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PREÂMBULO 

 
O rascunho anterior deste relatório e todos os documentos de suporte (relatórios de 
especialidade, Programa de Gestão Ambiental e Social e Plano de Reassentamento/Plano de 
Restauração e Melhoria dos Meios de Subsistência) estavam prontos para serem apresentados 
ao Ministério e sujeitos a consulta pública em Setembro de 2014. 
 
Posteriormente, o desenvolvedor, a EcoFarm Moçambique Lda, solicitou que a apresentação dos 
rascunhos de relatórios e consulta pública fossem adiados, enquanto estava sendo dada 
consideração para a inclusão de uma fábrica de açúcar e planta de geração de energia no local, 
para optimizar a produção de açúcar a partir da cana-de-açúcar. 
 
A fábrica e planta energia não foram incluídas no Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição 
de Âmbito e Termos de Referência previamente aprovado, e o Ministério foi abordado para pedir 
permissão para ampliar o escopo da avaliação ambiental e social para o projecto para incluir a 
fábrica de açúcar e planta de geração de energia. A permissão também foi solicitada para 
aumentar a área irrigada proposta de 2.100 ha para 2.860 ha, e também para aumentar o 
tamanho proposto do rebanho bovino de 3.000 para um máximo de 5.000 cabeças. 
 
A permissão foi concedida pelo Ministério, em uma carta datada de 8 de Setembro de 2015, 
reproduzida na folha a seguir. 
 
Assim todos os relatórios já foram analisados e revistos, conforme necessário para incluir a fábrica 
de açúcar e planta de geração de energia no projecto, e apresentar um relatório sobre os 
impactos adicionais que possam surgir por causa da nova infraestrutura. 
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Cópia da carta datada de 08 de Setembro de 2015 do Ministério da Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural que concede permissão para expandir o escopo da avaliação de impacto 
ambiental e social 
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RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

Introdução 

 
O projecto proposto visa o estabelecimento, instalação, operação e manutenção de uma iniciativa 
de infraestrutura de irrigação no Distrito de Chemba, Província de Sofala, Moçambique, para 
produzir açúcar a partir de cana cultivada organicamente. O projecto será financiado através de 
um contrato de subvenção entre os Governos dos Países Baixos e de Moçambique, representado 
pela Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze e Agência NL respectivamente. 
 
O projecto será estabelecido na periferia oeste da Vila de Chemba, aproximadamente 50kms 
norte de Vila da Sena, no lado ocidental do Rio Zambeze no extremo norte da Província de Sofala 
de Moçambique (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Localização da Plantação da EcoFarm proposta perto de Chemba, na Província de Sofala, 
Moçambique 
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Chemba é um dos distritos mais pobres em Moçambique com um clima quente e seco, com 
precipitação baixa e imprevisível. Os meios de subsistência das famílias são baseados na 
agricultura de subsistência de terras secas, principalmente de mapira, milho e feijão, com muito 
baixos rendimentos, o que faz com que a má nutrição e a segurança alimentar tornem-se bastante 
preocupantes na região. 
 
O projecto centra-se no desenvolvimento de infraestrutura de irrigação, que, além de produzir 
cana-de-açúcar de alta qualidade para o processamento e posterior exportação, é esperado que 
faça uma contribuição significativa para permitir que as comunidades locais melhorem o seu 
potencial de rendimento através de uma melhor produção agrícola. Este, por sua vez, vai de 
alguma forma reduzir preocupações de desnutrição e segurança alimentar. O sistema de irrigação 
é projectado para ser usado para irrigar cerca de 2.860 hectares de cana-de-açúcar orgânica, que 
inclui até 100 hectares de hortaliças e culturas alimentares. 
 
O projecto envolverá cinco entidades produtivas; 

 Uma empresa comercial de produção de cana de açúcar, a EcoFarm Moçambique Lda (o 
desenvolvedor), que, além de produção de cana de açúcar, irá prestar assistência aos 
agricultores da cooperativa com conhecimentos técnicos e equipamentos, e vai comprar os 
seus produtos. 

 As duas cooperativas agrícolas (Lambane e Chapo), compostas por pequenos agricultores 
das comunidades locais. 

 Uma terceira cooperativa que compreende 14 ou 15 jovens regressados bem treinados, 
qualificados em agricultura e comprometidos. 

 A empresa concessionária que detém, opera e mantém, e em alguns casos arrenda, a 
infraestrutura de irrigação. 

 
O projecto será liderado pela EcoFarm, que irá garantir que a infraestrutura está adequadamente 
concebida, construída e usada, e que as entidades produtivas irão desenvolver capacidade 
suficiente para gerir e usá-la de forma eficiente, e eficaz, e de uma maneira ambiental e 
socialmente sustentável. 
 
Descrição do Projecto  

Do ponto de vista agrícola, esta área de Moçambique é ideal para a produção de cana devido ao 
rico solo aluvial que, com irrigação adequada e aplicação de compostagem, é potencialmente 
capaz de produzir um excesso de 100 mil toneladas de de cana-de-açúcar/ha. O projecto 
pretende irrigar cerca de 2.860 hectares de cana-de-açúcar orgânica, incluindo até 100 hectares 
de vegetais e culturas alimentares, principalmente sob pivôs de irrigação, mas com alguns 
irrigadores de reboque. Prevê-se que o projecto de irrigação acabará por ser capaz de produzir 
entre 200.000 e 300.000 toneladas de cana-de-açúcar orgânica por ano. Duas áreas de potencial 
expansão em, Goba Norte e Goba Sul também foram identificadas, ao norte das actuais áreas de 
plantio e enquanto elas não são parte do projecto actualmente previsto, as áreas foram avaliadas 
a partir de uma perspectiva ambiental e social durante esta AIAS. 
 
Além da cana-de-açúcar, a EcoFarm também vai progressivamente estabelecer e gerir um 
rebanho de até 5.000 animais locais do tipo Nguni cruzados com bovinos Brahman puros, cujo 
esterco será colectado diariamente e utilizado para a produção de compostagem. Esta 
compostagem será misturada com produtos de resíduos da cana e usado como fertilizante 
orgânicos para a cana. 
 
Uma variedade de “cultura de tecidos” de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) será usada, 
uma vez que tenha sido desenvolvida como uma fonte “garantida” de material de planta livre de 
vírus e doença. Não foi geneticamente manipulada e cresce com maior vigor, resultando em um 
crescimento mais rápido do “canopy”, que reduz a competição de ervas daninhas por água e 
nutrientes. 
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A cana de açúcar tem uma exigência de água alta – 1.100 mm para 1.500 mm  por ano (10 000 a 
15 000 metros cúbicos por hectare por ano) - para o crescimento ideal. Esta água, seja da chuva 
ou irrigação, deve ser fornecida durante todo o ano. Toda a água será adquirida a partir do Rio 
Zambezi em um ponto de acesso a cerca de 5 km do local do projecto principal. A água será 
transportada inicialmente ao longo dos canais que correm paralelos à estrada principal, após a 
que a água será reticulada através de condutas e bombeada através dos pivôs. 
 
As duas cooperativas de Lambane e Chapo serão fornecidas com o uso de uma combinação de 
irrigadores de pivô e reboque que irrigam áreas de 247ha e 256ha, respectivamente, enquanto a 
área irrigada para a Cooperativa dos Jovens será de 492ha. A cana produzida nessas áreas será 
adquirida pela EcoFarm. O pivô de 50ha de horticultura permitirá que cerca de 500 usuários 
cultivem legumes e outras culturas alimentares em parcelas média de cerca de 1.000 metros 
quadrados (0,1 ha) cada. 
 
O acesso às áreas irrigadas por veículos de grande porte será facilitado por uma combinação de 
construção de novas estradas e melhoria de estradas e trilhas existentes com um comprimento 
total de 150 km. Cerca de 50 km de estradas secundárias adicionais serão necessários entre os 
pivôs e as vias de acesso principais. Prevê-se que laterite conseguida localmente será utilizada 
para a construção de estradas e pavimentação. 
 
A cana comercial terá um mínimo de 12 meses para amadurecer, altura em que será colhida 
verde por colectores manuais para produzir varas de cana de aproximadamente 200 cm em 
comprimento. Prevê-se que entre 200 000 e 300 000 toneladas de cana serão colhidos 
manualmente por ano, dado que esta abordagem mantém o teor de açúcar das varas de corte. 
Apesar das vantagens comerciais da colheita mecanizada de cana queimada, a EcoFarm está 
comprometida com a elevação da economia local por meio da optimização das oportunidades de 
emprego, e minimização dos impactos ambientais e, portanto, no diz respeito a colheita de cana 
manualmente sem queima como a opção preferida. 
 
O projecto também vai incluir a construção e operação de uma fábrica de açúcar no local, situada 
nos espaços entre pivôs de irrigação circular no limite norte da EcoFarm1, em um local de cerca 
de 5 hectares de extensão. A fábrica terá uma capacidade final para processar 2.000 toneladas de 
cana por dia (TDC). O desenvolvimento será em fases, como a plantação será progressivamente 
estabelecida, com a primeira fase com uma capacidade de 400 tcd. A fábrica açucareira vai incluir 
um cativo (dedicado no local) central de cogeração que produzirá energia eléctrica suficiente para 
a manutenção do equipamento de moagem, e equipamentos de irrigação acionado 
electricamente. 
 
A cana-de-açúcar será processada na fábrica de açúcar no local, e o produto, o açúcar orgânico 
será transportado para Beira para exportação para os mercados europeus. 
 
Descrição biofísica 

A área de estudo tem topografia ondulada e está localizada no médio vale do Rio Zambeze, com 
uma gama de altitude de 70 a 300m amsl. 
 
O Rio Zambeze flui pela área de estudo, que está a aproximadamente 4 km de distância. Além 
disso, o Rio Nhazimba, um afluente do Zambeze, flui através da parte norte da área de estudo. O 
Rio Sangadeze flui para o sul da área de estudo, e também é um afluente do Rio Zambeze. O Rio 
Shire, que drena a partir do Lago Malawi, entra no Rio Zambeze a jusante do local do projecto 
cerca de 160 km da costa.  
 
O clima é classificado como um clima seco de savana com duas estações distintas (ou seja: a 
estação chuvosa em que a maior parte da chuva cai em um período de tempo relativamente curto, 
e uma estação seca longa). A estação chuvosa vai do final de Outubro a Março, com uma 
precipitação média anual de cerca de 850 mm. O pico da precipitação ocorre durante os meses de 
Janeiro e Fevereiro, quando a precipitação média é de cerca de 170 mm por mês. A maior parte 
das inundações na região ocorre como resultado de fortes chuvas a montante da barragem de 
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Cahora Bassa. A estação seca estende-se por seis meses a partir de Abril para o início da 
estação chuvosa. 
 
O uso da terra na área é principalmente para a agricultura de subsistência. Culturas como o milho 
e a mandioca são cultivadas em áreas planas, que são cultivadas com técnicas agrícolas de corte 
e queima. Algum gado é criado na área, embora esses animais apenas foram observados perto 
das comunidades e não são abundantes no local do projecto. 
 
Quase todos os agregados familiares na área do projecto e arredores imediatos dependem em 
certa medida, dos recursos naturais disponíveis para sua subsistência. Os recursos naturais são 
utilizados para construção, uso medicinal, e para complementar sua alimentação. A pesca no Rio 
Zambeze e outros rios sazonais é uma subsistência importante e actividade económica para um 
número de famílias que vivem perto das margens do rio. A produção de carvão também foi 
evidente no local do projecto. A exploração comercial de árvores de grande porte de Mopane e em 
torno do local do projecto era muito evidente 
 
O vale é quente e suporta floresta semi-árida e de savana. A vegetação na área de estudo 
compreende seis tipos de vegetação típicos da região; Florestas, Bosques, Matagal, Pastagens 
Arborizadas, Pradaria e Áreas Cultivadas. Em geral, a presente cobertura vegetal é um mosaico 
destes 6 tipos, com manchas mais grossas de floresta e bosques secos, com uma prevalência de 
Mopane (Colophospermum mopane) e / ou florestas mistas e florestas. Essas manchas são, por 
vezes, contínuas, mas mais frequentemente elas são intercaladas com pastagens 
 
A fauna desta área de Moçambique, para além de mamíferos e aves, está mal documentada. Esta 
falta de informação é particularmente evidente em relação a répteis, anfíbios e peixes. Durante os 
levantamentos iniciais não foram registados grandes mamíferos na área, e de acordo com as 
comunidades locais poucos foram avistados nos últimos tempos. Todos, foram tanto caçados até 
a extinção local ou migraram para fora da área. Não há Áreas Importantes para Aves ou áreas 
protegidas a nível nacional dentro de 100 km do local do projecto. 
 
Descrição socioeconómica 
 
A área do projecto está localizada entre as estradas que ligam a Vila de Chemba ao Posto 
Administrativo de Mulima e o Posto Administrativo de Chiramba. 
 
Este distrito é conhecido por ser uma área muito pobre de Moçambique. É uma área onde a 
maioria da comunidade confia em seu suprimento de alimentos da agricultura de subsistência de 
sequeio que produz rendimentos muito baixos. Como resultado a desnutrição e a segurança 
alimentar são preocupações sérias para quase todas as famílias que vivem na área. A pobreza 
generalizada e a vulnerabilidade dos meios de subsistência da maioria dos agregados familiares 
em Chemba está intrinsecamente ligada às condições climáticas adversas, bem como a virtual 
ausência de qualquer infraestrutura, emprego ou oportunidades socioeconómicas reais. 
 
As duas cooperativas agrícolas de Lambane e Chapo compreendem os pequenos agricultores das 
Comunidades de Lambane, Nhacaloma, Nhacola, António Mbuzi, Chimuara, Chapo e os Bairros 
1, 2 e 3, na periferia da Vila de Chemba. Cada cooperativa tem cerca de 150 membros, e o 
projecto fará entre 1,5 e 2 hectares de terra irrigada disponíveis para cada membro, para o cultivo 
de cana-de-açúcar. Cada membro da Cooperativa dos Jovens terá 20 a 25ha de terras irrigada 
para produção de cana-de-açúcar e, como mencionado anteriormente, pequenas parcelas de terra 
irrigada estarão disponível para cerca de 500 agricultores para produzir produtos hortícolas e 
outras culturas alimentares. 
 
A operação de cana da EcoFarm deverá empregar cerca de 750 funcionários e trabalhadores, 
quando estiver plenamente operacional, como mostrado abaixo. 
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Níveis de pessoal para a produção de cana-de-açúcar 

Unidade de Produção N
o
 de Pessoal 

Gestor Agro  3 - 4 

Departamento Agrônomo de Cana-de-açúcar 4 - 5 

Oficinas 20 - 25 

Colheita (300-320 dias / a; 24 horas de funcionamento de 3 turnos com 4 equipes) 400 

Preparação de terras, implantação e Outras Operações Mecânicas 200 

Compostagem e corte dos caules 20 

Controle de ervas daninhas 71 

Irrigação 31 

 
A fazenda de gado também irá fornecer oportunidades de emprego, que ainda não foram 
quantificadas, e EcoFarm está empenhada em fornecer uma formação adequada aos funcionários 
para facilitar o aperfeiçoamento profissional progressivo. Também está previsto que a exigência 
do projecto de bens e serviços de origem local vai gerar oportunidades para a criação de 
pequenas empresas na área do projecto. 
 
A fábrica de açúcar e planta de geração de energia da EcoFarm deverá empregar cerca de 61 
funcionários e trabalhadores, quando estiver plenamente operacional, como mostrado abaixo. 
 
Níveis de pessoal para fábrica de açúcar e Planta de energia 

Unidade de Produção N
o
 de Pessoal 

Gestão da Fábrica de Açúcar   

Gestor da Fábrica 1 

Gestor do Processo  1 

Químico 1 

Engenheiro de Manutenção 1 

Engenheiro Eléctrico 1 

Supervisor de Turno 4 

Fábrica de Açúcar: Pessoal Operacional 9 

Encarregado do Moinho  3 

Operador do Moinho  3 

Operador de Clarificação 3 

Operator UF  3 

Operator de Evaporador 3 

Operador de Caldeira frigideira 6 

Operador de Massa cozida / Centrífuga  3 

Analista de Laboratório 6 

Central Energética: Pessoal Operacional 33 

Operador de Caldeira 3 

Encarregado  de Bagaço 3 

Operator TG 3 

Pessoal Operacional Geral  9 

Manutenção da Utilidade 2 

Electricista 1 

Ensacador de Açucar 1 

Empilhador de Sacos de Açucar 2 

Limpador 2 

Ajudantes 2 
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Muitas pessoas locais quanto possível serão empregadas desde o início do projecto. Inicialmente, 
será necessário contratar pessoal de outras partes de Moçambique ou expatriados para a 
gerência sênior e cargos técnicos, mas a população local vai ocupar mais altos cargos à medida 
em que o tempo passa e eles ganham experiência e recebem treinamento no local. 
 
Quadro Legislativo 
 
O quadro jurídico que tem orientado a condução da AIAS inclui toda legislação Moçambicana 
relevante, em especial a legislação relativa à avaliação do impacto ambiental e social e o 
processo de participação pública associado. As exigências relevantes dos Padrões de 
Desempenho sobre Sustentabilidade Ambiental e Social e Ambiental da Corporação Financeira 
Internacional, Directrizes de Saúde e Segurança também foram tidas em conta. 
 
Avaliação dos impactos 
 
Sete estudos de especialidade foram realizados como parte da AIAS. Estes estudos abordaram os 
impactos relacionados com o projecto, para a construção/estabelecimento e as fases operacionais 
do projecto, no que respeita ao ambiente biofísico (botânica, fauna, águas superficiais e 
subterrâneas, e os recursos naturais e do uso da terra), o ambiente socioeconómico, como bem 
como os impactos de tráfego relativos ao projecto e à gestão dos resíduos e subprodutos. 
 
Um total de 53 impactos foram identificados durante a fase de estabelecimento/construção do 
projecto, e um total de 60 impactos foram identificados para a fase operacional, como mostra a 
Tabela 2. 
 

Classificação da 
Significância 

Estabelecimento/Construção Operação 

Pré-mitigação Pós-mitigação Pré-mitigação Pós-mitigação 

Muito Elevada 
negativa 

1 0 1 0 

Elevada negativa 14 1 10 0 

Moderada negativa  29 15 38 17 

Baixa negativa 5 32 7 38 

Negligenciável 1 1 0 4 

Elevada benéfica 0 3 3 1 

Moderada benéfica 2 1 0 0 

Baixa benéfica 1 0 1 0 

 
A grande maioria dos impactos negativos podem ser mitigados para negativo moderado ou baixo 
pela implementação de medidas de mitigação e de gestão propostas. O único impacto  Elevado 
negativo pós-mitigação relaciona-se com a perda de Floresta de Mopane, que foi já amplamente 
desmatada no local do projecto. Será necessário remover árvores adicionalmente para 
estabelecer as áreas irrigadas, e até mesmo a perda de um pequeno número dos poucos 
exemplares restantes é considerada um impacto negativo Elevado.  
 
Mitigação e gestão de impactos 

São propostas medidas de mitigação para cada impacto identificado, e estas são sintetizadas no 
Programa de Gestão Ambiental e Social. Um certo número de planos de gestão são propostos no 
PrGAS como se segue: 

 

Título do Documento Número do Documento 

Fase de Estabelecimento da Plantação 

Programa de Gestão Ambiental e Social (este documento) PrGAS 01.01  

Estabelecimento da Plantação / PGAS de Construção  PGASC 01.01 
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Título do Documento Número do Documento 

Fase Operacional 

Plano de Gestão Ambiental e Social da Operação da Plantação PGASP 01.01 

Plano de Gestão Integrada de Nutrientes PGASP 01.02 

Plano de Gestão Integrada de Pragas PGASP 01.03 

Plano de Gestão de Infraestrutura PGASP 01.04 

Fase  de Encerramento 

Plano de encerramento e descomissionamento PGASP 01.05 

Planos de Gestão Transversais 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos PGASP 02.01 

Plano de Gestão de Saúde Comunitária, Segurança e Preotecção PGASP 02.02 

Plano de Saúde e Segurança Ocupacional PGASP 02.03 

Plano de Prontidão de Emergência e Resposta PGASP 02.04 

Plano de Gestão de Recursos de Património Cultural e Preservação PGASP 020.5 

Plano de Desenvolvimento Comunitário e Habilidades PGASP 02.06 

Plano de Gestão de Águas Pluviais PGASP 02.07 

Plano de Gestão da Zona Ripariana PGASP 02.08 

Plano de Gestão de Reabilitação e Conservação  PGASP 02.09 

Plano de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas de Superfície e 
Subterrâneas  

PGASP 02.10 

Mecanismo de Reclamações da Comunidade PGASP 02.11 

Plano de Restauração dos Meios de Subsistência  PGASP 02.12 

Plano de Engajamento das Partes Interessadas PGASP 02.13 

Plano de Gestão de Hidrocarbonetos/Química  PGASP 02.14 

Plano de Gestão e Monitoramento da Biodiversidade PGASP 02.15 

Plano de Gestão de Vegetação Exótica PGASP 02.16 

Plano de Gestão do Tráfego PGASP 02.17 

Plano de Gestão do Incêndios PGASP 02.18 

Plano de Gestão de Recrutamento e Afluxo  PGASP 02.19 
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RESUMO DETALHADO DOS IMPACTOS 

 
Estabelecimento/Fase de Construção 

Um total de 53 impactos foram identificados durante a fase de estabelecimento/construção do 
projecto, como segue: 

Classificação da Significância 
Estabelecimento/Construção 

Pré- mitigação Pós-mitigação 

Muito Elevada negativa 1 0 

Elevada negativa 14 1 

Moderada negativa  29 15 

Baixa negativa 5 32 

Negligenciável 1 1 

Elevada benéfica 0 3 

Moderada benéfica 2 1 

Baixa benéfica 1 0 

 
Todos, excepto um impacto negativo podem ser mitigados para negativo moderado ou baixo pela 
implementação diligente e sustentada das medidas de mitigação e de gestão propostas. O único 
impacto elevado negativo pós-mitigação relaciona-se com a perda de Floresta de Mopane, que foi 
já amplamente desmatada no local do projecto. Será necessário remover árvores adicionalmente 
para estabelecer as áreas irrigadas, e até mesmo a perda de um pequeno número dos poucos 
exemplares restantes é considerada um impacto negativo elevado.   
 

