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MINISTERIO DOS -RECURSOS MINERAlS,

MINISTERIO PARA A COORDENA<;XO DA
AC<;AO AMBIENTAL E MINISTERIO DAS
OBRAS PUBLICAS E HABIT A<;XO

Diploma Ministerial n." 189/2006
de 14 de Dezembro

Tornando-se necessario aprovar as Normas Basicas de Gestao

Ambiental para a Actividade Mineira e ao abrigo do disposto no

Artigo 2 do Decreto n." 26/2004, de 30 de Junho, que aprova 0
Regulamento Ambiental para Actividade Mineira, os Ministros
dos Recursos Minerais, para a Coordenar;ao da Acr;ao Ambiental
e Obras Pt'iblicas e Habitar;ao determinam:

Unico. Sao aprovadas as Norma,s Basicas de Gestao Ambiental

para a Actividade Mineira, que fazem parte integrante do presente
Diploma,

Maputo, 30 de Novembrode 2005.- A Ministrados Recursos
Minerais, Esperanra Laurinda Francisco Nhiuane Bias.
- 0 Ministro para a Coordenar;aoda Acr;aoAmbiental, Luciano
Andre de Castro. - 0 Ministro das Obras Pt'iblicase Habitar;ao,
Felicio Pedro Zacarias.

Normas Basicas de Gestao Ambiental

ARTIGO 1

Objectivo

1. As presentes normas visam a minimizar;ao dos danos
ambientais e dos impactos s6cio-econ6micos negativos
resultantes das actividades mineiras de nivell.

2. Visamainda garantir que as actividadesreferidasno nt'imero
anterior sejam conduzidas com uso de metodos simples que
evitem a poluir;ao do ar, do solo e das aguas, que nao afectem
significativamente a flora e a fauna, nem atentem contra a sat'ide
humana.

ARTIGO2
Acessos

1 As vias de acesso, tanto dentro como fora da area do titulo
mineiro ou autorizar;ao, deverao estar localizadas e construidas
de modo a evitar a destruir;ao de areas ambiental e/ou
culturalmente sensiveis, minimizando danos na vegetar;ao natural
e a sedimentar;ao nas aguas superficiais.

;/'
2. Nao e permitido 0 uso pelos transeuntes, de vias de acesso

distintas das previamente estabelecidas, devendo respeitar as
norm as de triinsito que sejam impostas.

ARTIGO3

Localiza~ao de Instala~oes

LA localizar;ao das instalar;6es afectas a actividade mineira
deve ser previamen'te estabelecida e as respectivas areas
cIaramente demarcadas ou 'identificadas.

2, A construr;aoou implantar;aodas instalar;6esdeve ser levada
a cabo com uso de metodologias que assegurem urn impacto
ambiental minimo e evitar 0 exercfcio de actividades nao
complementares a actividade mineira nas proximidades da area
observando os limites estabelecidos na lei de aguas e seus
regulamentos em relar;aoas fontes de abastecimento de aguas .
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3. As actividades de construr;ao ou implantar;ao de instalar;6es
devem decorrer dentro da area mineira, salvo autorizar;ao em

co'ntrario da entidade que superintende a respec~iva actividade.

ARTIGO4

Encargos com limpeza e repara~ao

Em. caso de derrame de combustiveis, produtos quimicos,
acidentes e outros danos ambientais na area de acti vidade mineira,
deverao ser apuradas as responsabilidades pelos custos de
limpeza ou reparar;ao, os quais serao suportados pelo seu autor.

ARTIGO5

Controlo da Erosao

1. 0 detentor de titulo mineiro ou de senha mineira deve,
conduzir as operar;6es de desmonte, remor;ao ou movimentar;ao
de terras durante a epoca de estiagem, com uso de metodos com
vista a minimizar a erosao e a sedimentar;ao.

2. 0 des monte nas areas de protecr;ao total e parcial nos
termos definidos nos artigos 7 e 8 ambos da lei de terras
conjugados com 0 artigo 4 da lei de aguas obedece ao regime
juridico nelas estabelecido.

ARTIGO6

Combustlvels e Materials Contaminados

1. Os combustive is devem ser conservados em contentores
e armazenados em local cercado de forma segura, com sinais
de advertencia apropriados,escritos ou ilustrados.

2. 0 disposto no' num~ro 3;nterior,aplica-se aos materiais
contaminados por combustiveis"

, 3. Os locais de abastecimento de combustiveis devem ser
revestidos por pavimento de betao com drenos e fossa.

'4. As aguas contaminadas'da fossa, devem ~erdepositadas
de maneira adequada, estabelecendo-se pIanos de contingencia
escritos contendo as acr;6es a ser tomadas em caso de derrame
ou outro tipo de adversidade.

