, quer para os garimpeiros quer para a população local e, sobretudo para o ambiente. 

 Com base nos dados coletados e na observação in situ durante a pesquisa de campo, 

concluiu-se que há uma estrita relação entre a exploração das pedras preciosas e as transformações 

socioespaciais ocorridas em Nanhupo e Nséue, visto que o início dessa atividade introduziu “uma 

nova” dinâmica em nível das duas aldeias e “uma nova” lógica produtiva, haja vista que expressiva 

parte dos moradores passaram a trabalhar no garimpo e na agricultura. Na dimensão ambiental, o 

garimpo do rubi e da turmalina conduziu a degradação ambiental decorrente da depredação das 

florestas, assoreamento e desvio do leito dos rios locais.  

 Do ponto de vista sociopolítico, o início do garimpo veio deteriorar as relações entre o 

Governo local e os moradores das duas aldeias, principalmente depois da concessão das minas de 

Nséue e Nanhupo à Montepuez Ruby Mining, uma vez que a população local ainda reivindica a 

posse dessas minas. 

 É fato que a exploração do rubi e da turmalina nessas aldeias, veio melhorar 

significativamente as condições de vida dos garimpeiros e dos moradores direita ou indiretamente 

envolvidos nesta atividade. A renda proveniente da venda dos minerais pelos garimpeiros permitiu a 

compra de alguns bens de uso tais como: rádio, motorizada, bem como a construção e/ou a 



reabilitação das suas habitações. Por outro lado, o inicio dessa atividade dinamizou o comércio 

local, particularmente na Sede do Posto Administrativo e gerou alguns postos de trabalho ainda que 

temporários.   

 A despeito dos impactos positivos desta atividade, as condições nas quais trabalham e 

vivem os garimpeiros e moradores de Nanhupo e Nséue são extremamente precárias, assim, a 

precariedade dos instrumentos de trabalho, os níveis de pobreza dos garimpeiros e dos moradores, 

aliado à falta de infraestruturas de apoio, como: hospitais, escolas, rede de abastecimento de água, 

rede de esgotos, entre outras infraestruturas básicas, expõem a comunidade local a riscos diversos, 

por quanto, essas condições no seu conjunto corroboram para o alto nível de degradação 

socioambiental e das mudanças espaciais verificado nas duas aldeias, reduzindo assim a capacidade 

de resposta dos moradores e garimpeiros, bem como do ambiente local. 

 Assim, com vista à minimizar este cenário algo sombrio é necessário que o quadro 

institucional e as ações do Governo por meio do MICOA e MIREM garantam em todos os níveis os 

mecanismos de ligação e/ou coordenação entre vários setores visando à gestão e fiscalização das 

áreas de exploração dos recursos minerais para que os planos de lavra e de encerramento das minas 

sejam cumpridos integralmente. 
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