 
Significância do 

impacto 
Pré- mitigação Pós-mitigação 

Biofísico 

Vegetação e Flora 

Impactos negativos Baixa 0 1 

 Moderada 2 5 

 Elevada 5 1 

Fauna 

Impactos negativos Baixa 3 7 

 Moderada 7 5 

 Elevada 2 0 

Águas Superficiais e Subterrâneas 

Impactos negativos Baixa 0 1 

 Moderada 1 1 

 Elevada 1 0 

Social e Económico  

Impactos negativos Baixa 1 13 

 Moderada 11 3 

 Elevada 5 0 

Impactos benéficos Baixa 1 0 

 Moderada 2 1 

 Elevada 0 3 

Trâfego e Transporte 

Impactos negativos Baixa 1 5 

 Moderada 4 0 

 Elevada 0 0 

 Baixa 1 1 

Resíduos 

Impactos negativos Baixa 0 5 

 Moderada 4 1 

 Elevada 1 0 

 Muito Elevada 1 0 
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Fase Operacional 

Um total de 60 impactos foram identificados durante a fase operacional do projecto, como segue: 

Cassificação da Significância 
Operação 

Pré- mitigação Pós-mitigação 

Muito Elevada negativa 1 0 

Elevada negativa 10 0 

Moderada negativa  38 17 

Baixa negativa 7 38 

Negligenciavel 0 4 

Elevada benéfica 3 1 

Moderada benéfica 0 0 

Baixa benéfica 1 0 

 
Todos os impactos negativos podem ser mitigados para negativo moderado ou baixo pela 
implementação diligente e sustentada das medidas de mitigação e de gestão propostas. 
 

 
Significância do 

impacto 
Pré- mitigação Pós-mitigação 

Biofísica 

Vegetação e Flora 

Impactos negativos Baixa 0 4 

 Moderada 3 2 

 Elevada 3 0 

Fauna 

Impactos negativos Baixa 3 7 

 Moderada 7 5 

 Elevada 2 0 

Águas Superficiais e Subterrâneas 

Impactos negativos Baixa 1 3 

 Moderada 1 0 

 Elevada 1 0 

Social e Económico  

Impactos negativos Baixa 3 13 

 Moderada 10 1 

 Elevada 2 0 

Impactos benéficos Baixa 0 0 

 Moderada 3 1 

 Elevada 0 3 

Trâfego e Transporte 

Impactos negativos Baixa 0 5 

 Moderada 5 0 

 Elevada 0 0 

Resíduos 

Impactos negativos Baixa 0 6 

 Moderada 5 1 

 Elevada 1 0 

 Muito Elevada 1 0 

Impactos benéficos Baixa 1 0 

 Moderada 0 0 

 Elevada 0 1 

Qualidade do Ar 

Impactos negativos Baixa 0 0 

 Moderada / baixa 5 6 

 Moderada 2 2 

 Elevada 1 0 
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Resumo detalhado dos impactos e as avaliações de significância 

Impactos Existentes (pré-projecto) sobre Vegetação e Flora 

RESUMO DETALHADO DOS IMPACTOS E AS AVALIAÇÕES DE SIGNIFICÂNCIA 
EXISTENTES (PRÉ-PROJECTO) IMPACTOS SOBRE VEGETAÇÃO E FLORA 

Impacto N
o  Natureza do Impacto Significância 

Questão 1: Perda de comunidades de vegetação 

1.1 Perda de Floresta Ripariana ELEVADA- 

1.2 Perda de Mopane Floresta ELEVADA- 

1.3 Perda de Floresta Zambeziana Indiferenciada  ELEVADA- 

1.4 Perda de Pradarias Arborizadas e Pradarias BAIXA - 

Questão 2: Perda de Biodiversidade 

2.1 Perda da Biodiversidade (geral) MODERADA- 

2.2 Perda de Espécies de Preocupação Especial MODERADA- 

Questão 3: Perturbação da Função dos Ecossistema e Processo 

3.1 Fragmentação da vegetação e efeitos de borda ELEVADA- 

 
Impactos Existentes (pré-projecto) sobre a Fauna Terrestre 
 
A longa história de ocupação humana na região resultou em perda de habitat e transformação 
apartira da remoção da vegetação, a colheita selectiva de madeira, criação de gado e o uso do 
fogo. Muito pouco habitat intacto e inalterado permanece na área do projecto; nenhuns corredores 
de mata ripariana significativos permanecem ao longo das linhas de drenagem, e extensas áreas 
de floresta foram desmatadas. No entanto, a utilização da fauna sobreviventes continua a ser 
importante para as comunidades locais, particularmente em determinadas épocas do ano, quando 
ocorre falta de alimentos e fontes alternativas de alimentos devem ser encontrada. Estudos na 
área do projecto têm mostrado que cerca de 9% da população está envolvida na caça como uma 
actividade natural na utilização de recursos e pouco mais de 4% comem o que eles caçam, com o 
restante sendo vendido para complementar a renda. 
 
É, no entanto, evidente que o uso da fauna tornou-se insustentável, com a perda da maioria dos 
grandes mamíferos e aves bem visível na região. O crescente aumento da população humana na 
região tem uma maior mobilidade, e muitos tabus culturais foram erodidos seguindo o 
deslocamento e mistura das comunidades durante o conflito civil. Muitos vertebrados menores - 
cobras e sapos, por exemplo - anteriormente rejeitados como alimento, são agora cada vez 
colhidos, e mesmo que não sejam consumido localmente podem ser colhidos, secos e enviado 
para venda para outras comunidades. 
 
Esses impactos pré-projecto sobre a fauna da área do projecto são considerados negativos.
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FASE DE ESTABELECIMENTO/CONSTRUÇÃO 

N
o
 de Impacto Natureza do Impacto 

Significância 

Sem mitigação Com mitigação 

IMPACTOS BIOFÍSICOS 

Impactos na Vegetação e Flora 

Questão 4: Perda de comunidades vegetais 

4.1 Perda de Floresta Ripariana ELEVADA- 
MODERATE- 
MODERADA 

4.2 Perda de Mopane Floresta ELEVADA- 
MODERATE 

MODERADA - 

4.3 Perda de Floresta Zambeziana Indiferenciada  ELEVADA- ELEVADA- 

4.4 Perda de Pradarias Arborizadas e Pradarias MODERADA- BAIXA- 

Questão 5: Perda de Biodiversidade 

5.1 Perda da Biodiversidade (geral) ELEVADA- MODERADA- 

5.2 Perda de Espécies de Preocupação Especial MODERADA- MODERADA- 

Questão 6: Perturbação da Função dos Ecossistema e Processo 

6.1 Fragmentação da vegetação e efeitos de borda ELEVADA- MODERADA- 

Impactos sobre a fauna terrestre 

Questão 11: Perda e fragmentação de habitats 

11.1 Perda e fragmentação de linha de drenagem, zona ripariana e habitat de dambo  ELEVADA- MODERADA- 

11.2 Perda de habitat da floresta de Mopane  ELEVADA- MODERADA- 

11.3 Perda de florestas raquíticas e habitat abustivo  MODERADA- MODERADA- 

11.4 Perda de Pradarias Arborizadas, Pradarias e Áreas Cultivadas BAIXA- BAIXA- 

Questão 12: Perda da diversidade faunística 

12.1 Perda de Diversidade de Anfíbios MODERADA- BAIXA- 

12.2 Perda de Diversidade de Répteis MODERADA- MODERADA- 

12.3 Perda de Dversidade de Aves MODERADA- BAIXA- 
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FASE DE ESTABELECIMENTO/CONSTRUÇÃO 

N
o
 de Impacto Natureza do Impacto 

Significância 

Sem mitigação Com mitigação 

12.4 Perda de Diversidade de Mamíferos MODERADA- BAIXA- 

Questão 13 - Perda de Espécies de Preocupação Especial (EPE) 

13.1 Perda de espécies de fauna de preocupação de interesse 
MODERATE- 

moderada 
MODERATE- 

moderada 

Questão 14: Perturbação de Movimentos de Fauna 

14.1 Perturbação do movimento da fauna BAIXA- BAIXA- 

Questão 15: Invasão de Fauna Exótica 

15.1 Invasão de espécies exóticas BAIXA- BAIXA- 

Questão 16: Aumento do Risco de Incêndio 

16.1 Impacto na fauna devido ao aumento do risco de incêndio MODERADA- BAIXA- 

Impactos sobre águas superficiais e subterrâneas 

Questão 23: Erosão do solo 

23.1 Assoreamento de corpos hídricos devido ao desmatamento ELEVADA- MODERADA- 

23.2 Assoreamento de corpos hídricos a partir da construção de infraestrutura da propriedade MODERADA- BAIXA- 

SOCIAIS & IMPACTOS ECONÓMICOS 

Questão 25: Redução do Acesso à Terra 

25.1 Deslocamento económico de algumas machambas produtivas e estruturas ELEVADA- MODERADA- 

25.2 Perda de rotas de acesso local ELEVADA- MODERADA- 

25.3 Aumento de Insegurança Alimentar MODERADA- MODERADA+ 

Questão 26: Redução do acesso aos recursos naturais 

26.1 
Perturbações e mudanças nos padrões de subsistência e da colecta de madeira, plantas e 
outros materiais 

ELEVADA- BAIXA- 

26.2 Aumento da competição sobre os recursos MODERADA- BAIXA- 

Questão 27: Criação de emprego e na promoção do crescimento económico 

27.1 Oportunidades de emprego e desenvolvimento económico BAIXA- ELEVADA+ 

27.2 Ofertas de formação e expansão da base de competências locais MODERADA+ ELEVADA+ 
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FASE DE ESTABELECIMENTO/CONSTRUÇÃO 

N
o
 de Impacto Natureza do Impacto 

Significância 

Sem mitigação Com mitigação 

27.3 Criação de oportunidades de pequenos negócios MODERADA+ ELEVADA+ 

27.4 Conflito comunitário, devido ao diferencial de benefícios do projecto MODERADA- BAIXA- 

27.5 Conflitos entre mão de obra local e expatriados MODERADA- BAIXA- 

27.6 Redução na disponibilidade de mão de obra a agricultura familiar MODERADA- BAIXA- 

27.7 Afluxo de candidatos a emprego temporário/permanente MODERADA- BAIXA- 

Questão 28: Perturbação do Património Cultural 

28.1 Perturbação de sepulturas e locais sagrados ELEVADA- BAIXA- 

28.2 Alteração do “senso de lugar” das comunidades BAIXA- BAIXA- 

Questão 29: Saúde Comunitária e Segurança e Protecção 

29.1 Aumento de doenças transmissíveis- e relacionadas com vector, incluindo HIV/SIDA e DTSs ELEVADA- MODERATE- 

29.2 Riscos de Serviços de Segurança  MODERADA- BAIXA- 

29.3 Riscos de incêndio MODERADA- BAIXA- 

29.4 Aumento do consumo de álcool fabricado localmente MODERADA- BAIXA- 

IMPACTOS DE TRÂFEGO & TRANSPORTE  

Questão 30: Geração de poeira 

30.1 Geração de poeira em estradas do local MODERADA- BAIXA- 

30.2 Geração de poeira em estradas públicas MODERADA- BAIXA- 

Questão 31: Risco de colisões de veículos e danos pessoais 

31.1 Segurança nas estradas do local MODERADA- BAIXA- 

31.2 Segurança em vias públicas MODERADA- BAIXA- 

31.3 Cargas anormais NEGLIGENCIÁVEL NEGLIGENCIÁVEL 

Questão 32: Degradação de vias públicas 

32.1 Danos às estradas pelo tráfego relacionado ao projecto BAIXA- BAIXA- 

IMPACTOS DE RESÍDUOS & SUBPRODUTO  

Questão 35: Gestão geral e resíduos perigosos do não-processo  

35.1 Poluição da terra e água 
Resíduos gerais (não perigosos) MODERADA- BAIXA- 

Resíduos perigosos MUITO ELEVADA- MODERADA- 
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FASE DE ESTABELECIMENTO/CONSTRUÇÃO 

N
o
 de Impacto Natureza do Impacto 

Significância 

Sem mitigação Com mitigação 

35.2 Impacto de Incômodo (odores, impacto visual e atração de pragas e parasitas) MODERADA- BAIXA- 

Questão 36: Eliminação de esgoto sanitário e lamas de esgoto 

36.1 A poluição do solo e da água MODERADA- BAIXA- 

36.2 Impactos na saúde dos funcionários e comunidades ELEVADA- BAIXA- 

36.3 Impactos de incômodo (odor e moscas) MODERADA- BAIXA- 

 

FASE OPERACIONAL 

No de Impacto Natureza do Impacto 
Significância 

Sem mitigação Com mitigação 

IMPACTOS BIOFÍSICOS 

Impactos na Vegetação e Flora 

Questão 7: Perda de comunidades de plantas 

7.1 
Perda de comunidades de plantas intactas como um resultado directo do deslocamento da 
agricultura e das comunidades 

MODERADA- BAIXA- 

7.2 Pressão no efeito de borda sobre os ecossistemas MODERADA- BAIXA- 

Questão 8: Espécies de plantas exóticas invasoras 

8.1 Invasão de espécies exóticas ELEVADA- BAIXA- 

Questão 9: Efeitos de cultivo de monocultura 

9.1 
Aumento do risco de doenças de plantas, vectores de doenças (insectos), e redução da 
biodiversidade global. 

MODERADA- BAIXA- 

Questão 10: Mudanças nas características do solo e forma da terra 

10.1 Mudanças a características do solo sobre a utilização de produtos químicos inorgânicos ELEVADA- MODERADA- 

10.2 
Ajuste do ambiente físico durante os trabalhos de terraplenagem a granel para a preparação da 
terra. 
 

ELEVADA- MODERADA- 
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FASE OPERACIONAL 

No de Impacto Natureza do Impacto 
Significância 

Sem mitigação Com mitigação 

Impactos sobre a fauna terrestre 

Questão 17: perda e fragmentação de habitats 

17.1 Perda e fragmentação de linha de drenagem, zona ripariana e habitat de dambo  ELEVADA- MODERADA- 

17.2 Perda de habitat da Floresta de Mopane  ELEVADA- MODERADA- 

17.3 Perda de florestas raquíticas e habitat arbustivo  MODERADA- MODERADA- 

17.4 Perda de Pradarias Arborizadas, Pradarias e Áreas Cultivadas BAIXA- BAIXA- 

Questão 18: Perda da diversidade faunística 

18.1 Perda de Diversidade de Anfíbios MODERADA- BAIXA- 

18.2 Perda de Diversidade de Répteis MODERADA- MODERADA- 

18.3 Perda de Diversidade de Aves MODERADA- BAIXA- 

18.4 Perda de Diversidade de Mamíferos MODERADA- BAIXA- 

Questão 19 - Perda de Espécies de Preocupação Especial (EPE) 

19.1 Perda de espécies de fauna de preocupação especial MODERADA- MODERADA- 

Questão 20: Perturbação de Movimentos de Fauna 

20.1 Perturbação do movimento da fauna BAIXA- BAIXA- 

Questão 21: Invasão de Fauna Exótica 

21.1 Invasão de espécies exóticas BAIXA- BAIXA- 

Questão 22: Aumento do risco de incêndios 

22.1 Impacto na fauna devido ao aumento do risco de incêndios MODERADA- BAIXA- 

Impactos sobre águas superficiais e subterrâneas 

Questão 24: Funcionamento ecológico aquático 

24.1 Perturbação do funcionamento ecológico das massas de água ELEVADA- BAIXA- 

24.2 Extração de água do Rio Zambeze BAIXA- BAIXA- 
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FASE OPERACIONAL 

No de Impacto Natureza do Impacto 
Significância 

Sem mitigação Com mitigação 

24.3 Poluição do ambiente aquático e recursos hídricos por materiais sólidos MODERADA- BAIXA- 

IMPACTOS SOCIAIS & ECONÓMICOS 

Questão 25: Redução do Acesso à Terra 

25.1 Deslocamento económico de algumas machambas produtivas e estruturas MODERADA- BAIXA- 

25.2 Perda de rotas de acesso local MODERADA- BAIXA- 

25.3 Aumento de Insegurança Alimentar BAIXA- MODERADA+ 

Questão 26: Redução do Acesso aos Recursos Naturais 

26.1 
Perturbações e mudanças nos padrões de subsistência e da cocleta de madeira, plantas e 
outros materiais 

MODERADA- BAIXA- 

26.2 Aumento da competição sobre os recursos MODERADA- BAIXA- 

Questão 27: Criação de Emprego e Estimulação do Crescimento Económico 

27.1 Oportunidades de emprego e desenvolvimento económico MODERADA+ ELEVADA+ 

27.2 Ofertas de formação e expansão da base de competências locais MODERADA+ ELEVADA+ 

27.3 Criação de oportunidades de pequenos negócios MODERADA+ ELEVADA+ 

27.4 Conflito comunitário, devido ao diferencial de benefícios do projecto MODERADA- BAIXA- 

27.5 Conflitos entre mão de obra local e expatriados MODERADA- BAIXA- 

27.6 Redução na disponibilidade de mão de obra da agricultura familiar MODERADA- BAIXA- 

27.7 Afluxo de candidatos a emprego temporário/permanente MODERADA- BAIXA- 

Questão 28: Perturbação do Património Cultural 

28.1 Perturbação de sepulturas e locais sagrados BAIXA- BAIXA- 

28.2 Alteraçãao do “senso de lugar” da comunidade BAIXA- BAIXA- 

Questão 29: Saúde Comunitária, Segurança e Protecção 

29.1 Aumento das doenças transmissíveis- e relacionadas com vector, incluindo HIV/SIDA e DTSs ELEVADA- MODERADA- 

29.2 Riscos de Serviços de Segurança  MODERADA- BAIXA- 

29.3 Riscos de incêndios ELEVADA- BAIXA- 

29.4 Aumento do consumo de álcool fabricado localmente 
MODERADA- 

 
BAIXA- 
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FASE OPERACIONAL 

No de Impacto Natureza do Impacto 
Significância 

Sem mitigação Com mitigação 

TRÂFEGIO E TRANSPORTE IMPACTOS 

Questão 30: Geração de poeira 

30.1 Geração de poeira em estradas do local MODERADA- BAIXA- 

30.2 Geração de poeira em estradas públicas MODERADA- BAIXA- 

Questão 31: Risco de colisões de veículos e danos pessoais 

31.1 Segurança nas estradas do local MODERADA- BAIXA- 

31.2 Segurança nas vias públicas MODERADA- BAIXA- 

Questão 32: Degradação de vias públicas 

32.1 Danos às estradas pelo tráfego relacionado ao projecto MODERADA- BAIXA- 

IMPACTOS DE RESÍDUOS & SUBPRODUTO 

Questão 33: Gestão de resíduos sólidos e líquidos do processo 

33.1 Poluição dos recursos hídricos MODERADA- BAIXA- 

Questão 34: Uso do produto de compostastagem como adubo orgânico 

34.1 Aplicação reduzida de fertilizantes sintéticos BAIXA+ ELEVADA+ 

Questão 35: Gestão de resíduos gerais e perigosos do não-processo  

35.1 Poluição da terra e água 
Resíduos gerais (não perigosos) MODERADA- BAIXA- 

Resíduos perigosos MUITO ELEVADA- MODERADA- 

35.2 Impacto de Incômodo (odores, impacto visual e atração de pragas e parasitas) MODERADA- BAIXA- 

Questão 36: Eliminação de esgoto sanitário e lamas de esgoto 

36.1 A poluição do solo e da água MODERADA- BAIXA- 

36.2 Impactos na saúde dos funcionários e comunidades ELEVADA- BAIXA- 

36.3 Impactos de incômodo (odor e moscas) MODERADA- BAIXA- 

Questão: impactos na qualidade do ar sobre a saúde humana e o bem-estar (operação normal - queima do bagaço)) 

 PM10 e PM2.5 ELEVADA- MODERADA/BAIXA - 

 SO2 MODERADA/BAIXA - MODERADA/BAIXA - 

 NO2 MODERADA- MODERADA- 

 CO, POM, PAHs, Dioxinas & Furanos MODERADA/BAIXA - MODERADA/BAIXA - 
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FASE OPERACIONAL 

No de Impacto Natureza do Impacto 
Significância 

Sem mitigação Com mitigação 

Questão: impactos na qualidade do ar sobre a saúde humana e o bem-estar (operação inicial - queima do combustível)) 

 PM10 e PM2.5 MODERADA/BAIXA - MODERADA/BAIXA - 

 SO2 MODERADA- MODERADA- 

 NO2 MODERADA/BAIXA - MODERADA/BAIXA - 

 CO, POM, PAHs, Dioxinas & Furanos MODERADA/BAIXA - MODERADA/BAIXA - 

 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      xxiv            EcoFarm Lda 

TABELA DE CONTEÚDOS 

 
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 1 

1.1 Justificativa do Projecto ................................................................................................... 1 

1.2 Visão Geral do Projecto ................................................................................................... 1 

1.3 O Proponente do Projecto ............................................................................................... 4 

1.4 O Consultor ..................................................................................................................... 4 