ARTIGO7

Area de manuten~ao d~ veiculos e equlpamento

1. A area destinada a mimutenr;ao de vefculos e outro
equipamento deve ser revestido por pavimento de betao com
dreno e fossa, devendo a agua contaminada da fossa ser
depositada de.modo adequado. '

2. Os pIanos de manutenr;ao devem inc1uir,espar;o ligado a
dreno e fossa em condir;6es apropriados, de modo a que 0
equipamento que nao esteja em uso possa ser guardado em
qualquer periodo do dia. .

ARTIGO 8

Armazenamento de subsUinclas toxlcas

1.As substancias toxicas devem ser guardadas em contentores
fechados com se,guranr;a e exibindo sinais de advertencia
apropriados, devendo a area de armazenamento estar ligada a
dreno e fossa.

2. 0 pessoal envolvido no manuseamento de substancias
toxicas deve ser provido de vestuario de protecr;ao e haver
instalar;6es adequadas de lavagem nas proximidades.

3. Os contentores vazios devem ser bem lavados e arrumados
de forma ambientalmente segura.

ARTIGO9

Protec~ao de po~os e trlncheiras

1. Os por;os e trincheiras devem ser adequadamente cercados
ou rodeados por uma barreira apropriada, de modo a reduzir 0
perigo para os animais e pessoas.

2. Os por;os, trincheiras ou galerias que cessem as suas
funr;6es, devem ser enchidos e reabilitados com material natural
elocal.

ARTIGO 10

Controlo das Poelras

1. Deve ser reduzida ao minimo a gerar;ao de poeiras..

2. Sempre que nao for fisicamente possivel a supressao de

poeiras, devem ser tomadas nomeadamente as seguintes
precaur;6es:

a) ,Redur;ao da velocidade limite de circular;ao de veiculos;

b) , ~nibir;ao de escavar;6es quando haja ventos fortes; e

c) Outras medidas que se reputem apropriadas.

ARTIGO 11

Controlo de Ruidos

1. As operar;6es mineiras objecto das presentes normas, devem

ser exercidas com usa e manutenr;ao adequada do equipamento
fixo e movel, de modo a reduzir os niveis de ruido durante a

realizar;ao das mesmas.

2. Para os efeitos do disposto no numero anterior, devem ser

usados dispositivos de controlo de ruido adequados e proceder-
se ao plantio de arvores, e construr;ao de cercas para reduzir 0
ruido. .

ARTIGO 12

Arruma~ao e deposi~ao de IIxo toxico

. 1.Os residuos t6xicos s61idose Ifquidosdevem ser separados
de aco-rdocom suas propriedades, depositados e tratados em
aterros sanitarios sobre terrenos impermeabilizados ha uma
distancia de 100 metros dos cursos de aguas .

2. Os reslduos referidos no numero anterior, derivados da
actividade mineira deverao ser recolhidos etransportados em
recipientes hermeticos para fora da area da actividade para
posterior tratamento e sua respectiva deposir;ao final em
conformidade com,0 pIano de gestao ou estudo do impacto
ambiental estabelecidos no Regulamento Ambiental para
actividade mineira.

3. Para os efeitos do disposto no numero anterior, devem ser
observadas as Normas em vigor sobre a gestao e utilizar;aode
reslduos perigosos, bem como Convenr;6es ou Protocolos
Internacionais de que 0 Pais e signatario.

ARTIGO 13

Depositos de Agua
,

1.Os locais para construr;aode dep6sitos de aguasdestinados
a actividade mineira, devem ser seleccionados com base em
tecnicas recomendaveis e topografia favoravel e obedecer as
regras estabelecidas na Lei nO16/91, de 3 de Agosto e seus
Regulamentos. .

2. A superffcie interior dos dep6sitos deve ser impermeavel
para se evitar a contaminar;ao dos aquiferos subterraneos.
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3. A construcrao de depositos de agua, deve observar as
tecnicas de construcraode obras de engenharia civil que impecram
a entrada de outras fontes de agua e/ou demolicraode estrutura
bem como 0 disposto no artigo 64 da lei de aguas e seus

. regulamentos.

4. Nao e permitida a actividade de mineracraoaluvionar em
faixa de terreno inferior a 100 metros confinante com 0 leito do.
rio, salvo autorizacraopela entidade competente medianteparecer
da entidade que superintende a area dasa,guas em conformidade
com 0 regulamento das concessoes de aguas.

.5. 0 detentor de tftulo mineiro ou de senha mineira deve

assegurar que os tanques de lavagem e deposicrao de agua
, residual estejam dentro da area do tHulomineiro e da area

designada de senha mineira e que a operacraode lavagem nao
seja feita ao longo ou junto dos rios, lagos ou qualquer outra
fonte de agua.

6. 0 detcntor de tHulo mineiro ou de senha mineira que
provocar a contaminacraode qualquer fonte de ,agua esta sujeito
ao disposto no artigo 55 da lei de aguas.

ARTIGO 14

Saneamentode Latrlnase das Aguas residuals

1. As aguas residuais devem ser tratadas com sistemas de
tratamento eficazes, recicladas, monitoradas e depositadas de
uma forma ambientalmentesegura nas linhasde drenagem natural
mediante autorizacraopela entidade competente nos termos do
numero 5 do artigo 60da Lei de aguas, conjugadocom 0 artigo61
do mesmo diploma legal.