1.5 Experiência da Equipa de Projecto .................................................................................. 4 
2 QUADRO LEGAL ................................................................................................................ 7 

2.1 O Processo de Avaliação de Impacto Ambiental em Moçambique .................................. 7 

2.2 Legislação Moçambicana Aplicável ................................................................................. 8 

2.3 Diretrizes internacionais e políticas aplicáveis a este projecto ....................................... 13 
2.3.1 Os Princípios de Equador (2013) .............................................................................................. 13 
2.3.2 A  Corporação Financeira Internacional (IFC) ........................................................................... 14 

2.3.2.1 Padrões de Desempenho da IFC .......................................................................................... 14 
2.3.2.2 IFC - Directrizes de Ambiente, Saúde e Segurança (2007) .................................................. 16 
2.3.2.3 Directrizes Específicas do Sector da IFC .............................................................................. 18 

3 PROCESSO DE AIAS ....................................................................................................... 19 

3.1 Introdução e Etapas do Procedimento de AIAS ............................................................. 19 

3.2 Cumprindo o Procedimento Legislado de AIA em Moçambique .................................... 19 
4 PARTICIPAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS ........................................................... 22 

4.1 Introdução ..................................................................................................................... 22 

4.2 Padrões Internacionais e Directrizes para a participação das partes interessadas ........ 22 

4.3 Legislação de Moçambique ........................................................................................... 23 

4.4 Objectivos do engajamento das partes interessadas ..................................................... 23 
4.4.1 Recolha de Informações ............................................................................................................ 23 
4.4.2 Engajamento das Partes Interessadas ...................................................................................... 23 

4.5 Provisão de informações e gestão de expectativas das partes interessadas ................. 24 

4.6 Futuras actividades de engajamento das partes interessadas ....................................... 24 

4.7 Revisão do Relatório de AIAS ....................................................................................... 24 

5 DESCRIÇÃO DO PROJECTO - IRRIGAÇÃO E FAZENDA DE GADO ............................. 26 

5.1 Introdução ..................................................................................................................... 26 

5.2 Gestão de Projectos e Componentes de Desenvolvimento ........................................... 26 

5.3 Designações de Terra ................................................................................................... 29 
5.3.1 EcoFarm e Cooperativas ........................................................................................................... 29 
5.3.2 Tsoni Farm ................................................................................................................................. 30 

5.4 Descrição geral do processo de produção de cana ....................................................... 32 

5.5 Descrição detalhada da operação proposta................................................................... 33 
5.5.1 Organização de Gestão ............................................................................................................. 33 
5.5.2 Operações Agrícolas ................................................................................................................. 33 
5.5.3 Disposição do Projecto .............................................................................................................. 34 

5.5.3.1 Especificações da Plantação ................................................................................................. 34 
5.5.3.2 Trabalho Manual .................................................................................................................... 34 
5.5.3.3 Colheita .................................................................................................................................. 34 
5.5.3.4 Transporte ............................................................................................................................. 34 

5.5.4 Apuramento da Vegetação ........................................................................................................ 35 
5.5.5 Preparação do Solo para Plantar Cana ..................................................................................... 35 

5.5.5.1 Lavoura Primária ................................................................................................................... 35 
5.5.5.2 Lavoura Secundária .............................................................................................................. 35 
5.5.5.3 Controle de Erosão e Terraceamento ................................................................................... 35 

5.5.6 Campos de Cana Commercial ................................................................................................... 36 
5.5.6.1 Plantação ............................................................................................................................... 36 
5.5.6.2 Controle de Ervas Daninhas .................................................................................................. 36 
5.5.6.3 Pragas da Cana e Controle de Doenças ............................................................................... 36 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      xxv            EcoFarm Lda 

5.5.6.4 Colheita (Cana-Planta) .......................................................................................................... 37 
5.5.6.5 Cana-Soca - Cultivo .............................................................................................................. 37 

5.5.7 Edifícios e Infrastructuras .......................................................................................................... 38 
5.5.7.1 Instalação de Compostagem ................................................................................................. 38 
5.5.7.2 Laboratório de Análise de Solos e Foliar .............................................................................. 38 
5.5.7.3 Oficinas e galpões de armazenamento de combustível ....................................................... 39 
5.5.7.4 Armazéns para equipamento agrícola .................................................................................. 39 

5.5.8 Estradas e Manutenção de Estradas ......................................................................................... 39 
5.5.9 Abastecimento de Água e Irrigação ........................................................................................... 39 
5.5.10 Produção Pecuária .................................................................................................................... 40 

6 DESCRIÇÃO DO PROJECTO – FÁBRICA DE AÇÚCAR E CENTRAL ENERGÉTICA ... 42 

6.1 Descrição Geral ............................................................................................................. 42 

6.2 Planta de Extração ........................................................................................................ 42 
6.2.1 Parâmetros de Concepção ........................................................................................................ 42 
6.2.2 Parâmetros de Concepção do Moinho de Quatro Rolos ........................................................... 43 
6.2.3 Manuseamento do Quintal de Cana .......................................................................................... 43 
6.2.4 Preparação de Cana .................................................................................................................. 43 

6.3 Fábrica de Açúcar Bruto e Refinado .............................................................................. 44 
6.3.1 Parâmetros de Concepção ........................................................................................................ 44 

6.3.1.1 Capacidade da Planta ........................................................................................................... 44 
6.3.1.2 Qualidade da Cana ................................................................................................................ 45 
6.3.1.3 Especificações do Produto .................................................................................................... 45 
6.3.1.5 Evaporador ............................................................................................................................ 46 
6.3.1.6 Panelas de Vácuo.................................................................................................................. 46 
6.3.1.7 Cristalizadores ....................................................................................................................... 47 
6.3.1.8 Centrífugas ............................................................................................................................ 47 
6.3.1.9 Secagem de Açucar, Ensacamento e Armazenamento........................................................ 47 
6.3.1.10 Descoloração .................................................................................................................... 47 
6.3.1.11 Armazenamento de Melaço .............................................................................................. 48 
6.3.1.12 Fonte de Água Bruta ......................................................................................................... 48 
6.3.1.13 Sistema de Água ............................................................................................................... 48 
6.3.1.14 Sistema de Vapor .............................................................................................................. 48 
6.3.1.15 Sistema Eléctrico ............................................................................................................... 48 
6.3.1.16 Serviços de Ar Comprimidos ............................................................................................. 48 
6.3.1.17 Águas Residuais ............................................................................................................... 49 

6.4 Planta de Cogeração ..................................................................................................... 49 
6.4.1 Parâmetros de Concepção ........................................................................................................ 50 

6.4.1.1 Caldeira ................................................................................................................................. 50 
6.4.1.2 Gerador Turbo ....................................................................................................................... 50 
6.4.1.3 Condensador ......................................................................................................................... 50 

6.4.2 Necessidades de pessoal para a fábrica e planta de energia ................................................... 50 
6.5 Descrição do Processo .................................................................................................. 51 

6.5.1 Descarga da Cana, manuseamento e preparação .................................................................... 51 
6.5.2 Extração - Difusor ...................................................................................................................... 53 

6.5.2.2 Bombas de Suco ................................................................................................................... 54 
6.5.2.3 Sistema de Controlo .............................................................................................................. 54 
6.5.2.4 Edifício do Moinho ................................................................................................................. 55 
6.5.2.5 Clarificação ............................................................................................................................ 55 
6.5.2.6 Ultra Filtração para Produção de Açúcar Refinado ............................................................... 55 

6.5.3 Evaporação ................................................................................................................................ 56 
6.5.4 Cristalização do açúcar bruto .................................................................................................... 57 
6.5.5 Sistema de descoloração ........................................................................................................... 57 
6.5.6 Cristalização do açúcar refinado................................................................................................ 58 
6.5.7 Secagem e embalagem de açúcar ............................................................................................ 58 
6.5.8 Sistema Condensador ............................................................................................................... 59 
6.5.9 Planta de energia ....................................................................................................................... 59 

6.5.9.1 Ciclo de vapor ........................................................................................................................ 59 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      xxvi            EcoFarm Lda 

6.5.9.2 Ciclo de combustão ............................................................................................................... 59 
6.5.9.3 Água e águas residuais ......................................................................................................... 59 
6.5.9.4 Sistema eléctrico ................................................................................................................... 59 
6.5.9.5 Sistema de manuseio de bagaço .......................................................................................... 60 
6.5.9.6 Sistema de manuseio de cinzas ............................................................................................ 60 

6.5.10 Controle e Instrumentação ......................................................................................................... 60 
6.5.10.2 Estações de Trabalho de Engenharia e Operador ........................................................... 61 
6.5.10.3 Historiador de Dados......................................................................................................... 61 
6.5.10.4 Controladores .................................................................................................................... 62 
6.5.10.6 Rede e Interconectividade ................................................................................................ 63 
6.5.10.7 Operação ........................................................................................................................... 63 
6.5.10.8 Dispositivos de Campo...................................................................................................... 63 
6.5.10.9 Manutenção e Resolução de Problemas .......................................................................... 63 

6.5.11 Serviços de plantas .................................................................................................................... 64 
6.5.12 Edifícios ...................................................................................................................................... 64 
6.5.13 Oficinas ...................................................................................................................................... 64 
6.5.14 Laboratório ................................................................................................................................. 64 
6.5.15 Garagem .................................................................................................................................... 65 
6.5.16 Armazéns de peça sobressalentes ............................................................................................ 65 
6.5.17 Protecção contra Incêndios ....................................................................................................... 65 

7 ALTERNATIVAS ............................................................................................................... 66 

7.1 Opções do Projecto Alternativos .................................................................................... 66 

7.2 Alternativas Fundamentais ............................................................................................ 66 
7.2.1 Um tipo diferente de desenvolvimento ...................................................................................... 66 
7.2.2 Um local diferente ...................................................................................................................... 66 

7.3 Alternativa de “Não-avançar” ......................................................................................... 66 

7.4 Um local Diferente ......................................................................................................... 67 
7.4.1 Alternativa de concepção ........................................................................................................... 67 
7.4.2 Alternativas de disposição ......................................................................................................... 67 
7.4.3 Alternativas de Tecnologia ......................................................................................................... 67 

7.4.3.1 Produção de carne ................................................................................................................ 67 
7.4.3.2 Variedades de cana ............................................................................................................... 67 
7.4.3.3 Irrigação ................................................................................................................................. 67 
7.4.3.4 Colheita .................................................................................................................................. 68 

7.4.4 Alternativas de cronograma ....................................................................................................... 68 
8 DESCRIÇÃO DA AMBIENTE BIOFÍSICO E AMBIENTAL ................................................ 69 

8.1 Introdução ..................................................................................................................... 69 

8.2 Ambiente físico .............................................................................................................. 69 

8.3 Clima ............................................................................................................................. 69 

8.4 Topografia ..................................................................................................................... 70 

8.5 Geologia e Solos ........................................................................................................... 72 

8.6 Hidrologia e Uso da Água .............................................................................................. 75 

8.7 Actual uso da terra ........................................................................................................ 75 

8.8 Flora Terrestre ............................................................................................................... 76 
8.8.1 Descrição geral da vegetação e tipos de hábitats ..................................................................... 76 

8.8.1.1 Linhas de drenagem e dambos ............................................................................................. 79 
8.8.1.4 Pradaria Arborizada, Pradaria e Áreas Cultivadas ................................................................ 79 

8.9 Fauna Terrestre ............................................................................................................. 80 
8.9.1 Diversidade de Fauna ................................................................................................................ 80 

  ............................................................................................................ 80 8.9.2 Rede de Área Protegida

8.9.3 Áreas Importantes para Aves .................................................................................................... 82 
8.9.4 Anfíbios ...................................................................................................................................... 82 
8.9.5 Répteis ....................................................................................................................................... 82 
8.9.6 Aves ........................................................................................................................................... 83 
8.9.7 Mamíferos .................................................................................................................................. 84 

8.10 Qualidade do Ar ............................................................................................................ 84 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      xxvii            EcoFarm Lda 

8.10.1 Introdução .................................................................................................................................. 84 
8.10.2 Premissas e Limitações ............................................................................................................. 85 
8.10.3 Descrição do Ambiente Receptor .............................................................................................. 85 

8.10.3.1 Receptores Sensíveis de Qualidade do Ar ....................................................................... 85 
8.10.3.2 Potencial de Dispersão Atmosférica ................................................................................. 85 
8.10.3.3 Campo de Vento de Superfície ......................................................................................... 86 
8.10.3.4 Temperatura ...................................................................................................................... 87 

8.10.4 Qualidade do Ar Ambiente na região ......................................................................................... 87 
8.10.4.1 Qualidade do Ar Ambiente Medida ................................................................................... 87 
8.10.4.2 Fontes de Poluição Atmosférica na região ....................................................................... 88 

9 DESCRIÇÃO DA AMBIENTE SOCIOECONÓMICO ......................................................... 90 

9.1 Visão Geral e Dinâmica Populacional ............................................................................ 90 

9.2 Serviços Sociais e Infraestrutura Básicas da Comunidade ............................................ 93 

9.3 Abastecimento de Água ................................................................................................. 94 

9.4 Esgoto ........................................................................................................................... 94 

9.5 Instalações Médicas ...................................................................................................... 94 

9.6 Igrejas e Cemitérios ....................................................................................................... 94 

9.7 Instalações Recreativas ................................................................................................. 95 

9.8 Energia .......................................................................................................................... 95 

9.9 Comunicação, Mercados e Transportes ........................................................................ 95 

9.10 Composição do Agregado Familiar ................................................................................ 96 

9.11 Estratégias de Subsistência dos Agregados .................................................................. 96 
9.11.1 Formal and Informal Employment  Emprego Formal e Informal ................................................ 96 
9.11.2 Rendimento e Despesa ............................................................................................................. 97 

9.12 Agricultura ..................................................................................................................... 99 
9.12.1 Jardinagem de Alimentos .......................................................................................................... 99 
9.12.2 Árvores Produtivas ................................................................................................................... 100 
9.12.3 Pecuária ................................................................................................................................... 101 
9.12.4 Desafios Agrícolas ................................................................................................................... 101 

9.13 Pesca .......................................................................................................................... 101 

9.14 Consumo Alimentar & Segurança ................................................................................ 102 

  .............................................. 102 9.15 Uso de Recursos Naturais e Serviços de Ecossistemas

10 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS BIOFÍSICOS .................................................................. 105 

10.1 Introdução ................................................................................................................... 105 

10.2 Impactos na Vegetação e Flora ................................................................................... 105 
10.2.1 Impactos existentes associados ao actual uso da terra e recursos naturais .......................... 106 

10.2.1.1 Questão 1 - Perda de comunidades vegetais ................................................................. 106 
10.2.1.2 Questão 2: Perda da Biodiversidade .............................................................................. 108 
10.2.1.3 Questão 3: Perturbação do Funcionamento do Ecossistema e Processo ..................... 108 

10.2.2 Impactos Associados a Fase de Estabelecimento / Construção do Projecto. ........................ 109 
10.2.2.1 Questão 4: Perda de comunidades vegetais .................................................................. 109 
10.2.2.2 Questão 5 - Perda de Biodiversidade ............................................................................. 112 
10.2.2.3 Questão 6: Perturbação da Função do Ecossistema e Processo .................................. 113 

10.2.3 Impactos associados com a Fase Operacional do projecto .................................................... 114 
10.2.3.1 Questão 7: Perda de comunidades de plantas ............................................................... 114 
10.2.3.2 Questão 8: Invasão de espécies de plantas exóticas ..................................................... 115 
10.2.3.3 Questão 9: Efeitos de cultivo de monocultura ................................................................ 116 
10.2.3.4 Questão 10: Mudanças nas características do solo e forma  da terra ........................... 117 

10.3 Fauna Terrestre ........................................................................................................... 118 
10.3.1.1 Impactos existentes associados ao actual uso da terra e recursos ............................... 118 

10.3.2 Impactos associados ao Estabelecimento projecto/Fase de Construção ............................... 119 
10.3.2.1 Questão 11: Perda e fragmentação de habitats ............................................................. 119 
10.3.2.2 Questão 12: Perda de Diversidade Faunística ............................................................... 122 
10.3.2.3 Questão 13: Perda de Espécies de Preocupação Especial (EPE) ................................. 125 
10.3.2.4 Questão 14: Perturbação dos Movimentos Faunísticos ................................................. 126 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      xxviii            EcoFarm Lda 

10.3.2.5 Questão 15: Invasão de Fauna Exótica .......................................................................... 127 
10.3.2.6 Questão 16: Aumento de Risco de Incêndio .................................................................. 128 

10.3.3 Impactos associados com a Fase Operacional do projecto .................................................... 129 
10.4 Avaliação de Águas Superficiais e Subterrâneas......................................................... 131 

10.4.1 Impactos associados ao Estabelecimento do projecto/ fase de Construção .......................... 131 
10.4.1.1 Questão 23: Erosão do solo ............................................................................................ 131 

10.4.2 Impactos associados com a fase operacional do projecto ...................................................... 135 
10.4.2.1 Questão 24: Funcionamento ecológico aquático ............................................................ 135 

11 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONÓMICOS ........................................... 139 

11.1 Introdução ................................................................................................................... 139 

11.2 Avaliação de Impacto Social ........................................................................................ 139 
11.2.1 Questão 25: Acesso Reduzido à Terra .................................................................................... 139 

11.2.1.1 Medidas de Mitigação e Melhoramento .......................................................................... 143 
11.2.2 Questão 26: Acesso Reduzido a Recursos Naturais .............................................................. 145 

11.2.2.1 Medidas de Mitigação e Melhoramento .......................................................................... 147 
11.2.3 Questão 27: Criação de emprego e Estimulação do Crescimento Económico ....................... 148 

11.2.3.1 Medidas de Mitigação e Melhororamento ....................................................................... 154 
11.2.4 Questão 28: Perturbação do Património Cultural .................................................................... 156 

11.2.4.1 Medidas de Mitigação e de Melhoramento ..................................................................... 158 
11.2.5 Questão 29: Saúde, Segurança e Protecção Comunitária ...................................................... 158 

11.2.5.1 Medidas de Mitigação e Melhoramento .......................................................................... 163 
11.3 Impactos da Qualidade do Ar ...................................................................................... 164 

11.3.1 Descrição dos impactos potenciais sobre a Qualidade do Ar Ambiente ................................. 164 
11.3.1.1 Estabelecimento/Fase de Construção ............................................................................ 164 
11.3.1.2 Fase Operacional ............................................................................................................ 164 

11.3.2 Resultados da Simulação de Dispersão, Riscos de Saúde e Triagem de Incômodo– Fase 

Operacional ............................................................................................................................................. 165 
11.3.2.1 Impacto de PM10 ............................................................................................................ 165 
11.3.2.2 Impact de PM2.5 ............................................................................................................. 168 
11.3.2.3 SO2, CO, NO e Impactos de Poluentes Não-critério ...................................................... 170 

11.4 Impactos sobre a Saúde Humana e Bem-estar ........................................................... 171 
11.4.1 Exposição de Longo Prazo (Residencial) ................................................................................ 171 
11.4.2 Exposição de curto prazo (Ocupacional) ................................................................................. 173 

12 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DE TRANSPORTE, RESÍDUOS E SUB-PRODUTOS ... 174 

12.1 Introdução ................................................................................................................... 174 

12.2 Avaliação de Tráfego e Transporte .............................................................................. 174 
12.2.1 Questão 30: Geração de poeira............................................................................................... 174 
12.2.2 Questão 31: Risco de colisões de veículos e danos pessoais ................................................ 176 
12.2.3 Questão 32: Degradação de Estrada públicas ........................................................................ 178 

12.3 Resíduos e Sub-produtos ............................................................................................ 179 
  .................................................................... 179 12.3.1 Impactos associados com resíduos do processo

12.3.1.1 Gestão de resíduos sólidos e líquidos de processo ....................................................... 179 
12.3.2 Impactos associados aos resíduos que não são do processo ................................................ 181 

12.3.2.1 Questão 35: Gestão de resíduos gerais e perigosos que não são do processo ............ 181 
12.3.2.2 Questão 36: Descarte de águas residuais sanitárias e lodo de esgoto .......................... 185 
12.3.2.3 Questão 37: Descarte de águas de escoamento e águas pluviais ................................. 187 
12.3.2.4 Impacto 37.1: Poluição do solo e da água ...................................................................... 187 

13 IMPACTOS CUMULATIVOS ........................................................................................... 189 

13.1 Introdução ................................................................................................................... 189 

13.2 Impactos cumulativos .................................................................................................. 189 

13.3 Avaliação dos Impactos Cumulativos .......................................................................... 190 
13.3.1 Alteração do habitat, fragmentação e perda de biodiversidade .............................................. 190 
13.3.2 Alterações da situação sócio-económica e infra-estrutura da comunidade ............................ 190 
13.3.3 Uso da Água: redução da disponibilidade e qualidade da água ............................................. 191 
13.3.4 Perfis Regionais de residuos domésticos e conscientização da comunidade ........................ 192 

13.4 Conclusão ................................................................................................................... 193 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      xxix            EcoFarm Lda 

14 RECOMENDAÇÕES DE GESTÃO .................................................................................. 194 

14.1 Introdução ................................................................................................................... 194 

14.2 Questões-chave e Recomendações de Gestão ........................................................... 194 
 .................................................................. 194 14.2.1 Questão 1: Possível Reassentamento Econômico

14.2.2 Questão 2: Poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, gestão de resíduos e 

 ........................................................................................................................................ 195 qualidade do ar

  ....................................... 196 14.2.3 Questão 3: Preocupações de Saúde e Segurança da Comunidade

  ...................................................... 197 14.2.4 Questão 4: Perda e Fragmentação de Recursos Naturais

  .................................... 198 14.2.5 Questão 5: Desenvolvimento Comunitário e Benefícios Econômicos

15 AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA SUSTENTABILIDADE .................................................. 200 

15.1 Introdução ................................................................................................................... 200 

15.2 Resultados .................................................................................................................. 200 
16 CONCLUSÕES ................................................................................................................ 209 

16.1 Introdução ................................................................................................................... 209 
16.2 Resumo de Impactos ................................................................................................... 209 

16.2.1 Estabelecimento/Fase de Construção ..................................................................................... 209 
16.2.2 Fase Operacional ..................................................................................................................... 210 

16.3 Questões-chave e Impactos ........................................................................................ 211 
17 REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 213 

 

ANEXO A1 – CARTA DE CATEGORIÇÃO DO EIA PELO MICOA ........................................... 221 

ANEXO A2 – SUBMISSÃO DO EPDA ....................................................................................... 223 

ANEXO A3 - APROVAÇÃO DO EPDA PELO MICOA ............................................................... 224 

ANEXO B - METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTOS ........................................ 226 

 
 

  



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      xxx            EcoFarm Lda 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1.1: Localização da plantação da EcoFarm proposta perto Chemba, Província de Sofala, 

Moçambique ................................................................................................................. 3 

Figura 5.1: Os DUATs a serem utilizados pelo projecto de  cana-de-açúcar orgânica da EcoFarm

 ................................................................................................................................... 28 

Figura 5.2: Disposição do conceito de sistemas de irrigação em cada um dos DUATs atribuídos a 

EcoFarm e as Cooperativas ....................................................................................... 31 

Figura 6.1: Processo de carregando/trituração e esmagamento ................................................... 52 

Figura 6.2: Planta de difusor típica na África do Sul ...................................................................... 53 

Figura 6.3: Processo Difusor ......................................................................................................... 53 

Figura 6.4: Processo de moinho de quatro rolos ........................................................................... 54 

Figura 6.5: Planta de ultrafiltração no Havaí ................................................................................. 56 

Figura 6.6: Um sistema típico de descoloração ............................................................................. 58 

Figura 7.1: Média mensal, temperaturas mínimas e máximas para a área de Chemba para o 

período de 2008.......................................................................................................... 69 

Figura 7.2: Topografia e elevação da área da EcoFarm. ............................................................... 71 

Figura 8.3: Mapa de distribuição do solo para o local do projecto EcoFarm. ................................. 74 

Figura 8.3: WWF: Eco-regiões do WWF destacando as Florestas Zambeziana e de Mopane ...... 77 

Figura 8.4:Tipos de vegetação encontrados nas áreas do projecto EcoFarm e cooperativo locais 78 

Figura 8.5: Áreas protegidas em torno do local do projecto .......................................................... 81 

Figura 8.6: Rosa dos ventos do período, diurno e nocturno .......................................................... 86 

Figura 8.7: Rosas dos vento sazonal ............................................................................................ 87 
Figura 9.1: A Área de Projecto EcoFarm ....................................................................................... 92 

Figura 9.2: Uso de recursos naturais por parte das famílias ....................................................... 103 

Figura 11.1: : Área de excedência do 24 horas OMS IT-3 para PM10 devido às actividades 

operacionais (não mitigado) ...................................................................................... 166 

Figura 11.2: Média anual simulada de GLCs de PM10 devido às actividades operacionais (não 

mitigado) ................................................................................................................... 167 

Figura 11.3: Média anual simulada de GLCs de PM10 devido às actividades operacionais 

(mitigado).................................................................................................................. 167 

Figura 11.4: Área de excedência do 24 horas OMS IT-3 para PM2.5 devido às actividades 

operacionais (não mitigado) ...................................................................................... 168 

Figura 11.5: Médias anuais simuladas de GLCs de PM2.5 devido a actividades operacionais (não 

mitigado) ................................................................................................................... 169 

Figura 11.6: Médias anuais simulados de GLCs de PM2.5 devido a actividades operacionais 

(mitigado).................................................................................................................. 169 

Figura 11.7: Médias anuais simulados de GLCs de NO2 devido a actividades operacionais 

(mitigado).................................................................................................................. 170 

Figura 11.8: Médias anuais simuladas de GLCs de SO2 devido a actividades operacionais 

(mitigado).................................................................................................................. 171 
 

  



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      xxxi            EcoFarm Lda 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 2.1: Lista de legislação aplicável ........................................................................................................... 9 
Tabela 2.2: Os Princípios do Equador (2013) ................................................................................................. 13 
Tabela 2.3: Objectivos do Padrão de Desempenho da Corporação Financeira Internacional ....................... 15 
Tabela 2.4: Convenções internacionais aplicáveis ao projecto ...................................................................... 18 
Tabela 3.1: Estudos de Especialidade realizados ........................................................................................... 20 
Tabela 4.1: Reuniões com as partes interessadas previstas para a divulgação da AIAS .............................. 24 
Tabela 5.1. Composição por área da EcoFarm e desenvolvimentos de cooperativas ................................... 29 
Tabela 5.2: Níveis de pessoal para a produção de cana-de-açúcar: Tabela 5.1 ........................................... 34 
Tabela 6.1: Níveis de pessoal para a fábrica de açúcar e planta de energia: ................................................ 51 
Tabela 8.1  Sistema de Área de Proteção de Moçambique (Serviços de Veterinaria e IIAM) ....................... 80 
Tabela 8.6: Resumo da temperatura mensal (dados MM5 - Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014) ............ 87 
Tabela 9.1: Resumo da Demografia das Comunidades Afectadas nas imediações do Projecto EcoFarm ... 90 
Tabela 9.2: Equipamentos sociais e infraestrutura básica da comunidade .................................................... 93 
Table 9.3: Setores de emprego (Formal and Informal) ................................................................................... 96 
Tabela 9.4: Renda Familiar por Mês na Área de Estudo ................................................................................ 97 
Tabela 9.5: Épocas de Cultivo de Culturas na Área de Estudo .................................................................... 100 
Tabela 11.1: Técnicas de estimativa de emissão e parâmetros (kg/tonelada) ............................................. 164 
Tabela 11.2: Taxas de emissão de poluentes a partir da fábrica e planta de co-geração (g/s) ................... 165 
Tabela 11.3: Limites de Exposição Ocupacional para produtos químicos perigosos ................................... 173 
Tabela 14.1: Principais questões sociais e ambientais do Projeto ............................................................... 194 
Tabela 15.1. Avaliação preliminar de sustentabilidade para o projeto de plantação de cana de açúcar 

orgânico EcoFarm (modificado a partir do RSB 2010 CCBA, 2008) ........................................ 201 
Tabela B-1: Classificação dos Critérios de Avaliação ................................................................................... 227 
Tabela B-2: Matriz de classificação de relevância ambiental........................................................................ 228 
 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Ilustração 5.1: Pivô central típico para ser usado no projecto EcoFarm ........................................ 40 

Ilustração 8.1: A paisagem é caracterizada por planícies plana a baixas onduladas ..................... 70 

Ilustração 8.2: Tipos de solo típicos no local do projecto ............................................................... 73 

Ilustração 8.3: Tipos de vegetação no local do projecto EcoFarm ................................................. 80 

Ilustração 8.4: Dois anfíbios característicos registados durante a visita ao local  na estação seca 82 

Ilustração 8.5: A Uma selecção de répteis registados no local (estação seca) .............................. 83 

Ilustração 8.6: Águia marcial (Polemaetus bellicosus) como vistz no local da EcoFarm................ 84 

Ilustração 9.1: Estruturas da Comunidade .................................................................................... 98 

 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      1            EcoFarm Lda 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Justificativa do Projecto  
 
O projecto proposto visa o estabelecimento, instalação, operação e manutenção de uma iniciativa 
de infraestrutura de irrigação no Distrito de Chemba, Província de Sofala, Moçambique. O projecto 
será financiado através de um contrato de subvenção entre os governos dos Países Baixos e de 
Moçambique, representado pela Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze e Agência NL 
respectivamente. 
 
O projecto será estabelecido na periferia oeste da Vila de Chemba, cerca de 35 km ao norte de 
Vila da Sena, no lado ocidental do Rio Zambeze no extremo norte da Província de Sofala de 
Moçambique (Figura 1.1). 
 
Chemba é um dos distritos mais pobres em Moçambique - um país já marcado na parte inferior 10 
do Índice de Desenvolvimento Humano. A área tem um clima quente e relativamente seco duro, 
com baixa ou nenhuma precipitação durante a estação seca e chuvas imprevisíveis durante a 
estação chuvosa, que só permitem a culturas resistentes à seca e extensa criação de gado. Os 
meios de subsistência das famílias na área baseiam-se na agricultura de subsistência de 
sequeiro, principalmente o milho e a mapira, todos com rendimentos muito baixos. Como 
resultado, a desnutrição e a segurança alimentar são preocupações sérias para quase todas as 
famílias que vivem na área. 
 
A pobreza generalizada e a vulnerabilidade dos meios de subsistência da maioria dos agregados 
familiares em Chemba está, como mencionado acima, intrinsecamente ligada às condições 
climáticas adversas, juntamente com a ausência de qualquer infraestrutura significativa, emprego 
ou reais oportunidades socioeconómicas. 
 
Como o clima encontrado em Chemba é severo, que é o principal determinante de restrição nas 
condições de vida dos povos da região, o projecto, portanto, gira em torno do desenvolvimento de 
infraestrutura de irrigação, o que permitirá que as comunidades locais melhorem o seu potencial 
de renda através de uma melhor produção agrícola, e que vai de alguma forma servir para a 
redução preocupações da desnutrição e de segurança alimentar. O objectivo do projecto é o de 
irrigar inicialmente cerca de 2.100 ha de cana de açúcar orgânica, bem como 50ha de hortícolas e 
culturas alimentares. 
 
Do ponto de vista agrícola, esta área de Moçambique é altamente adequada para a produção de 
cana de açúcar devido ao solo rico em aluvião que, com irrigação apropriada e aplicação da 
compostagem, é potencialmente capaz de produzir um excesso de 100 toneladas de cana de 
açúcar/ha. A alta fertilidade dos solos da região também reduz significativamente a necessidade 
de fertilizantes artificiais e rectificação do solo. Os solos são, portanto, adequados para as práticas 
de agricultura orgânica. 
 
O projecto irá, portanto, concentrar-se na produção de cana-de-açucar orgânica para o mercado 
europeu. A maior parte da cana será produzida em terras agrícolas comerciais com o resto sendo 
cultivado em terras pertencentes a cooperativas agrícolas locais compostas por residentes locais. 
A cana de açúcar produzida pelas cooperativas será vendida ao produtor de cana comercial, a 
EcoFarm Moçambique Lda. 
 
Em resumo, o desenvolvimento proposto terá o duplo benefício de maior segurança alimentar e do 
desenvolvimento económico local muito necessário. 
 

1.2 Visão Geral do Projecto 
 
O projecto foi concebido como uma combinação de pivô e infraestrutura de irrigação de reboque 
com o objectivo de estabelecer uma plantação de cana-de-açúcar em grande escala capaz de 
produzir entre 200. 000 e 300. 000 toneladas de cana de açúcar orgânica por ano para o mercado 
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europeu. 
 
O projecto será liderado por um consórcio de gestão de projectos e empresas de treinamento de 
desenvolvimento de negócios, que irão garantir que a infra-estrutura está devidamente concebida, 
construída e operada, e que as entidades produtivas envolvidas no projecto desenvolvem 
capacidade suficiente para gerir e utilizar. 
 
O projecto envolverá cinco entidades produtivas: 

 A empresa concessionária que detém, opera, mantém e aluga a infraestrutura de irrigação. 

 Duas cooperativas agrícolas - Lambane COCO e Chapo COCO - que compreendem os 
pequenos agricultores das comunidades locais. 

 Uma terceira cooperativa que compreende 15 bem treinados em agricultura, os jovens 
regressados qualificados e comprometidos. 

 Uma empresa de produção de cana de açúcar comercial, a EcoFarm Moçambique Lda, 
que irá produzir cana de açúcar orgânica e ajudar os agricultores das cooperativas com 
conhecimentos e equipamentos técnicos, e vai comprar o produtos cultivados pelas três 
cooperativas. 

 
Além da produção de cana-de-açucar, a Propriedade da EcoFarm também irá gerir um rebanho 
de até 5.000 cabeças de gado, cujo esterco e urina serão coletados diariamente para a produção 
de adubo. Esta compostagem será misturada com resíduos de produtos da cana da fábrica no 
local, e usada como adubo orgânico nas plantações de cana. 
 
O projecto também vai incluir a construção e operação de uma fábrica de açúcar no local, situada 
nos espaços entre pivôs de irrigação circular no limite norte da EcoFarm1, em um local sobre 5 
hectares de extensão. A planta terá uma capacidade final para processar 2.000 toneladas de cana 
por dia (TCD). O desenvolvimento será em fases, à medidade que plantação é progressivamente 
estabelecida, com a primeira fase com uma capacidade de 400 tcd. A fábrica açucareira vai incluir 
uma central de cogeração (dedicada no local) que produzirá energia eléctrica suficiente para a 
manutenção do equipamento moinho, e equipamentos de irrigação accionado electricamente. 
 
A cana-de-açúcar será processada na Planta de açúcar no local, e o produto, o açúcar orgânico 
será transportado para Beira para exportação para os mercados europeus. 
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Figura 1.1: Localização da plantação da EcoFarm proposta perto Chemba, Província de 
Sofala, Moçambique 
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1.3 O Proponente do Projecto  
 
EcoFarm Moçambique Lda. 
Av. Eduardo Mondlane Nº 1723, Ponta Gea, Beira, Sofala, Moçambique 
Telefone: +258 842000201 / +258 23 970078 
Email: rademanjvr@gmail.com 
 

1.4 O Consultor 
 

A avaliação de impacto ambiental e social (AIAS) está sendo realizada de acordo com as 
exigências das leis ambientais de Moçambique, bem como os Padrões de Desempenho sobre 
Sustentabilidade Ambiental e Social, publicada pela Corporação Financeira Intenaciona (IFC). O 
consultor ambiental e social para o projecto é: 

Coastal & Environmental Services Mozambique, Limitada 

Endereço: Rua da Frente de Libertação de Moçambique, N°324 Maputo. 
Telefone:  +258 21 243 500 
Fax:   +258 21 243 550 

Em conjunto com: 

Coastal and Environmental Services (CES) Pty Ltd 
67 African Street,  
P.O. Box 934, Grahamstown, 6139, South Africa. 
Telephone: +27 46 622 2364 
Fax: +27 46 622 6564 
Website: www.cesnet.co.za 
Email: info@cesnet.co.za 
  

1.5 Experiência da Equipa de Projecto 
 
Dr. Kevin Whittington-Jones - Co-Líder da equipe e Revisor 
Kevin tem um PhD em Biotecnologia Ambiental e um mestrado em Zoologia (ecologia marinha) e 
é Director na CES. Ele está registado como um cientista natural Professional e como auditor com 
apresentações e mesa redonda sobre Biomateriais Sustentáveis. Seus interesses profissionais 
incluem o risco do negócio ambiental, sistemas de gestão, gestão de resíduos e as mudanças 
climáticas. Antes de ingressar na CES, ocupou vários cargos acadêmicos na Universidade de 
Rhodes, incluindo o de professor titular na Rhodes Investec Business School. Além do trabalho 
geral de consultoria ambiental, Kevin tem sido responsável pela produção de numerosos estudos 
de especialidade de Gestão de Resíduos para grandes AIASs internacionais. Estes incluem 
estudos para 3 grandes projectos de mineração de minerais pesados (Egipto, Malawi e 
Madagáscar), as minas First Quantum Trident cobre (Zâmbia), as fundições de manganês Exxaro 
e Kalagadi (África do Sul), a estação de energia Rabai (Quénia), 3 grandes agro -industrial (bio-
etanol e óleo de palma) projetos (Serra Leoa, Libéria e Moçambique) e uma planta florestal e 
bioenergia (Gana). Ele também geriu um número de AIASs incluindo o da Grown Energy, um 
desenvolvimento agro-industrial de de bio-etanol próximo do desenvolvimento da EcoFarm 
proposto. 
 
Sr. Bill Rowlston - Co-Líder da equipe e Revisor 
Bill possui um grau de Honra de Primeira Classe em engenharia civil pela Universidade de 
Salford, Inglaterra (1971), depois do qual ele trabalhou durante 11 anos para consultores de 
engenharia na Inglaterra. Ele trabalhou durante 25 anos para o Departamento Sul-Africano de 
Água e Florestas, onde contribuiu para o desenvolvimento da Política Nacional de Águas e da Lei 
Nacional de Águas, e compilou e editou a Estratégia Nacional de Recursos Hídricos, Primeira 
Edição| (2004), maioritariamente escrita por ele. Bill juntou-se à CES como Director em 2007. Ele 
trabalhou como director de projectos em uma série e de grandes AIASs e AIASS na África do Sul 
e em outros países Africanos, e já realizou estudos de diligências ambientais e sociais, análises 

mailto:rademanjvr@gmail.com
mailto:info@cesnet.co.za


Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      5            EcoFarm Lda 

de cumprimento e auditorias sobre as normas internacionais para uma série de projectos 
propostos e operacionais. Ele também preparou relatórios especializados sobre recursos hídricos, 
e compilou avaliações de impacto do tráfego para projectos industriais, agro-industriais e de 
mineração, incluindo uma fundição de manganês e um desenvolvimento agro-industrial na 
Província Sul-Africana de Cabo Oriental, uma mina de minério de ferro em Moçambique, projectos 
de silvicultura e agro-industriais em Moçambique, e uma conduta adutora de água bruta em Kwa-
Zulu Natal, África do Sul. 
 
dr. Michael Bailey – Gestor do Projecto, elaboração de relatórios (Ecologia e Biodiversidade) 
 
Michael possui um mestrado em Biologia da Conservação Quantitativa pela Universidade de 
Witwatersrand, e uma Licenciatura em Biologia e Ecologia da Universidade de Ulster, e é um 
Consultor Ambiental Principal na CES, em Grahamstown. Ele é membro do Chartered Institute of 
Ecology and Environmental Management (CIEEW). Seus interesses profissionais incluem 
conservação ecológica e fauna bravia, levantamentos e monitoramento de população fauna 
bravia, planeamento ecológico e mitigação, e especialista em relatórios para projectos de AIASS 
com um especial interesse e conhecimentos em populações de aves e mamíferos. Antes de 
ingressar na CES ele era um consultor ecológico no Reino Unido e na Irlanda responsável pela 
gestão dos aspectos ecológicos de projectos de mineração e energia renovável para clientes de 
desenvolvimento privados e departamentos do governo. Michael esteve envolvido na concepção e 
realização de vários projectos de pesquisa que variam de levantamentos de aves e mamíferos 
baseados em campo e monitoramento dos programas para iniciativas de pesquisa genética em 
laboratório. Nos últimos sete anos, Michael teve experiência na gestão de grandes projectos de 
desenvolvimento em vários países africanos, incluindo, África do Sul, Zâmbia, Moçambique, 
Libéria, Botswana, Uganda e Zimbabwe, bem como o Reino Unido e Irlanda. 
 
dr. Jan Anton Hough – Elaboração do Relatório (Avaliação de Impacto Social) 
Jan Anton Hough é um cientista social envolvido principalmente em estudos sociais de base, AIS, 
Planos de Gestão Social e PARs. Suas qualificações acadêmicas e realizações incluem um MA 
(Sociologia), obtido a partir da Universidade de Stellenbosch na África do Sul, e duas publicações 
acadêmicas Listada-ISI, seguidas de uma manuscrito em elaboração a ser revisto em uma revista 
acedêmica. Antes de seu trabalho na CES ele ganhou experiência como cientista social nos 
sectores de mineração e de desenvolvimento comunitário, e na arena socioeconómica; esta última 
para a qua ele publicou artigos baseados na Web sobre preocupação socioambiental em África. 
 
Dr Eric E Igbinigie- Elaboração do Relatório (resíduos e subprodutos)  
Eric é um Consultor Ambiental Sênior e um Cientista Natural Professional (Pr.Sci.Nat.) registado. 
Eric é doutorado em Biotecnologia Ambiental e seu interesse profissional está em Gestão 
Ambiental Integrada Sustentável com um grande interesse em avaliação de especialidade em 
resíduos e águas residuais, due diligence Ambiental, avaliação de contaminação e remediação, e 
auditorias de conformidade de gestão ambiental e social. Eric já realizou com sucesso diversos 
projectos ambientais locais e internacionais relacionados em toda a África em conformidade com a 
exigência de credores multinacionais, como a IFC, Swedfund, DEG e do BAD, onde ele serviu 
como consultor de especialidad e gestor de projecto. Antes de ingressar na CES Eric era um 
cientista de pesquisa sênior no Instituto de Biotecnologia Ambiental, Universidade de Rhodes a 
realizou palestras de pós-graduação e liderou um grupo de pesquisa encarregado da 
beneficiamento bem-sucedido de despejos de carvão, facilitando a re-vegetação de locais de 
despejo da mina de carvão evidentes em Witbank, África do Sul. 
 