2. A qualidade dos afluentes antes da sua descarga deve
obedecer as normas e padroes de qualidade de aguas nacionais
e os estabelecidosem convencroes internacionais.

3. Em casu de utilizacraode latrinas:

a), Deve ser feito 0 saneamento das latrinas para assegurar
condicroes compatfveis com exigencias da saude
publica e salvaguarda do meio ambiente;

b) 0 saneamento referido na alfnea anterior, deve permitir a
evacuacrao rapida dos dejectos evitando estagnacrao
das aguas pluviais e das aguas usadas pela populacrao
local.

.ARTIGO 15

Protec~ao da flora e fauna

1. A proteccrao da flora e fauna deve ser feita com imposicrao
e observancia de regras rigorosas a todo pessoal envolvido nas
operacr6es mineiras para impedi-Io de praticarcacra furtiva, remover
plantas e flora da area mineira em violacrao da legislacrao
especffica. ,

2. , Para os efeitos do disposto no numero anterior, 0 titular
mineiro ou detentor de senha mineira deve assegu~ar a

. conservacraodas especies da flora e fauna locaise evitar qualquer
destruicrao desnecessaria. '

3. Sem prejufzo do disposto nos nunieros anteriores, 0 titular

Mineiro ou detentor da scnha mineira que por forcrado exercfcio
das operacroes mineiras, provocar a destruicrao da flora e fauna
locais, deve, em conformidade com as presentes normas, piano
de gestao ou estudo do impacto ambientais conforme 0 caso,
proceder a recupera<;ao ambiental e paisagfstica.

ARTIGO 16

Comunidades Locals

1.0 titular mineiro e'o detentor de senha mineira deve manter
encontros regulares com os utentes da terra e com as autoridades
locais da area mineira, para avaliacrao do desenvolvimento das
operacroesmineiras dos impactos ambientais e socio-economicas
e do cumprimento dos instrumentos de gestao ambienta!..

2. 0 titular mineiro ou detentor de senha mineira deve em
conformidade com 0 artigo 43 da Lei de Minas, conjugado coma
alfnead) do artigo 14do Regulamento da Lei de terras,pagar uma
justa indemnizacraoaos utentes da terra, titulares de qualquer
direito anterior ou contaminacrao da agua, causados pela
execucraodas operar;oes mineiras.

ARTIGO 17

Reabiiita~iio

1. 0 titular mineiro au detentor da senha mineira devem remover

a camada de cobertura de todas as areas afectadas pela a<;tividade
mineira. .

2. A camada de cobertura removida nos termos do numero

anterior deve ser imediatamente usada para fins agrarios, ou
conservada para uma posterior reabilitacrao.

3. As vias de acesso devem ser reabilitadas ou deixadas em

condicroes adequadas, sem necessidade de reparacrao no fim da
actividade mineira.

4. Todos os locais dentro da area mineira que sofreram impactos
ambientais negativos, devem ser reabilitados durante ou no fim
da actividade mineira, devendo cada area mineira ser deixada em

estado seguro, estavel, bem drenada e sem necessidade de
manutencrao.

ARilGO18

Uso de produtos quimlcos na recupera~iio de minerals

1. Sem prej!Jfzo do estabelecido em normas e convencroes
internacibnais, quando 0 processo de recuperacrao mineral
contemple 0 uso de mercurio, 0 valor da exposicraoocupacional
nao deve exceder0 limitede 0,05 mglm3, ou outro limite e regras
estabelecido noutras normas internas especfficas.

2. No processo de amalgamacraoe obrigatoria a utilizacraode
cilindros amalgamadores, retortas, reactivadores de mercurio e
meios de proteccrao individual dos trabalhadores em
conformidade com 0 regulamento de segurancratecl}icae saude
nas actividades geologicas e mineiras.

3. E proibido 0 contacto directo dos trabalhadores com 0
mercurio e a sua emissao livre para a atmosfera, bem como a sua
descarga em cursos de agua.

4. Antes e depois do seu uso, 0 mercurio deve ser
cuidadosamenteguardado em recipiente hermeticamentefechado
obedecer as regr,asestabelecidas para 0 sell uso, no regulamento
de segurancra tecnica e saude nas actividades geologicas e
mineiras.

5. E proibido 0 uso de mercurio em tubagens e em qualquer
tipo de moinhos.

6. Os efluentes resultantes da amalgama<;ao devem ser
colectados e armazenados em reservatorios impermeabilizados.

7, A reabilitacrao dos locais onde foram levadas a cabo
opera<;oescom utilizacraode mercurio devera ser feita de acordo
'com 0 estabelecido no pIano de gestao e no estudo do impacto
ambientais e as regras estabelecidas no regulamentode segurancra
tecnica e saude nas actividades geologicas'mineiras.