Dra. Tarryn Martin – Elaboração do Relatório (Avaliação de Especialidade de Vegetação) 
Tarryn é bacharel (Botânica e Zoologia), uma Licenciatura em Biodiversidade de Vertebrados 
Africanos e um Mestrado com distinção em Botânica pela Universidade de Rhodes. A tese de 
mestrado da Tarryn examinou o impacto do fogo sobre a recuperação de C3 e C4 de gramíneas 
Panicoides e não Panicoides dentro do contexto das mudanças climáticas para a qual ela ganhou 
a Medalha o Júnior Capitão Scott- (Plant Science) por produzir o melhor Mestrado de 2010 a partir 
da Academia Sul-Africana de Ciência e Arte, bem como um Prêmio Académico Extraordinário em 
Faixa de Ciência de Forragem e da Grassland Society of Southern Africa. Ela realiza avaliações 
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de vegetação, incluindo mapeamento da vegetação e sensibilidade para guiar a evolução e, 
assim, minimizar os seus impactos na vegetação sensível. Tarryn realizou uma série de 
avaliações de impacto de vegetação em Moçambique (com os padrões da IFC), que incluem o 
Projecto Florestal da Lúrio em Nampula, Mina de Grafite da Syrah em Cabo Delgado e Minas 
Minério de Ferro de Tete da Baobab, Moçambique. A Tarryn também co-projectou e implementou 
o Programa de Monitoramento Terrestre para Kenmare, MOMA, uma mina de minerais pesados 
em Moçambique. Esse programa de monitoramento inclui uma avaliação do estado das florestas. 

Dra. Cherie-Lynn Mack- Elaboração de Relatório (Qualidade das Águas Superficiais e 
Subterrâneas) 

A Dra. Cherie-Lynn Mack detém graus de Doutoramento e Mestrado (com distinção) em 
Biotecnologia Ambiental, com uma licenciatura em Microbiologia e Bioquímica. Ela tem 
experiência em pesquisa de pós-graduação em tecnologias de tratamento de águas residuais 
industriais e domésticas, com particular ênfase para as indústrias do carvão e mineração de 
platina. Seus interesses estão no sector da água, com experiência na determinação da reserva 
ecológica e de monitorização da qualidade da água e de análise de projectos. Ela está 
actualmente empregada no escritório de East London CES como um consultor ambiental principal. 
 
dr. Roy de Kock – Elaboração de Relatório (Recursos Naturais e Uso do Solo) 
O Roy é consultor sênior com Licenciatura em Geologia e um mestrado em Botânica da 
Universidade Metropolitana Nelson Mandela, em Port Elizabeth. Sua tese de mestrado focou-se 
em Ecologia de Reabilitação usando uma mina a céu aberto como um estudo de caso. Ele 
trabalha para a CES desde 2010, e está baseiado na filial de East London, onde ele concentra-se 
em Avaliações Ecológica e Agrícola, geológica e geotécnica, análise de planos de gestão 
ambiental, aplicações de mineração e vários estudos de impacto ambiental. Roy trabalhou em 
diversos projectos na África do Sul, Moçambique e Malawi.  
 
dr. Thomas King – Elaboração de Relatório (Infraestrutura e Transporte) 
Thomas detém um bacharelato com especialização em Zoologia pela Universidade de Pretória e 
uma licenciatura em Biodiversidade e Conservação da Universidade de Rhodes. Como parte de 
sua licenciatura, Thomas foi treinado em Sistemas de Informação Geográfica (GIS) e Gestão 
Comunitária de Recursos Naturais (CBNRM), além dos cursos de ciências biológicas necessários. 
Sua tese de licanciatura investigou a taxa na qual o Arvoredo Subtropical recupera naturalmente 
após o pastejo pesado por avestruzes (Struthio camelus). Na CES esteve envolvido em AIAs para 
numerosos desenvolvimentos de energia eólica, uma instalação de criação de frangos, vários 
empreendimentos de mineração e já cumpriu o papel de Oficial de Controle Ambiental (OCA) com 
mina de Minerais Pesados da Kenmare no norte de Moçambique. Thomas é o principal 
responsável pela GIS relacionada com o trabalho na CES.  
 
dra. Carina Saranga- Facilitação do Processo de Participação Pública, compilação de relatórios 
Carina Saranga possui diploma de Bacharel em Direito, com especialização em Direito Público 
(2011), da Universidade de São Tomás, em Moçambique. Ela está atualmente concluindo seu 
projeto de pesquisa sobre o tema grau: “A complexidade do processo de reassentamento em 
Moçambique”. Carina juntou-se a CES em 2013, onde ela está envolvida na preparação e 
coordenação do processo de participação pública, bem como pesquisas de campo para o 
processo de reassentamento. Antes disso, ela trabalhou como assistente de participação pública, 
onde ela esteve em contacto com as diversas partes interessadas, de modo a garantir a sua 
participação nas reuniões públicas. 
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2 QUADRO LEGAL 
 

2.1 O Processo de Avaliação de Impacto Ambiental em Moçambique 
 
O Regulamentos de AIA de Moçambique (Artigo 3) define três categorias de projectos e estes por 
sua vez, definem o nível de avaliação ambiental necessária. O projecto que está sendo 
considerado aqui é um projecto de Categoria A (Anexo I) e está sujeito a uma AIA completa, tal 
como definido pelo regulamento, devido à sua natureza, dimensão e localização. 
 
O Processo de Participação Pública é obrigatório para todos os projectos de Categoria A. O Artigo 
14 do Estatuto da AIA define o Processo de Participação Pública como uma actividade que 
envolve audiências e consultas públicas. O Processo de Participação Pública implica o 
fornecimento de informações sobre o projecto para todas as partes directa e indirectamente 
interessadas e afectadas, respondendo aos pedidos públicos para obter explicações sobre o 
projecto, e a formulação de pareceres relacionados com o projecto e sugestões das partes 
interessadas e afectadas. 
 
A participação do público é uma oportunidade para as partes interessadas para saberem mais 
sobre o projecto proposto e fornecer as suas opiniões. Estas precisam ser incorporadas no 
processo de AIA e devem ser utilizadas para orientar as fases de avaliação e ajudar a mitigar 
potenciais situações de conflito logo no início do processo de planeamento. 
 
Existem efectivamente seis principais etapas no processo de AIA: 
 

Passo 1: Pré-Avaliação (Aplicação e Triagem) de actividades contra os Anexos I, II e III, tal 
como definido no Artigo 3 da Lei, de modo a determinar qual o processo deve ser realizado, e 
conclusão de um Formulário de Informação Ambiental Preliminar – o Formulário da AIA - antes do 
processo de AIA ser iniciado. 
 
O formulário de AIA foi submetido ao MICOA a 15 de Fevereiro de 2013, e a carta de confirmação 
de categorização da AIA foi recebida do MICOA a  8 de Março 2013, uma cópia é fornecida no 
Apêndice A. 
 
Passo 2: Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito e Termos de 
Referência 
Um Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA) é obrigatório para todas 
as actividades do Anexo I e II, conforme definido pelo Artigo 10 do Regulamento de AIA, para 
determinar se existem falhas fatais ou riscos ambientais relacionados com a implementação da 
actividade, definir o âmbito do processo de AIA e desenvolver Termos de Referência (ToR) para a 
avaliação caso não sejam identificadas falhas fatais. 
 
Os termos de referência necessários para este projecto descrevem: 

 Equipe de avaliação da AIA 

 Metodologia de AIA 

 Estudos de especialidade a serem realizados 

 Alternativas viáveis, e; 

 Descrição do processo de participação pública 
 
Passo 3: Revisão do Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito eTermos 
de Referência pela Autoridade  
Durante o período em análise, a autoridade pode solicitar informações adicionais, devendo 
fornecer comentário e recomendações em termos de estudo EIA no prazo de 30 dias a contar da 
recepção do relatório. 
 
O relatório de EPDA e TdR foram submetidos ao MICOA para revisão a 12 Dezembro de 2013 
(ver Apêndice A2), e aprovado a 29 de Janeiro de 2014. Uma cópia da aprovação é fornecida no 
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Apêndice A3. 
 
Passo 4: O Processo de Participação Pública 
O Processo de Participação Pública (PPP) envolve a consulta com o público em geral. O processo 
facilita a disseminação de informações sobre o projecto e permite a identificação de Partes 
Interessadas e Afectadas (PI&As), indirectamente e diretamente para ser acoplado ao longo das 
várias fases do desenvolvimento do projecto 
 
O proponente do projecto é obrigado a realizar o PPP durante o processo de AIAS. Isso inclui 
fornecer divulgação suficiente e permitir a oportunidade as PI&A de participar nas reuniões 
públicas. O PPP é realizado com base em directivas dadas pela autoridade competente e os 
resultados do processo serão resumidos em um relatório final. 
 
Passo 5: Estudo de Impacto Ambiental e Programa de Gestão Ambiental (EMP) 
O processo de AIA é da responsabilidade do proponente e da equipe de AIA, e deve ser realizado 
de acordo com os Termos de Referência definidos no EPDA. O estudo é resumido em um 
Relatório de Impacto Ambiental (REIA). 
 
De modo a abordar as questões levantadas durante o processo de EPDA, a AIA inclui estudos de 
especialidade para fornecer um exame minucioso e exaustivo dos impactos ambientais e sociais 
essenciais. Uma vez concluídos, estes resultados estão resumidos no REIA, e os relatórios 
completos são fornecidas como um Volume de Estudos de Especialidade. 
 
Todos os estudos de especialidade devem incluir recomendações específicas destinadas a evitar 
ou, quando tal não for possível, reduzir os impactos negativos e maximizar os impactos positivos 
durante as fases de construção, operação e descomissionamento do desenvolvimento proposto. 
Estas recomendações são sintetizadas em um Programa de Gestão Ambiental (PrGA). (De modo 
a ser coerente com as exigências da IFC, este documento será referido daqui por diante como o 
Programa de Gestão Ambiental e Social (PrGAS). 
 
Passo 6: Revisão do Relatório de Impacto Ambiental e Programa de Gestão Ambiental pela 
Autoridade  

O Relatório de Impacto Ambiental, Volume de Estudos de Especialidade e Programa de Gestão 
Ambiental deve ser apresentado ao MICOA para revisão. A avaliação deve ser realizada no prazo 
de 45 dias a contar da recepção dos relatórios finais. Após a conclusão da avaliação, o MICOA 
fornece um registo final da decisão. Com base no Artigo 19 dos regulamentos da AIA este pode 
ser um dos seguintes procedimentos: 

 Um Registo de Decisão positivo que aprova o projecto; ou 

 Rejeição total da actividade com base nos resultados dos relatórios e da declaração final 
do impacto ambiental; ou 

 Rejeição parcial da actividade com base nos resultados dos relatórios e da declaração final 
de impacto ambiental 

 
Ao conceder uma licença ambiental a autoridade competente pode anexar condições de 
aprovação que sejam juridicamente vinculativas para o proponente. Além disso, a autoridade pode 
solicitar alterações no escopo do projecto ou estudos de AIA adicionais. 
 

2.2 Legislação Moçambicana Aplicável 
 
Um resumo da legislação nacional aplicável ao projecto é fornecido abaixo na Tabela 2.1. Note-se 
que a lista fornecida abaixo não é exaustiva, e foi restrita a documentos que têm relevância directa 
tanto para questões sociais ambiente e/ou comunidades. Detalhes e aplicabilidade dos 
instrumentos mais relevantes são apresentados após a tabela.  



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      9            EcoFarm Lda 

Tabela 2.1: Lista de legislação aplicável 

LEGISLAÇÃO DATA DA PROMULGAÇÃO 

LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Constituição da República de Moçambique 2004 

LICENCIAMENTO INDUSTRIAL E LEI DO TRABALHO 

Lei Geral de Investimento Lei 3/1993 de 24 de Junho 

Regulamento do Licenciamento industrial Decreto 39/2003, de 26 de Novembro 

Regulamento da Inspeção Indústria e Comércio Decreto 199/2004 de 24 de Novembro 

Lei do Trabalho Lei nº. 23/2007, de 01 de Agosto 

LEI-QUADRO DO AMBIENTE, AIA, INSPECÇÕES E AUDITORIAS 

Lei do Ambiente 
Lei 20/1997 de 1 de Outubro (Alterada 
pelo Decreto 42/2008) 

Regulamento Avaliação de Impacto Ambiental Decreto 76/1998 

Regulamento de Avaliação de Impacto Ambiental 
Decreto 45/2004 de 29 de Setembro 
(alterado pelo Decreto 42/2008 de 04 de 
Novembro) 

Adendas aos Regulamentos processo de AIA N
o
. 45/2004 

Diploma Ministerial 198/2005 de 28 de 
Setembro 

Directiva geral de AIA 
Diploma Ministerial 129/2006 de 19 de 
Julho 

Directiva Geral para o Processo de Participação Pública no 
processo de AIA 

Diploma Ministerial 130/2006 de 19 de 
Julho 

Alterações das secções 5, 15, 18, 20, 21, 24, 25 e 28 do 
Regulamento do Processo AIA Decreto 45/2004 

Decreto 42/2008 de 04 de Novembro 
(Alterado pelo Decreto 42/2008) 

Regulamentos para Inspecções Ambientais 
Diploma Ministerial 11/2006, de 15 de 
Junho 

Processo de Auditoria Ambiental 
Diploma Ministerial 32/2003, de 12 de 
Agosto 

Extratos do Código Penal 16 de Septembro de 1886 

Normas de aplicação de multas e outras sanções previstas na 
legislação ambiental 

Diploma Ministerial 1/2006, de 04 de 
Janeiro 

Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente Diploma Ministerial de 2006/7 

Alterações dos Artigos 23 e 24 e os Anexos I e IV, referidos no 
Artigo 7 e 3 do Artigo 16 do Regulamento sobre Padrões de 
Qualidade Ambiental e Emissões de Efluentes aprovado pelo 
Decreto 18/2004 de 2 de Junho e aprova os Anexos 1A e 1B. 

Decreto 67/2010 de 31 de Dezembro 

Protecção do Patrimônio Cultural de Moçambique Decreto 10/1988 

Regulamento sobre a Protecção do Património Arqueológico,  Decreto 27/97 de 20 de Julho 

Património Arqueológico Decreto 27/1994 

RESÍDUOS 

Regulamento de Gestão de Resíduos 
Decreto Ministerial 13/2006 de 15 de 
Junho 

Regulamento de Padrões de Qualidade Ambiental e de 
Emissão de Efluentes  
 

Decreto 18/2004 de 02 de junho (alterado 
pelo Decreto 67/2010) 

RECURSOS HÍDRICOS 

Lei de Águas Lei 16/1991 de 03 de Agosto 

Licença de Água e Regulamentos de Concessões  Decreto 43/2007 de 30 de Outubro 

Política da Águas Decreto 46/2007 de 21 de Agosto 

  

BIODIVERSIDADE E FAUNA BRAVIA 

Lei de Florestas e Fauna Bravia Lei 10/1999 de 7 de Julho 

Regulamentos da Lei de Florestas e Fauna Bravia Decreto Nº 12/2002 de 25 de Março 

Estratégia Nacional e Plano de Acção para a Conservação da 
Diversidade Biológica 

Adoptada pela 18ª Sessão Ordinária do 
Conselho de Ministros de 22 de Julho de 
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LEGISLAÇÃO DATA DA PROMULGAÇÃO 

2003 

Regulamento de Saúde Animal Decreto N
O
 26/2009, de 17 de Agosto 

REASSENTAMENTO E TERRA  

Lei de Terras Lei 19/1997 de 01 de Outubro 

Regulamento Lei de Terras de  
Decreto 66/1998 08 de Dezembro 
(alterado pelo Decreto 1/2003 de 18 de 
Fevereiro) 

Lei de Ordenamento do Território Artigo 20 da Lei 19/2007 de 18 de Julho 

Regulamentos do Ordenamento do Território Decreto 23/2008 01 de Julho 

Regulamento para expropriação associada a Ordenamento do 
Território - 

Diploma Ministerial 181/2010, de 18 de 
Junho 

Regulamento do Processo de Reassentamento Resultante de 
Actividades Económicas 

Decreto 31/2012 de 08 de Agosto 

 
A gestão dos recursos hídricos em Moçambique é coberta pela Política Nacional de Águas 
(recentemente revista) e Lei de Águas (Lei Nº 16/91). As Administrações Regionais de Águas 
(ARAs), que são organizadas em termos de bacias hidrográficas, são as instituições responsáveis 
pela gestão dos recursos hídricos do país. A Administração Regional de Águas do Zambeze (ARA 
Zambeze) é responsável por questões de recursos hídricos em Chemba. Sua sede é em Tete com 
uma filial em Caia. 
 
O Rio Zambeze será a principal fonte de água para o desenvolvimento proposto. Fluxos mínimos 
de água no Zambeze são de cerca de 1 600m3/seg. O requisito máximo de água do 
desenvolvimento da EcoFarm proposto, tal como descrito neste documento é de 2m3/s, o que é 
menos do que 0,125% do caudal mínimo no rio. Não se espera que a captação de água do Rio 
Zambeze para o projecto tenha impacto sobre os requisitos de caudal ecológico do rio, ou 
quaisquer usuários potenciais de água a jusante. 
 
A Lei de Águas (Lei 16/91 de 3 de Agosto) define princípios de utilizador-pagador e do poluidor-
pagador como base para a gestão dos recursos hídricos e do regime de concessão de água e 
licenças. Esses factores são baseados em princípios de sustentabilidade ambiental. 
 
De acordo com a Lei de Águas, os usos da água são classificados como de uso comum e uso 
privado. Uso comum visa atender as necessidades de água, pessoais e familiares nacionais, 
incluindo a água potável para o gado e irrigação em pequena escala. De acordo com a lei, a 
utilização comum é livre e isenta de licença ou concessão. O uso privado é dado por concessão 
ou através do direito a sua utilização pode ser realizada sob: 

a) Os direitos conferidos nos termos da lei ou seja (titulares de DUAT) podem usar fontes 
de água em suas terras sem uma licença se tal uso da água for para uso doméstico ou 
agrícola, a menos que o volume a ser utilizado seja tal que uma licença ou concessão é 
requerida (Artigo 23); 

b) Os direitos Licenciados; ou 
c) Concessão de Direitos de Água (Artigo 21). 

 
A licença de uso da água ou de concessão pode ser concedida a qualquer pessoa singular ou 
colectiva, pública ou privada, nacional ou estrangeira, se ela tiver autoridade legal para estar em 
Moçambique, e se a utilização de água não danificar o equilíbrio ambiental e ecológico. 
Licenciamento e concessões são reguladas no âmbito da Lei de Águas. A licença de uso da água 
será necessária para este projecto e será pedida à Administração Regional de Águas (ARA-
Zambeze) uma vez tenha sido emitida uma licença ambiental. Além disso, será necessário 
desenvolver todos os planos relacionados com a água para o projecto (Plano de Gestão da Zona 
Ripariana, Plano de Gestão de Águas Pluviais e Plano de Monitoramento de Águas Superficias e 
Subterrâneas), em estreita cooperação com a ARA-Zambeze. 
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Uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) também é exigida pela Lei de Águas (Lei 16/91 de 
3 de Agosto), que, no Nº 2 do Artigo 7 afirma que o sistema hidráulico não pode ser adoptado sem 
uma análise prévia dos seus efeitos e impactos sociais, económicos e ambientais, estando este a 
ser imputado aos proprietários de grandes obras. A Lei de Águas (Lei 16/91 de 3 de Agosto) e a 
Política de Águas (46/2007 de 21 de Agosto) defendem o direito à água potável para as pessoas, 
e pessoas singulares ou colectivas responsáveis por fornecer água para consumo devem garantir 
que as instalações usadas e de água fornecidas em conformidade com os requisitos 
estabelecidos pelo Diploma Ministerial, neste caso Diploma Ministerial Nº 180/2004. 
 
A Lei do Ambiente (Lei Nº 20/97 de 1 de Outubro) afirma que todas as actividades públicas e 
privadas com o potencial de influenciar as componentes ambientais devem ser precedidas por 
uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), com vista à obtenção de uma Licença Ambiental (LA) 
emitida pela autoridade responsável pelo licenciamento ambiental de várias actividades, que é o 
Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA), através da Direcção Nacional de 
Avaliação de Impacto Ambiental (DNAIA). Esta lei baseia-se, em particular, no princípio da 
precaução que se concentra na prevenção da ocorrência de impactos ambientais significativos ou 
irreversíveis negativos, independentemente da existência de certeza científica sobre a ocorrência 
de tais impactos sobre o meio ambiente. A Lei Ambiental define o processo de avaliação do 
impacto ambiental como instrumento de prevenção para a gestão ambiental dos projectos e apoia 
o Governo de Moçambique na tomada de decisões quanto à alocação de licenças ambientais para 
o desenvolvimento do projecto. A licença ambiental precede qualquer outra licença legal 
necessária. 
 
O Processo de Avaliação do Impacto Ambiental é regulamentado pelo Decreto Nº 45/2004, de 
29 de Setembro, que recentemente (Novembro de 2008) foi actualizado em algumas das suas 
disposições por meio do Decreto Nº 42/2008, de 4 de Novembro. O processo de AIA é 
complementado pela Directiva Geral para Estudos de Impacto Ambiental (Diploma Ministerial Nº 
129/2006 de 19 de Julho). A Directiva Geral para Estudos de Impacto Ambiental (Decreto 
Ministerial 129/2006 de 19 de Julho e o Diploma Ministerial Nº. 130/2006, de 9 de Julho), 
estabelece os princípios para um processo de participação pública durante um processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental, incluindo os princípios da acessibilidade, inclusão, a 
representação, a funcionalidade, a negociação e a prestação de contas formam a base jurídica 
para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). A necessidade de Engajamento das 
Partes Interessadas é ainda reforçado pelos novos regulamentos em vigor no processo de 
reassentamento resultante de Actividades Económicas de acordo com o Decreto 31/2012, de 8 de 
Agosto. O Artigo 13 do presente regulamento aponta para a necessidade de garantir a 
participação do público durante todo o processo de elaboração e implementação de Planos de 
Acção de Reassentamento de Projectos 
 
Auditoria Ambiental e Inspecção Ambiental são reguladas, respectivamente, pelo Decreto Nº 
32/2003, de 20 de Agosto e Nº 11/2006, de 15 de Julho. O Regulamento sobre o Processo de 
Auditoria Ambiental (Decreto Nº 32/2003 de 20 de Agosto) indica que qualquer actividade pública 
ou privada pode ser submetida a auditorias ambientais públicas (realizada pelo MICOA) ou 
privadas (interna). A entidade auditada deve fornecer aos auditores pleno acesso aos locais a 
serem auditadas, bem como todas as informações solicitadas. Enquanto isso, o regulamento 
sobre as inspecções ambientais (Decreto Nº 11/2006, de 15 de Julho), regula os mecanismos 
legais de inspecção de actividades públicas e privadas, que directa ou indiretamente possam 
causar impactos ambientais negativos. Esta lei visa a regular a actividade de supervisão, controlo 
e vigilância da conformidade com a protecção do ambiente a nível nacional 
 
A Lei de Ordenamento do Território (Lei 19/2007, de 18 de Julho) cria um quadro jurídico e de 
planeamento e materializa através de instrumentos de ordenamento do território, Política de 
Planeamento Terra (PPT). A Lei define os mecanismos para a elaboração, aprovação, execução, 
monitoramento e supervisão de planos de uso da terra, bem como as responsabilidades 
associadas. Esta lei aplica-se a todo o território nacional e, para fins de planeamento, regulação 
das relações entre os diferentes níveis da administração pública, as suas relações com outros 
indivíduos públicos e privados, representantes dos diferentes interesses económicos, sociais e 
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culturais, incluindo as comunidades locais. 
 
Regulamento da Lei de Ordenamento do Território (Decreto Nº 23/2008.) Estabelece medidas 
e procedimentos de regulação para garantir a ocupação e uso racional e sustentável dos recursos 
naturais, a valorização do potencial diversificado de cada região, a infraestrutura, sistemas 
urbanos e promovendo coesão nacional e segurança da população. 
 
Lei de Florestas e Fauna Bravia (Lei n. 10/99) de 7 de Julho e os respectivos Regulamentos 
(No. 11/2003 de 25 de Março) define como áreas protegidas as áreas territoriais representativas 
do património natural nacional, para a conservação da biodiversidade e ecossistemas frágeis ou 
espécies animais ou vegetais e áreas protegidas classificadas como parques nacionais, reservas 
nacionais e áreas de uso e valor histórico e cultural. A demarcação de zonas tampão é 
obrigatoriamente registada no Cadastro Nacional de Terras.  
 
Regulamento da Saúde Animal (Decreto n 26/2009, de 17 de Agosto) estabelece padrões para 
a vigilância epidemiológica e controlo de doenças animais em Moçambique. Os objectivos do 
presente regulamento são: proteger a saúde pública, proteger o mercado interno e a exportação 
de animais, produtos animais e outros que possam ser afectados directa ou indirectamente por 
doenças dos animais. O regulamento também estabelece a base para a realização de vigilância 
de doença, controlo e erradicação de doenças de grande importância económica e/ou saúde 
pública; servir de base para a compensação pelas perdas causadas por doenças dos animais; 
servir de base para o cumprimento das condições de bem-estar animal. 
 
Regulamentos sobre Qualidade Ambiental e Padrões de Emissão de Efluentes (Decreto 
18/2004 de 2 de Junho), estabelece padrões de qualidade e emissão de efluentes ambientais, de 
modo a garantir um controlo eficaz e monitoramento da qualidade do ambiente em termos das 
disposições do Artigo 10 do 1997 da Lei Base do Ambiente. O presente regulamento visa controlar 
e manter os níveis admissíveis de concentração de poluentes nas componentes ambientais. O 
Artigo 3 estabelece que as disposições do presente regulamento são aplicáveis a todas as 
actividades públicas e privadas que podem, directa ou indirectamente influenciar as componentes 
ambientais. A responsabilidade jurisdicional para fazer cumprir o regulamento encontra-se com o 
MICOA (Artigo 4). 
 
Decreto Nº 67/2010, que altera o Regulamento de Qualidade Ambiental e Emissões de 
Efluentes. Este Decreto altera os Artigos 23 e 24 e os Anexos I e V do Regulamento sobre 
Qualidade Ambiental e Emissões Efluentes (Decreto Nº 18/2004), relativos a tributos para as 
autorizações especiais e novas multas e sanções para actividades ilegais. Os Anexos IA e IB 
apresentam as novas normas de qualidade do ar, agentes e parâmetros atmosfera poluentes para 
os agentes inorgânicos e orgânicos cancerígenos. O Anexo V enumera as substâncias químicas 
potencialmente prejudiciais. 
 
Plano Nacional de Estratégia e de Acção para a Conservação da Diversidade Biológica para 
Moçambique formulado pelo MICOA foi aprovado pelo Conselho de Ministros em Agosto de 
2003. O objectivo geral do Plano e de Acção Nacional de Estratégia é resumido pela seguinte 
declaração: “A conservação da diversidade biológica para a manutenção dos sistemas ecológicos 
e processos tendo em conta a necessidade de um desenvolvimento sustentável e uma 
distribuição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização da diversidade biológica”.  
 
Lei do Património Cultural (Lei Nº 10/88 de 22 de Dezembro) foi formulada para proteger 
legalmente o património cultural material e imaterial de Moçambique. Para os efeitos da Lei, o 
Património Cultural é definido como “o conjunto de activos tangíveis e intangíveis criados ou 
integrados pelo povo Moçambicano ao longo da história, com relevância para a definição da 
identidade cultural de Moçambique”. As propriedades culturais incluem: monumentos, grupos de 
edifícios com importância histórica, lugares ou locais de trabalho artísticas ou científicas (com 
arqueológicos, históricos, estéticos, etnológico ou antropológico) formações e naturais (físicas e 
biológicas com particular interesse, do ponto de vista estético ou científico). Também deve ser 
considerado o Regulamento sobre a Protecção do Património Arqueológico, aprovado pelo 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      13            EcoFarm Lda 

Decreto 27/97 de 20 de Julho. 
 

2.3 Diretrizes internacionais e políticas aplicáveis a este projecto 
 

2.3.1 Os Princípios de Equador (2013) 

  
Os Princípios do Equador são uma referência institucional financeira para determinar, avaliar e 
gerir os riscos sociais e ambientais para os projectos. Como o desenvolvedor pretende ser 
compatível com a IFC, os Princípios de Equador formam uma prática padrão da indústria a qual a 
IFC também segue. Existe, portanto, um estreito alinhamento entre esses princípios e as 
directrizes da IFC. Eles representam um conjunto voluntário de directrizes ambientais e sociais 
para financiamento de empréstimo de projectos.  
  
Os princípios do Equador estão resumidos no quadro a seguir: 
 
Tabela 2.2: Os Princípios do Equador (2013) 

Princípios Objectivos-chave 

Princípio 1: Revisão e 
Categorização 

Quando um projecto é proposto para financiamento a EPFI irá categorizá-lo, como 
parte da sua revisão ambiental e social interna e due diligence, com base na 
magnitude dos potenciais riscos e impactos ambientais e sociais. Esta análise é feita 
com base no processo de categorização social e ambiental da Corporação 
Financeira Internacional (IFC). Fazendo uso da categorização de due diligence 
ambiental e social da EPFI, esta é proporcional à natureza, escala e estágio do 
projecto, e com o nível de riscos e impactos ambientais e sociais. 

Princípio 2: Avaliação 
Ambiental e Social 

Para todos os Projectos de EPFI de Categoria A e Categoria B serão exigidos que o 
cliente realize um processo de Avaliação que aborde, para a satisfação da EPFI, os 
riscos e impactos ambientais e sociais relevantes do projecto proposto (que podem 
incluir a lista ilustrativa de questões encontradas no Anexo II [1]). A Documentação 
de Avaliação deve propor medidas para minimizar, mitigar e compensar os impactos 
negativos de uma forma relevante e adequada à natureza e escala do projecto 
proposto. 

Princípio 3: Padrões 
Ambientais e Sociais 
Aplicável 

O processo de avaliação deve, em primeiro lugar, abordar a conformidade com as 
leis relevantes do país anfitrião, regulamentos e autorizações que dizem respeito às 
questões ambientais e sociais.EPFIs operam em diversos mercados: alguns com 
governação ambiental e social robusto, sistemas de legislação e capacidade 
institucional concebida para proteger os povos e o ambiente natural; e alguns com 
evolução técnica e capacidade institucional para gerir as questões ambientais e 
sociais. Para Projectos situados em Países Não-Designados, o processo de 
Avaliação avalia a conformidade com os Padrões de Desempenho da IFC em 
Sustentabilidade Ambiental e Social (Padrões de Desempenho) e as Directrizes do 
Meio Ambiente, Saúde e Segurança do IFC/Grupo do Banco Mundial (Directrizes de 
EHS). 

Princípio 4: Plano de Acção 
do Sistema de Gestão 
Ambiental e Social e dos 
Princípios do Equador 

Para todos os Projectos de Categoria A e Categoria B, a EPFI exigirá que o cliente 
desenvolva ou mantenha um Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS).  
Além disso, será preparado pelo cliente um Plano de Gestão Ambiental e Social 
(PGAS) para abordar questões levantadas no processo de Avaliação e incorporar 
acções necessárias para cumprir com as normas aplicáveis. Quando as normas 
exigidas não forem de encontro com a satisfação da EPFI, o cliente e a EPFI 
deverão acordar com um Plano de Acção de Princípios do Equador (AP). Os 
Princípios do Equador (AP) destinam-se a delinear as lacunas e compromissos para 
atender aos requisitos da EPFI alinhadas com as normas aplicáveis. 

Princípio 5: Engajamento das 
Partes Interessadas 

Para todos os Projectos de Categoria A e Categoria B a EPFI requererá que o cliente 
demonstre o Envolvimento efectivo das Partes Interessadas como sendo um 
processo contínuo, de forma estrutural e culturalmente apropriadas com as 
Comunidades Afectadas e, quando pertinente, com outras partes interessadas. Para 
Projectos com impactos de potencial significativamente negativos nas Comunidades 
Afectadas, o cliente irá realizar um processo de Consulta e Participação Informada. 
O cliente irá moldar o seu processo de consulta: aos riscos e impactos do Projecto; 
as fases de desenvolvimento do Projecto; as preferências de idioma das 
Comunidades Afectadas; processos de tomada de decisão; e as necessidades de 
grupos desfavorecidos e vulneráveis. Este processo deve ser livre de manipulação 
externa, interferência, coerção e intimidação. 
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Princípios Objectivos-chave 

Princípio 6: Mecanismo de 
reclamações 

Para todos os Projectos da Categoria A e, quando necessário, da Categoria B, a 
EPFI exigirá ao cliente, como parte do SGAS, para estabelecer um mecanismo de 
reclamações designado para receber e facilitar a resolução das preocupações e 
queixas sobre o desempenho ambiental e social do Projecto. Requere-se que o 
mecanismo de reclamações seja dimensionado para os riscos e impactos do 
Projecto e tenha as Comunidades Afectadas como seu principal usuário. Este irá 
procurar resolver prontamente as preocupações, usando um processo consultivo 
compreensível e transparente que seja culturalmente adequado, de fácil acesso, 
sem nenhum custo e sem retribuição para a parte que originou o problema ou 
preocupação. O mecanismo não deve impedir o acesso aos recursos jurídicos ou 
administrativos. O cliente informará as Comunidades Afectadas sobre o mecanismo 
no decurso do processo de Envolvimento das Partes Interessadas. 

Princípio 7: Revisão 
Independente 

Para todos os Projectos da Categoria A e, quando aplicável, da Categoria B, uma 
Consultor Ambiental e Social Independente, que não esteja directamente associado 
ao cliente, levará a cabo uma Revisão Independente da Documentação de 
Avaliação, incluindo a documentação dos processos de PGASs, de SGAS, e de 
Envolvimento das Partes Interessadas de a finalidade de apoiar na due diligence da 
EPFI e avaliar o cumprimento dos Princípios do Equador.  O Consultor Ambiental e 
Social Independente também irá propor ou dar o parecer do Princípios do Equador 
AP Independente capaz de trazer o Projecto a conformidade com os Princípios do 
Equador, ou indicar quando não for possível a conformidade. 

Princípio 8: Convênios 

Uma força importante dos Princípios do Equador é a incorporação de convénios 
ligados à conformidade. Para todos projectos, o cliente fará convénios na 
documentação de financiamento para cumprir com todas leis ambientais e sociais, 
regulamentos e licenças relevantes do país de acolhimento em todos os aspectos 
relevantes. Além disso, para todos Projectos de Categoria A e Categoria B o cliente 
irá aliar a documentação financeira. 

Princípio 9: Monitoramento 
Independente e Relatórios 

Para avaliar a conformidade do Projecto com os Princípios do Equador e assegurar o 
monitoramento contínuo e redacção de relatórios após o Fecho Financeiro e ao 
longo da vida do empréstimo, a EPFI irá, para todos os Projectos da Categoria A e, 
quando aplicável, da Categoria B, exigir a nomeação de um Consultor Ambiental e 
Social Independente, ou exigir que o cliente contrate especialistas externos 
qualificados e experientes para verificar as suas informações de monitoramento, que 
serão compartilhadas com a EPFI. 

Princípio 10: Relatórios e 
Transparência 

A EPFI irá reportar publicamente, pelo menos anualmente, as transacções que 
tenham atingido o Fecho Financeiro e nos seus processos e experiência de 
implementação dos Princípios do Equador, tendo em conta as considerações de 
confidencialidade adequadas. A EPFI irá reportar de acordo com os requisitos 
mínimos de relatórios especificados. 

 

2.3.2 A  Corporação Financeira Internacional (IFC) 

A IFC é membro do Grupo Banco Mundial, e uma das maiores instituições de financiamento de 
desenvolvimento que se concentra exclusivamente no sector privado nos países em 
desenvolvimento (IFC, 2012). A IFC foi criada em 1956 e trabalha em países em desenvolvimento 
a criar oportunidades de emprego, gerar receitas fiscais, melhorar a governança corporativa e a 
garantir que os projectos contribuem para a elevação das comunidades locais de seus países. Em 
relação a este último, é também a visão da IFC que as pessoas a sejam apresentadas com uma 
oportunidade de escapar de sua pobreza e melhorem suas vidas. 
 

2.3.2.1 Padrões de Desempenho da IFC 

A IFC publicou seus Padrões de Desempenho (PD) sobre Sustentabilidade Ambiental e Social, 
em Abril de 2006, e publicou Notas de Orientação (NO) abrangentes em Julho de 2007. OS PDs e 
NOs foram revistos em 2012 (cf. IFC, 2012). Estes PDs são como se segue: 
 
PD 1: Avaliação e Gestão do Meio Ambiente e Riscos Sociais e Impactos 
PD 2: Condições de Trabalho e de Trabalho 
PD 3: Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição 
PD 4: Saúde, Segurança e Protecção Comunitária 
PD 5: Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário 
PD 6: Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais Vivos 
PD 7: Povos Indígenas 
PD 8: Patrimônio Cultural 
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Os objectivos principais de cada PD são fornecidos na tabela abaixo: 
 
Tabela 2.3: Objectivos do Padrão de Desempenho da Corporação Financeira Internacional 

Padrão de Desempenho Objectivos Chave 

PD 1: Avaliação e gestão de 
riscos e impactos ambientais 
e sociais 

 Identificar e avaliar os impactos sociais e ambientais, tanto positivos como 
negativos, na área de de influência do projecto; 

  Evitar, ou quando a prevenção não for possível, minimizar, mitigar ou 
compensar os impactos adversos sobre os trabalhadores, CAPs e do ambiente; 

  Assegurar que as CAPs são devidamente engajadas em questões que 
poderiam afectá-las; e 

 Promover a melhoria do desempenho social e ambiental das empresas através 
da utilização eficaz dos sistemas de gestão 

. 

PD 2: Trabalho e condições 
de trabalho 

  Estabelecer, manter e melhorar a relação trabalhador/gestão; 
  Promover o tratamento justo, não-discriminação e igualdade de oportunidades 

dos trabalhadores e cumprimento das leis trabalhistas e de emprego; 
 Proteger a força de trabalho, abordando o trabalho infantil e do trabalho 

forçado; 
 Promover condições de trabalho seguras e saudáveis; e 
 Proteger e promover a saúde dos trabalhadores 

PD 3: Eficiência dos recursos 
e prevenção da poluição 

 Evitar ou minimizar impactos adversos na saúde humana e ambiente, evitando 
ou minimizando a poluição proveniente das actividades do projecto; e 

 Promover a redução das emissões que contribuem para as alterações 
climáticas. 

PD4: Saúde, Segurança e 
Protecção Comunitária 

 Evitar ou minimizar impactos adversos na saúde humana e ambiente, evitando 
ou minimizando a poluição proveniente das actividades do projecto; e 

 Promover a redução das emissões que contribuem para as alterações 
climáticas 

PD 5: Aquisição de terras e 
reassentamento involuntário 

 Evitar ou pelo menos minimizar o reassentamento involuntário, sempre que 
viável, explorando de alternativas concepções e disposição do projecto; 

 Reduzir os impactos sociais e económicos adversos de requisição de terra ou 
restrições à utilização da terra pelas pessoas afectadas pela: (i) Fornecimento 
de compensação pela perda de bens ao custo de reposição; e (ii) Assegurar 
que as actividades de reassentamento sejam implementadas com a divulgação 
adequada da informação, consulta e participação informada das pessoas 
afectadas; 

 Melhorar ou pelo menos restaurar os meios de subsistência e os padrões de 
vida das pessoas deslocadas; e 

 Melhorar as condições de vida entre pessoas deslocadas através da provisão 
de habitação adequada com segurança de posse nos locais de 
reassentamento. 

PD 6: Conservação da 
biodiversidade e  gestão 
sustentável dos recursos 
naturais vivos 

 Proteger e conservar a biodiversidade; e 
 Promover a gestão e utilização sustentáveis dos recursos naturais por meio da 

adopção de práticas que integrem as necessidades de conservação e 
prioridades de desenvolvimento. 

PD 7: Povos indígenas 

 Garantir que o processo de desenvolvimento fomente o pleno respeito da 
dignidade, dos direitos humanos, aspirações, culturas e meios de subsistência 
baseada em recursos naturais dos Povos Indígenas; 

 Evitar impactos negativos de projectos em comunidades de povos indígenas, 
ou quando a prevenção não for possível, minimizar, mitigar ou compensar 
esses impactos e fornecer oportunidades para benefícios de desenvolvimento, 
de uma maneira culturalmente apropriada; 

 Estabelecer e manter um relacionamento contínuo com os Povos Indígenas 
afectadas por um projecto ao longo da vida do projecto; 

 Incentivar negociação de boa fé com e participação informada dos povos 
indígenas quando os projectos tiverem que ser localizados em terras 
tradicionais ou habituais em uso pelos Povos Indígenas; e 

 Respeitar e preservar a cultura, o conhecimento e as práticas dos Povos 
Indígenas. 

PD 8: Património Cultural 

 Proteger o património cultural dos impactos adversos decorrentes das 
actividades do projecto e apoiar sua preservação; e 

 Promover a partilha equitativa dos benefícios provenientes do uso do 
patrimônio cultural nas actividades empresariais. 
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2.3.2.2 IFC - Directrizes de Ambiente, Saúde e Segurança (2007) 

As Directrizes de Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) constituem documentos de referência 
técnicos que recomendam exemplos gerais específicos de Boas Práticas Internacionais da 
Indústria (GIIP) do sector. As directrizes incluem os níveis de desempenho e indicadores 
mensuráveis para novas instalações, incluindo metas específicas. Estas directrizes são 
destinadas a serem adaptadas para os perigos e riscos específicos associados a um projecto, 
com base em avaliações ambientais conduzidas. 
 
Os padrões são adaptados para identificar possíveis riscos, perigos e impactos no que diz 
respeito aos projectos o mais cedo possível, e priorizar as estratégias de gestão de riscos para 
reduzir esses riscos para a saúde humana e para o ambiente. Sempre que possível, as directrizes 
recomendam que se incorpore especialistas e forneça-se orientações sobre ferramentas de 
gestão para reduzir ou minimizar a magnitude e a possibilidade de consequências indesejáveis. 
Além disso, foram estabelecidos padrões para preparar trabalhadores e comunidades vizinhas 
para responder a acidentes, que incluem a alocação de recursos técnicos e financeiros, de modo 
a implementar com eficácia e eficiência as medidas de controlo de segurança. Estas directrizes 
estão divididas em, saúde ocupacional e ambiental da comunidade e segurança, e construção e 
descomissionamento. Cada um é brevemente elaborado abaixo. 
 
Ambiente 
Sabe-se amplamente que os poluentes atmosféricos ocorrem durante as fases de construção, 
operação e descomissionamento de um projecto. Foram estabelecidos padrões pelas Directrizes 
de EHS para lidar com projectos que geram emissões. O último fornece directrizes de gestão, 
incluindo o monitoramento e avaliação dos impactos, e exigem projectos com emissões 
atmosféricas significativas para prevenir ou minimizar tais impactos através da implementação de 
recomendações específicas. 
 
Sob o sector ambiental, as directrizes também são voltadas para projectos que consomem energia 
em processos como aquecimento ou resfriamento. A este respeito, eles fornecem informações 
sobre as técnicas comuns para a conservação de energia, tais como programas de gestão de 
energia. Este conjunto específico de directrizes trata de sistemas de serviços públicos comuns 
que muitas vezes representam oportunidades técnicas e financeiramente viáveis para melhorar a 
conservação de energia. 
 
Outro conjunto de directrizes que diz respeito ao sector ambiental lida com projectos que têm 
descargas de água processada ou de águas residuais provenientes de operações de serviços 
públicos e de águas pluviais. Estes podem ser directos ou indirectos, e as directrizes são também 
aplicáveis a descargas industriais nos esgotos de saneamento que descarrega para o meio 
ambiente sem qualquer tratamento. As directrizes devem ser aplicadas para monitorar a geração 
e descarga de águas residuais de qualquer tipo, bem como as descargas de águas residuais 
industriais, saneamento de águas residuais, e águas residuais provenientes de operações de 
utilidade ou de águas pluviais em sistemas de tratamento de águas residuais, públicos ou 
privados. 
 
As directrizes também são propostas para o desenvolvimento de programas de conservação de 
água que promovam a redução contínua do consumo de água e economia de alcançar através da 
conservação de água. Recomendações específicas são feitas, tais como medidas de conservação 
de água, que incluem monitoramento da água, gestão, processos de resfriamento ou 
aquecimento, reciclagem de água, reutilização, bem como técnicas de conservação de água de 
saneamento. Algumas das recomendações feitas referem-se a captura de águas pluviais ou das 
chuvas, ou concepção do projecto para incorporar as medidas destinadas a colecta de água, 
controle de derramamentos e vazamentos. 
 
De acordo com as considerações ambientais nas Directrizes de EHS, atenção específica é 
também dada aos projectos que usam, armazenam ou lidam com qualquer quantidade de 
materiais perigosos que representem um risco para a saúde humana, a propriedade ou o meio 
ambiente. Este conjunto específico de directrizes é dividido em gestão geral de materiais 
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perigosos e gestão dos riscos de acidentes graves. São propostos em cada subconjunto de 
directrizes medidas de prevenção, controlo e gestão. Além disso, um Plano Prontidão e Resposta 
a Emergências também é recomendado para todos os processos em que materiais perigosos são 
manuseados. Esse plano engloba respostas rápidas e eficientes aos acidentes, que podem 
resultar em danos humanos e destruição final para o ambiente. Por fim, recomenda-se que as 
comunidades estejam conscientes e envolvidas nos planos de gestão em matéria de material 
perigoso. 
 
Atenção também é fornecida para a gestão de resíduos, que deve ser aplicada a qualquer 
projecto que gera, armazena ou lida com qualquer quantidade de resíduos. Algumas das 
directrizes propostas incluem, por exemplo, estabelecem uma hierarquia de gestão de resíduos, 
prevenção ou minimização da geração de resíduos, tanto quanto possível, e descarte desse 
material, se não puder ser recuperado, tratado ou reutilizado. 
 
Por fim, sob o braço ambiental das directrizes, são propostos padrões específicos para impactos 
de ruído que estão além do limite da propriedade de uma determinada unidade, bem como 
terrenos contaminados. Em relação a este último, os padrões são definidos para projectos para 
evitar a liberação de materiais perigosos, resíduos ou óleo no meio ambiente. Além disso, se tal 
contaminação ocorreu, a liberação descontrolada deve ser identificada e corrigida para evitar 
qualquer dessas libertações e impactos adversos. 
 
Saúde e Segurança Ocupacional 

As Directrizes de Ambiente Saúde  e Segurança (EHS) da IFC criaram um conjunto específico de 
recomendações para um projecto, relacionado a seus funcionários e sua segurança. Estas 
normas devem ser respeitadas pelos empregadores e supervisores, com sendo tomadas todas as 
precauções razoáveis para proteger a saúde e a segurança de todos os trabalhadores. Directrizes 
são, portanto, fornecidas a este respeito. Tal como acontece com a fase operacional de um 
projecto, muitas das directrizes também são altamente aplicáveis à construção e 
descomissionamento de um projecto. Algumas das directrizes mais importantes propostas incluem 
o seguinte: 
 Devem ser tomados todos os esforços para eliminar um risco, removendo essa actividade 

do processo de trabalho; 
 Riscos devem ser controlados na sua origem através do uso de controles de engenharia; 
 Riscos devem ser minimizado através da concepção de sistemas de trabalho seguros e 

controles administrativos e institucionais; e 
 Os empregadores e supervisores precisam fornecer equipamento - protecção individual 

(EPI), adequado bem como a formação ao pessoal na manutenção dos mesmos. 
 
Saúde e Segurança da Comunidade 

Directrizes de saúde e segurança também são necessárias para actividades do projecto que não 
estão ocorrendo dentro do limite do projecto, mas fora dele. Algumas destas actividades que 
possam ter um impacto sobre as comunidades mais amplas, e para as quais as orientações são 
providenciadas, incluem o seguinte: 

 As actividades do projecto que envolvam descargas de águas residuais, de extração de 
água ou de desvio que têm um impacto negativo sobre a qualidade ea disponibilidade dos 
recursos hídricos subterrâneos e de superfície; e 

 Perigos que se colocam às comunidades e populares circundantes, enquanto eles estão 
acedendo as instalações do projecto, como trauma físico, queimaduras e inalação de 
fumaça, e da angústia respiratória do pó, fumos ou odores nocivos. 

 
Padrões também estão definidos para a segurança pessoal e para a segurança contra incêndios 
em relação ao projecto e estruturas associadas. Estes incluem directrizes específicas para os 
novos edifícios, prevenção de incêndios, de extinção de fogo e controle, planos de emergência, 
bem como os requisitos de operação e manutenção. Orientações também são proporcionadas 
para a segurança do tráfego, bem como para o transporte de material perigoso. 
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Como as doenças transmissíveis representam uma ameaça significativa a saúde pública, as 
Directrizes de EHS da IFC tem um conjunto definido de recomendações que dizem respeito aos 
riscos para a saúde que são normalmente associados com grandes projectos de desenvolvimento. 
Algumas das recomendações feitas a este respeito referem-se à prestação de vigilância, 
rastreamento activo e tratamento dos trabalhadores, comprometendo-se a conscientialização da 
saúde e iniciativas de educação, realização de programas de imunização regulares e prestação de 
serviços de saúde. Atenção específica é fornecida para medidas de mitigação para reduzir o 
impacto das doenças transmitidas por vectores na saúde dos trabalhadores a longo prazo, ao 
mesmo tempo, é aconselhável para todos os projectos que tenham um plano de prontidão e 
resposta a emergências. Este último deve incluir a designação de papéis e responsabilidades, 
sistemas de comunicação, recursos de emergência e prever a formação aplicável. 
 
Por último, as Directrizes de EHS especificamente fazem provisão a construção de projectos e 
descomissionamento. Os padrões são definidos para o controle da saúde da comunidade e a 
prevenção de impactos negativos de segurança que podem ocorrer a partir de um novo projecto 
de desenvolvimento, bem como para o final do ciclo de vida de um projecto. 
 
2.3.2.3 Directrizes Específicas do Sector da IFC 

Além dos Padrões de Desempenho e Directrizes de EHS já mencionadas, a IFC desenvolveu 
novas directrizes adaptadas especificamente para diferentes sectores da indústria. As seguintes 
são relevantes para este projecto:  

 Directrizes de EHS para Produção de Plantação Agrícola (IFC, 2007a) 

 Directrizes de EHS para a Produção de Animais Mamíferos (IFC, 2007b 
 
Moçambique é signatário de várias convenções internacionais. As que são aplicáveis a este 
projecto estão resumidas na Tabela 2.2 a seguir. Estas serão observadas no projecto. 
 
Tabela 2.4: Convenções internacionais aplicáveis ao projecto 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 
Ano de 
Adesão 

Convenção de Basileia sobre o Controlo dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e sua Eliminação 

1989 

Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 1968 

(Alterada) Convenção Africano Revista para a Conservação da Natureza e dos Recursos 
Naturais (versão alterada) ainda não em vigor. Moçambique é uma parte e seria obrigado a 
coloca-la em vigor 

2003 

Lei Constitutiva da União Africana 2000 

Convenção de Bamako sobre a Proibição da Importação para a África e Controle de 
Movimento Transfronteiriço e Gestão de Resíduos Perigosos em África 

1991 

Convenção sobre Diversidade Biológica 1992 

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora 
Silvestres (Cites) 

1973 

Convenção das Nações Unidas sobre a Protecção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural 1972 

Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climáticas 1998 

Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional Especialmente como Habitat 
de Aves Aquáticas (RAMSAR) 

1971 

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 2001 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (leia com Protocolo de 
Quioto) 

1992 

Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Afectados por Seca Grave 
e/ou Desertificação, particularmente em África 

1994 

Carta Africano dos Direitos Humanos e dos Povos 1981 

Agenda 21 1997 

UNESCO 1972 
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3 PROCESSO DE AIAS 
 

3.1 Introdução e Etapas do Procedimento de AIAS 
 
A Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) empreendida para o projecto da EcoFarm foi 
estruturada para assegurar que, na medida do possível, todas as partes interessadas envolvidas 
estavam cientes da avaliação. Ela também concentrou-se igualmente sobre os ambientes 
biofísicos, sociais e económicos, adoptando uma visão holística e integrada do ambiente, com 
igual ênfase nas componentes ecológicas e sociais. 
 
Estudos de especialidade detalhadas foram realizados para fornecer informações de base sobre a 
área de estudo, identificar que acções do projecto vão resultar em impactos significativos, e 
recomendar medidas em que estes impactos negativos poderão ser mitigados para reduzir sua 
gravidade. Mais detalhes dos estudos de especialidade são fornecidos na secção 3.2 abaixo, e os 
relatórios completos são fornecidos no Volume de Especialidade (Volume 2). 
 
Durante as fases iniciais do processo de AIAS um relatório de EPDA foi submetido à avaliação 
pública (escuta pública), durante a qual CES apresentou as principais conclusões a todas as 
Partes Interessadas e Afectadas (PI&As), aos níveis nacional, provincial e local. Todos os 
comentários feitos pelas PI&A foram capturados em uma Tabela de Questões e Respostas, e um 
Relatório de participação pública foi preparado. O MICOA aprovou este EPDA no dia 29 de 
Janeiro de 2014. 
 

3.2 Cumprindo o Procedimento Legislado de AIA em Moçambique 
 
Esta secção define a forma como os requisitos para uma avaliação de impacto ambiental (AIA), de 
acordo com a legislação Moçambicana, foram atendidos. O processo de AIA, regulamentado pelo 
Decreto Nº 45/2004, é aplicável a todas as actividades públicas e privadas, e o Ministério do Para 
a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA), através da Direcção Nacional de Avaliação de 
Impacto Ambiental (DNEIA) é a autoridade responsável para a avaliação ambiental. 
 
A instrução de processo ambiental foi realizada para definir a extensão e o tipo de avaliação 
ambiental necessária para o projecto. O Regulamento de AIA de Moçambique (Artigo 3) usa três 
categorias de projectos para identificar o nível apropriado de avaliação ambiental (AA), e o 
Projecto EcoFarm foi considerado um projecto de Categoria A  - Actividades listadas no Anexo I 
do Decreto 45/2004, sujeito a uma AIA completa, tal como definido pelo regulamento. O Anexo IV 
do Regulamento de Avaliação de Impacto Ambiental (Formulário de AIA) foi submetido ao MICOA 
a 15 de Fevereiro de 2013 e MICOA confirmou que o projecto era um projecto de Categoria A em 
8 de Março de 2013 (ver Anexo A). 
 
O Processo de Participação Pública é obrigatório para todos os projectos de Categoria A. Um 
Processo de Participação Pública foi realizado para apresentar informações sobre o projecto a 
todas as partes directa e indirectamente interessadas e afectadas. 
 
Um Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA) foi submetido ao MICOA 
em 12 de Dezembro de 2013, obrigatório para todas as actividades do II Anexo I e conforme 
definido pelo Artigo 10 dos regulamentos da AIAS. Este relatório determinou que não houve falhas 
fatais ou riscos ambientais intransponíveis associados com a implementação do projecto que 
poderiam impedi-lo de prosseguir. Ele também definiu o âmbito do processo de AIA e desenvolveu 
os Termos de Referência (ToR) para estudos de especialidade  da AIA. Os TdR descreveram em 
pormenor as questões a serem investigadas por cada estudo de especialidade durante a AIA 
(Relatório de Impacto Ambiental e Programa de Gestão Ambiental). 
 
O relatório de EPDA e  os ToR foram disponibilizados para o público por num período de um mês, 
de 3 de Setembro - 4 Outubro de 2013, com reuniões públicas para discutir o projecto proposto a 
partir de 20 Setembro - 23 Setembro de 2013, e formalmente apresentado ao MICOA para revisão 
no dia 12 Dezembro de 2013. 
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Com base nas conclusões do EPDA [Nota], os seguintes estudos de especialidade foram 
concluídos em Outubro de 2013. 
 
Tabela 3.1: Estudos de Especialidade realizados 

No Estudo de Especialidade Empreendido por 

1 Avaliação do Impacto Socioeconómico CES 

2 Avaliação de Fauna Terrestre CES 

3 Recursos Naturais e Avaliação do Uso do Solo  CES 

4 Avaliação Tráfego e de Transporte CES 

5 Avaliação de Resíduos e Subprodutos  CES 

6 Avaliação da qualidade das águas de superfície e subterrâneas CES 

7 Avaliação Botânica CES 

8 Avaliação da Qualidade do Ar Airshed 

 
Nota: Alguns dos estudos de especialidade realizados em Outubro de 2013 variam ligeiramente 
dos delineados no EPDA e ToR (CES outubro 2013). Na sequência de uma avaliação mais 
aprofundada do local do projecto, foi decidido que a proposta Avaliação Ecologia e da 
Biodiversidade seria melhor informada através da realização de levantamentos botânico separado 
e fauna terrestre. Além disso, uma vez que a área tem limitadas considerações de água de 
superfície as propostas de Estudos de Hidrologia de Superfíce e Qualidade da Água e a proposta 
de de Avaliação da Qualidade da Água de base foram combinadas em um estudo de Avaliação da 
Qualidade das águas Subterrâneas. 
 
A avaliação da qualidade do ar foi realizada em Agosto de 2015, para ter em conta a inclusão no 
projecto da fábrica de açúcar e uma planta de cogeração de energia. 
 
As principais conclusões dos estudos acima são resumidas nesta Declaração de Impacto 
Ambiental, referida aqui como um Relatório de Impacto Ambiental e Social (REIAS). O REIAS 
garantiu uma avaliação ambiental focada no ambiente biofísico, social e económico. 
 
Um certo número de planos de gestão também foram preparados para a fase de estabelecimento 
e operação do projecto, bem como as medidas de mitigação sugeridas por especialistas 
incorporados nestas planos de gestão. Todas as recomendações contidas na AIAS são 
detalhadas em um Programa de Gestão Ambiental e Social (PGAS), que fornece o quadro 
ambiental que rege as acções a serem tomadas em determinadas fases do projecto para mitigar 
os impactos sociais e ambientais negativos. Elas também fornecem alguns detalhes sobre as 
ferramentas de gestão que serão necessárias para trazer uma gestão eficaz do ambiente durante 
toda a vida do projecto. Um PGAS local específico define as acções a serem implementadas para 
mitigar os impactos específicos identificados na AIAS. Isto é feito para assegurar que os impactos 
negativos são mitigados e impactos positivos reforçados, e para demonstrar o compromisso de 
recursos financeiros e humanos do desenvolvedor. Os requisitos de monitorização para o 
projecto, para assegurar que as medidas de mitigação propostas durante a AIAS são eficazes, 
são também apresentadas. 
 
Em conformidade com os padrões internacionais de todos os projectos, os relatórios serão 
publicados para revisão pública, e os principais resultados apresentados a todas as partes 
interessadas e afectadas (PI&As) nos níveis nacional, provincial e local. Todos os comentários 
feitos por PI&As serão capturados em um Relatório de Participação Pública, que irá fornecer 
respostas a todas as questões e preocupações levantadas durante o período de revisão pública. 
 
Todos os relatórios serão finalizados para atender as exigências dos credores internacionais e 
enviados para análise. O REIA e PGAS serão submetido ao MITADER. O Relatório de Impacto 
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Ambiental e todos Anexos associados como definido no Artigo 12 do Regulamento de AIA 
também será apresentado à autoridade relevante (MITADER) para revisão. Esta avaliação será 
efectuada no prazo de 45 dias a contar da recepção dos relatórios finais. Após a conclusão da 
avaliação, a autoridade competente irá fornecer um registo final da decisão. Com base no Artigo 
19 dos regulamentos da AIA este pode ser um dos seguintes procedimentos: 

 O registo positivo da decisão 

 Rejeição total da actividade com base nos resultados dos relatórios e da declaração final 
de impacto ambiental 

 Rejeição parcial da actividade com base nos resultados dos relatórios e da declaração final 
de impacto ambiental. 
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4 PARTICIPAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 
 

4.1 Introdução 
 
O processo de engajamento das partes interessadas e da comunidade é um processo crucial para 
qualquer projecto de Categoria A, e é uma exigência explícita da legislação ambiental 
Moçambicana (Decreto Nº 45/2004, de 29 de Setembro de 2004, alterado pelo Decreto No 
42/2008, de 24 de Novembro de 2008) . É vital que todas as partes interessadas e afectadas 
(PI&As) não tenham apenas conhecimento do projecto e as suas possíveis implicações negativas, 
mas também compreendem o projecto e seus benefícios potenciais para as suas comunidades e 
meio ambiente. Não fazer isso poderia causar disputas e desentendimentos entre as 
comunidades, as autoridades do desenvolvedor e do governo e do rompimento de estruturas 
estabelecidas, como a administração da comunidade. 
 
O Processo de Participação Pública (PPP) envolve a consulta com as comunidades locais, mas 
também inclui organizações como Organizações Não-Governamentais (ONGs) e Organização 
sem fins lucrativos (NPO), autoridades locais, provinciais e nacionais e outras partes interessadas. 
O processo facilita a disseminação de informações sobre o projecto e identificação de partes 
interessadas e afectadas indiretamente e diretamente. 
 
O PPP será definido em pormenor no Relatório de PPP, que responde por todas as reuniões que 
foram realizadas durante o EPDA e as fases da AIAS. O documento final do PPP com todas as 
actas das reuniões e comentários detalhados e respostas as PI&A dos consultores, será 
submetido ao MICOA, juntamente com a a AIAS completa, para a sua revisão e avaliação. 
 
O proponente é obrigado a realizar o PPP durante o processo de AIAS. Isso inclui fornecer 
publicidade suficiente e permitir a oportunidade das PI&A  participar nas reuniões públicas. O PPP 
será realizado com base em directivas dadas pela autoridade competente e os resultados do 
processo serão resumidos em um relatório final a participação do público. 
 
Como parte deste processo, reuniões de consulta pública são organizadas onde todas PI&As são 
convidadas e, assim, ter a oportunidade de expressar e registar suas preocupações, expectativas 
e comentários relacionados com o projecto proposto e o processo de autorização ambiental. 
 

4.2 Padrões Internacionais e Directrizes para a participação das partes interessadas 
 
De acordo com as Directrizes Internacionais, o processo de envolvimento da comunidade é um 
processo contínuo que envolve a divulgação de informações. O processo de engajamento inclui 
consulta com todas as partes que podem ser afectadas por riscos ou impactos adversos 
resultantes de um projecto. As partes interessadas não estão limitadas às comunidades locais, 
mas também incluem organizações (tais como Organizações Não-Governamentais (ONGs) e 
Organização Sem Fins lucrativos (NPO)), as autoridades locais, provinciais e nacionais e outras 
partes interessadas. O objectivo da participação da comunidade é construir e manter ao longo do 
tempo uma relação construtiva com as partes interessadas. A consulta deve começar numa fase 
inicial do processo de AIAS, basear-se na divulgação prévia de informações relevantes e 
adequadas, incluindo minutas de documentos e planos. Ela também deve concentrar-se em riscos 
sociais e ambientais e os impactos negativos e as medidas propostas e acções para os corrigir. 
Em essência, o processo de consulta deve garantir a livre consulta, prévio e informada com as 
partes interessadas e facilitará sua participação informada. 
 
A natureza e a frequência da participação comunitária são um reflexo dos riscos do projecto para, 
os impactos adversos sobre as comunidades afectadas. A participação da comunidade deve ser 
livre de manipulação externa, interferência, coerção e intimidação, e realizada com base em 
informação oportuna, relevante, compreensível e acessível. O mínimo para o envolvimento da 
comunidade durante uma AIAS é de duas rodadas, uma na fase de delimitação do âmbito (EPDA) 
e uma para fornecer retorno sobre os resultados da AIAS assim que todos os estudos de 
especialidade foram concluídos. 
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4.3 Legislação de Moçambique 
 
Tanto a Constituição e Lei do Ambiente estabelecem os direitos dos cidadãos a ter informações 
sobre, e de participar, sobre actividades que possam afectar o ambiente na tomada de decisão. O 
engajamento das partes interessadas é uma exigência legal para projectos de Categoria A e o 
MICOA preparou uma directiva para o Processo de Participação Pública com Diploma Ministerial 
130/2006 de 19 de Julho. A Directiva Geral para Estudos de Impacto Ambiental (Diploma 
Ministerial 129/2006 de 19 de Julho) e o Diploma Ministerial Nº 130/2006, de 9 de Julho, 
estabelece os princípios para um processo de participação pública durante um processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental, incluindo os princípios da acessibilidade, inclusão, a 
representação, a funcionalidade, a negociação e a prestação de contas forma a base jurídica para 
a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 
 
Em resumo, a directiva exige que um processo de Engajamento das Partes Interessadas seja 
realizado sempre que a actividade proposta implica a deslocação permanente ou temporária de 
pessoas ou comunidades, e a deslocalização de bens ou activos e restrições ao uso ou acesso 
aos recursos naturais. 
 
O Engajamento das Partes Interessadas é esperado para identificar a PI&As, divulgar informações 
a elas, gerir um diálogo com o proponente da actividade, assimilar e levar em conta os 
comentários públicos recebidos e retorno dos resultados do diálogo e subsídios, de modo a 
demonstrar como estes foram tidos em conta na concepção da actividade. 
 
O Engajamento das Partes Interessadas é uma parte integrante do processo de AIAS e não deve 
terminar com a emissão da licença ambiental, mas deve continuar durante as fases de construção 
e de funcionamento da actividade planeada. O processo de Engajamento das Partes Interessadas 
inclui consulta pública e uma audiência pública que deve ser realizada em conformidade com as 
directivas emitidas pelo MICOA. O Engajamento das Partes Interessadas é dividido em duas 
fases, a primeira que funciona entre o pedido de pré-avaliação da atividade e da apresentação do 
relatório de AIAS ao MICOA, e a segunda corrida entre a revisão da AIAS pelo MICOA e da 
emissão da ambiental licença. A primeira fase é da responsabilidade do requerente e a segundo é 
a responsabilidade do MICOA. 
 
A necessidade de Engajamento das Partes Interessadas é ainda reforçada pelos novos 
regulamentos em vigor no Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas 
de acordo com o Decreto 31/2012, de 8 de Agosto. O Artigo 13 do presente regulamento aponta 
para a necessidade de garantir a participação do público durante todo o processo de elaboração e 
implementação de planos de reassentamento para os projectos. 
 

4.4 Objectivos do engajamento das partes interessadas 
 
Os objectivos do engajamento das partes interessadas são os seguintes: 

4.4.1 Recolha de Informações 

A consulta com todas as partes interessadas é necessária antes da aprovação do projecto para 
garantir que não há falhas fatais ou problemas que possam impedir o projecto que está sendo 
realizado. Informações vitais que podem auxiliar no planeamento adequado do projecto devem ser 
recolhidas. 
 

4.4.2 Engajamento das Partes Interessadas 

Na sequência do exposto, as informações fornecidas pelas partes interessadas devem ser usadas 
para interpretar o impacto potencial de um desenvolvimento em diferentes sectores que podem 
ser afectados pelo projecto. O Engajamento das partes interessadas também ajudará a identificar 
consequências não intencionais do projecto e os requisitos que podem ser necessárias para a 
implementação do projecto. 
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4.5 Provisão de informações e gestão de expectativas das partes interessadas 
 
O envolvimento das partes interessadas contínuo e e ficaz  deve reduzir a incerteza em torno da 
direcção do projecto à medida que evolui no âmbito do processo de consulta. 
 

4.6 Futuras actividades de engajamento das partes interessadas 
 
As reuniões serão realizadas com os grupos de parates interessadas na área do projecto, em 
Chemba e na Beira, durante a divulgação do Relatório de AIAS do Projecto para discutir as 
principais conclusões do Estudo Ambiental e obter retorno das  partes interessadas. Estas 
reuniões serão organizadas e conduzidas em conjunto com a Direcção Provincial Para a 
Coordenação da Acção Ambiental em Chemba e Direcção Nacional de Avaliação de Impacto 
Ambiental (DNAIA). O relatório será actualizado de acordo com os comentários recebidos e um 
relatório final será submetido ao MICOA. Tabela 4.1 descreve as actividades esperadas de 
engajamento de partes interessadas.  
 

4.7 Revisão do Relatório de AIAS 
 
Nesta fase da avaliação uma das principais exigências do governo de Moçambique e a IFC é a 
divulgação do Relatório de AIAS do Projecto. O procedimento a ser realizado para a divulgação 
deste relatório é descrito abaixo e na Tabela 4.1: 

 A consulta pública e período de avaliação serão realizados após a submissão deste 
rescunho de relatório de AIAS. 

 A submissão do Rascunho do Relatório de AIAS será anunciada em um jornal de 
circulação nacional e em uma estação de rádio. 

 As comunidades afectadas serão informados pelo menos 15 dias antes da reunião 

 Os Relatórios de Especialidade, o Rascunho do Relatório da AIAS, incluindo um sumário 
executivo e do enquadramento do PGAS serão apresentados nas reuniões com as partes 
interessadas e afectadas no período. Todas as partes interessadas identificadas até à data 
serão convidadas para as reuniões. 

 Em termos dos principais interessados, as reuniões serão realizadas em cada uma das 
quatro comunidade e aqueles mais interessados serão convidados para as reuniões em 
Chemba e Beira. As reuniões serão realizadas em Português e traduzidas para o Sena. Os 
posters serão usados para clarificar a apresentação. Será alocado tempo para perguntas e 
respostas e discussões em pequenos grupos para permitir que os membros da 
comunidade façam consulta entre si antes de fazerem as suas perguntas ou expressar as 
suas observações. Todas as reuniões serão gravadas, serão tiradas fotografias e 
produzidas actas. 

 Um conjunto completo de relatórios (em Português) será submetido em: dois lugares de 
acesso público - um em Chemba e outro na Beira, bem como nos escritórios da EcoFarm 
em Chemba e Beira, o escritório CES, em Maputo, e no Website da CES. 

 Sumários Executivos do Relatório de AIAS (em Português) serão distribuído a todos os 
chefes de secção e líderes das comunidades e todas as partes interessadas secundárias 
presentes na reunião. ONGs serão convidadas para as reuniões. 

 
Tabela 4.1: Reuniões com as partes interessadas previstas para a divulgação da AIAS 

Partes interessadas Localização 

Comunidades Locais 

Reunião com a comunidade 
Comunidade de 
Calamo  

Reunião com a comunidade 
Comunidade de 
Nhacolo  

Reunião com a comunidade Nhacolomo  

Reunião com a comunidade 
Comunidade de 
Lambane  



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      25            EcoFarm Lda 

Partes interessadas Localização 

Reunião com a comunidade 
Comunidade de 
Chimuara  

Reunião com a comunidade 
Comunidade de 
António Mbuzi  

Governo e Autoridades Provinciais 

Instituições governamentais, ONGs e chefes e líderes comunitários. 

Chemba 

Direcção Provincial Para a Coordenação da Acção Ambiental 

Direcção Provincial da Agricultura 

Administração do Distrito de Chemba 

Administração Regional de Águas (ARA) do Zambeze 

Governo Nacional, autoridades e organizações 

Governo nacional, reunião de ONGs e grupos da sociedade civil 

Beira 

Direcção Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental (DNAIA) 

Direcção Nacional de Gestão Ambiental (DNGA) 

Direcção Nacional de Planeamento e Ordenamento Territorial (DINAPOT) 

Direcção Nacional de Serviços Agrarios 

Direcção Nacional de Extensão Agrária 

Centro de Promoção da Agricultura (CEPAGRI) 

Instituto de Investigação Agronómica (IIAM) 

Ministério da Mulher e Acção Social 

PSI 

Cruz Vermelha de Moçambique 

Rádio Moçambique (RM) 

Jornal Noticias 

TVM 

STV 

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal 

Centro Terra Viva (ONG Ambiental) 

Justiça Ambiental (ONG Ambiental) 

Livaningo (ONG Ambiental) 

WWF Moçambique 

Fórum Terra (ONG Ambiental) 
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5 DESCRIÇÃO DO PROJECTO - IRRIGAÇÃO E FAZENDA DE GADO  
 

5.1 Introdução 
 
Este projecto é definido como a estabelecimento, instalação, operação e manutenção de uma 
iniciativa de infraestrutura de irrigação projectada para irrigar plantações de cana em larga escala 
que irão produzir açúcar orgânico para os mercados europeus. O projecto irá, portanto, ser 
conhecido como projecto de irrigação e cana-de-açucar orgânica da EcoFarm.  
 
O projecto será desenvolvido na periferia oeste da Vila de Chemba, aproximadamente 50kms 
norte de Vila da Sena, no lado ocidental do Rio Zambeze no extremo norte da Província de Sofala 
em Moçambique (Figura 1.1). 
 
Do ponto de vista agrícola, esta área de Moçambique é ideal para a produção de cana-de-açucar 
orgânica devido ao rico solo aluvial que, com irrigação adequada e aplicação de compostagem, é 
potencialmente capaz de produzir mais de 100 toneladas de cana/ha (tc.ha). O potencial de 
rendimento climático calculado da área é de 180 tc/ha por hectare ao ano. A geralmente elevada 
fertilidade dos solos da região reduz significativamente a necessidade de fertilizantes artificiais e 
rectificação do solo. 
 

5.2 Gestão de Projectos e Componentes de Desenvolvimento  
 
O projecto será liderado por um consórcio de empresas de treinamento de gestão de projectos e 
desenvolvimento de negócios, WE-Consult Lda. e Maatwerk van Montford BV, que irão garantir 
que a infraestrutura esteja devidamente concebida, construída e colocada em uso, e que as 
entidades produtivas desenvolvem capacidade suficiente para gerir e utilizar. 
 
Existem cinco entidades produtivas envolvidas no projecto de irrigação e cana de açúcar orgânica: 

 Em primeiro lugar, uma empresa de utilidade de Moçambique que possui a infraestrutura 
de irrigação descrita. Irá operar e manter o equipamento e alugá-lo para as outras quatro 
empresas ou organizações envolvidas. 
 

 A EcoFarm Moçambique Lda. A EcoFarm é uma empresa de processamento, 
comercialização e crescimento de cana-de-açucar orgânica baseada em Chemba e será 
responsável pelo desenvolvimento do projecto no terreno. A EcoFarm tem direito a três 
DUATs sobre as quais utilizam-se 19 pivôs cobrindo uma área de aproximadamente 60 
hectares cada, para produzir directamente a cana orgânica (Figura 5.1). A EcoFarm irá 
ajudar as cooperativas agrícolas locais, com experiência técnica e equipamentos à sua 
disposição vai comprar a cana produzida pelas cooperativas a um preço garantido. A 
EcoFarm irá processar toda a cana e enviá-la para o mercado europeu. A EcoFarm 
também vai operar uma fazenda de gado, Tsoni Farm, que irá produzir compostagem (a 
partir de esterco e urina) para ser usada como adubo orgânico para a cana. Isso também 
será fornecido para as cooperativas. 
 

 Existem actualmente duas cooperativas agrícolas estabelecidas (Cooperativa De 
Canaveiros Organicos, ou “Cocos”), Lambane (COCO) e Chapo (COCO) (Figura 1.2). 
Ambas são compostas por pequenos agricultores das Comunidades de Lambane, 
Nhacaloma, Nhacola, António Mbuzi, e Chimuara Chapo e os Bairros 1, 2 e 3, na periferia 
da Vila de Chemba. Os 150 membros de cada uma destas duas cooperativas terão usar 
pivôs (6 cada, de 50 hectares cada, dando a cada membro 2 hectares) para produzir cana 
de açúcar orgânica, com os serviços produtivos, a garantia de partilha de ganhos e lucros 
com a EcoFarm. Além disso, eles terão acesso a um outro pivô com pequenas parcelas 
para cerca de 500 usuários para estabelecer a sua horta de vegetais irrigados e culturas 
alimentares (500 no total de cada 0,1 hectare). 
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 Uma terceira cooperativa será estabelecida compreendendo 15 jovens regressados bem 
treinados qualificados e comprometidos que vão estabelecer-se como produtores 
emergentes de cana-de-açucar orgânica em seus pivôs (8 no total de 60 hectares cada, 
dando a cada um deles 33 hectares). Eles também irão contratar os serviços produtivos, 
ganho garantido e participação nos lucros da EcoFarm. 

 
Uma outra área de aproximadamente 2.000 hectares (conhecida como a área de Goba) foi 
identificada para o norte do local do projecto como uma área potencial de expansão tanto da terra 
adicional atribuída a EcoFarm ou como outra cooperativa operada localmente (Figura 5.1). 
 
As cooperativas, ou esquemas de “produtores de fomento”, irão desempenhar um papel 
fundamental no projecto de cana-de-açucar orgânica da EcoFarm. Pessoas da comunidade local 
serão envolvidas como parte de uma cooperativa agrícola com cada família que detem cerca de 2 
hectares de terra na área do projecto. Cada cooperativa vai entrar em um ganho e contrato de 
serviço com a EcoFarm que vai ajudar com o investimento de capital, a formação inicial e 
habilidades para estabelecer a cana. 
 
Habilidades e experiência dos membros das cooperativas vão amadurecer ao longo do tempo. As 
subvenções serão mobilizadas para a compra do equipamento de irrigação e desenvolvimento de 
capacidades necessárias. A EcoFarm irá definir padrões de qualidade, monitorar o progresso da 
produção de cana e irá possuir e manter os tractores e outros equipamentos agrícolas que os 
agricultores cooperativos vão pagar para o uso de sobre as taxas de recuperação de custos. O 
sucesso das cooperativas será de interesse da EcoFarm, de modo a alcançar boas escalas de 
economias. A EcoFarm espera que 40% de sua cana venha das cooperativas. Se operado de 
uma forma eficiente e eficaz, os membros da cooperativa irão aumentar significativamente em sua 
renda anual, movendo-se, assim, longe da pobreza absoluta. 
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Figura 5.1: Os DUATs a serem utilizados pelo projecto de  cana-de-açúcar orgânica da 
EcoFarm 
Nota: A área não marcada no norte é o sector de Goba para apotencial de expansão futura 
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5.3 Designações de Terra  
  

5.3.1 EcoFarm e Cooperativas 

O terreno designado para o projecto compreende três parcelas de terra para as quais a EcoFarm 
adquiriu os Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) do Governo de Moçambique, e três 
áreas de terras de propriedade local que serão utilizadas pelas duas cooperativas que estão 
actualmente estabelecidas, Lambane COCO e Chapo COCO, e a terceira cooperativa, a Jovens 
Regressados COCO, para a qual está a ser estabelecido um conselho de administração composto 
por representantes eleitos localmente. 
 
A Tabela 5.1 dá uma visão geral das entidades jurídicas, seus DUATs e o tamanho das áreas 
irrigadas envolvidas no projecto. 

 

Haverá cinco entidades produtivas envolvidas no projecto de irrigação e cana-de- açúcar orgânica: 

 

 Uma empresa de utilidade de Moçambique que possui a infraestrutura de irrigação 
descrita. Irá, operar e manter o equipamento e alugá-lo para as outras quatro empresas ou 
organizações envolvidas. 

 A EcoFarm Moçambique Lda: A EcoFarm é, uma empresa de processamento, 
comercialização e crescimento de cana-de-açucar orgânica baseada em Chemba e será 
responsável pelo desenvolvimento do projecto no terreno. A EcoFarm tem direito a três 
DUATs (Figura 3.1), em que se irá utilizar uma combinação de pivôs e irrigadores de linha 
de arraste (Figura 3.2), para cultivar cana-de-açucar orgânica da EcoFarm também ajudará 
as cooperativas agrícolas locais com conhecimentos técnicos e disponibilizar 
equipamentos para elas e celebrar contratos para comprar a cana produzida pelas 
cooperativas a um preço garantido. A EcoFarm irá processar toda a cana e enviá-la para o 
mercado europeu. A EcoFarm também vai operar uma fazenda de gado, Tsoni Farm, que 
irá produzir o adubo de esterco e urina de gado, que será utilizado como adubo orgânico 
para a cana. Isso também será disponibilizado para as cooperativas. 

 Cooperativas agrícolas: Existem actualmente duas cooperativas constituídas agrícolas 
(Cooperativa De Canaveiros Organicos, ou “Cocos”), Lambane (COCO) e Chapo (COCO) 
(Figura 3.1). Ambas compreendem grupos de pequenos agricultores das Comunidades de 
Lambane, Nhacaloma, Nhacola, António Mbuzi e Chimuara Chapo e os Bairros 1, 2 3, na 
periferia de Chemba. Os 150 membros de cada uma destas duas cooperativas terão de 
usar cada irrigantes principalmente de reboque (por causa do tamanho, forma e topografia 
das áreas) para produzir cana-de-açúcar orgânica, com os serviços produtivos, a garantia 
de partilha de ganho e lucrar com a EcoFarm. Além disso, elas terão acesso a uma área 
irrigada de cerca de 100ha divididos em lotes menores para permitir que cerca de 500 
usuários estabeleçam hortícolas irrigadas e culturas de alimentos. 

 Uma terceira cooperativa será estabelecida compreendendo cerca de 15 jovens 
regressados bem treinados, qualificados e comprometidos que vão estabelecer-se como 
produtores emergentes de cana orgânica em seus sete pivots. Eles também irão contratar 
os serviços produtivos, ganho garantido e partilha de lucro da EcoFarm. 
 

Tabela 5.1. Composição por área da EcoFarm e desenvolvimentos de cooperativas 

Entidade legal Área de DUAT (ha) Área irrigada (ha) 

EcoFarm 1 1 378 860 

EcoFarm 2 1 450 780 

Tsoni Farm 616 300 

Cooperativa de Chapo 436 238 

Cooperativa de Lambane 512 256 
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Cooperativa de Jovens Regressados  795 426 

Total areas 5 187 2 860 

Notas: 
 A Tsoni Farm também irá acomodar um rebanho de até 5.000 cabeças de gado 

 Até 100 ha de área irrigada serão destinados às associações de horticultura para horticultura e cultivo 
de culturas alimentares. 

 Uma área adicional de cerca de 2.000 ha para o norte do desenvolvimento proposto (GOBA) será 
investigada para possível expansão futura do projecto, mas não é considerada neste relatório. 

 
Conforme detalhado acima (Tabela 5.1) o projecto será inicialmente apontar para irrigar cerca de 
2.860 hectares de terra para a produção de cana-de-açúcar orgânica, incluindo até 100 hectares 
vegetais e alimentos de cultura inferiores a um total de cerca de 45 pivôs de irrigação e linhas de 
arrasto. Um plano conceptual para a disposição das áreas de irrigação é mostrado na Figura 5.2.  
 

5.3.2 Tsoni Farm 

Além da produção de cana, o projecto EcoFarm também irá criar e gerir um rebanho de cerca de 
3.000 cabeças de gado que consistem em gados tipo Nguni locais cruzados com bovinos puros 
Brahman. O gado será mantido em uma área conhecida como Tsoni Farm em uma secção ao 
norte da EcoFarm 2 DUAT (Figura 5.1). 
 
O principal objectivo da farma é a produção de carne orgânica para os mercados internacionais, e 
também para fornecer uma fonte de adubo, que será composto por uma compostagem feita a 
partir do esterco bovino e urina. Os bovinos serão mantidos em confinamento para a maioria do 
tempo, de modo que o estrume e urina produzida possam ser recolhidos diariamente e misturados 
com os produtos de resíduos de cana para produzir uma compostagem orgânica. Esta 
compostagem será usada para fertilizar as plantações de cana na EcoFarm e cooperativas 
agrícolas 
 
O gado para abate será transportado por estrada e/ou ferrovia para um matadouro tanto em 
Chimoio ou Beira. 
 
A Tsoni Farm, também terá cinco pivôs que serão utilizados para a produção de cana de açúcar. 
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Figura 5.2: Disposição do conceito de sistemas de irrigação em cada um dos DUATs atribuídos a EcoFarm e as Cooperativas 
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5.4 Descrição geral do processo de produção de cana 
 
Uma variedade de “cultura de tecidos” de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) será usada, 
uma vez que tem sido desenvolvida como uma fonte de material vegetal garantido livre de vírus e 
doença. Não foi geneticamente manipulado e cresce com maior vigor, resultando em um 
crescimento mais rápido do canopy que reduz a competição com ervas daninhas por água e 
nutrientes. 
 
Antes do plantio comercial de cana poder iniciar é necessário construir uma fonte semente de 
cana (também chamada de cana-planta). A primeira semente de cana pode ser colhidas em 9 
meses e usada para plantar uma nova cultura. Assim que esta segunda safra for colhida, o plantio 
de cana-de-açucar comercial ou soca pode começar. Efectivamente, o processo leva cerca de 18 
meses a partir da época do plantio até que haja semente de cana suficiente para iniciar o plantio 
comercial. É necessário cerca de 1 ha de semente de cana para plantar 10 hectares de cana-de-
açucar comercial, que tem um mínimo de 12 meses para amadurecer. 
 
Enxertos estão autorizados a voltar a brotar após cada colheita por um período de 10 anos, após 
o qual os rendimentos de açúcar começam a diminuir e é necessário plantar novamente a partir 
semente de cana. Portanto, de modo a manter um fornecimento constante de cana cerca de 10% 
das superfícies cultivadas com cana devem ser replantados todos os anos 
 
Requisitos de nutrição, na forma de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), são diferentes para 
semente e cana-soca e dependem de factores como tipo de solo e extensão da aplicação da 
compostagem. A compostagem é geralmente aplicada um mínimo de duas vezes a cada safra, 
uma vez antes da germinação, ou seja, após a colheita, e novamente após a germinação. 
Herbicidas orgânicos, biodegradáveis estão disponíveis, que têm baixa toxicidade e pouco ou 
nenhum efeito residual. Eles é aplicados somente se uma infestação for detectada. 
 
A cana de açúcar tem uma exigência alta de água; cerca de 1.100 milímetros para 500 mm 1 por 
ano (10.000 a 15.000 metros cúbicos por hectare por ano). Para o crescimento ideal, essa água, 
seja da chuva ou irrigação, deve ser fornecida durante todo o ano. Uma vez que a precipitação na 
área do projecto é restrita a alguns meses do ano, é essencial irrigar. Geralmente, a irrigação 
deve ser igual à taxa de evaporação e, embora esta difere espacial e temporalmente, uma taxa 
média de evaporação de 8 - 10 mm por dia pode ser esperada, dependendo do vento, o tamanho 
do recorte, evapotranspiração, etc. 
 
No que diz respeito à colheita da cana, há uma série de abordagens alternativas, cada uma com 
as suas próprias vantagens e desvantagens. Mais especificamente, estas são: 
 

 Colheita de cana queimada versus não queimada (verde) 

 Colheita manual versus a mecânica 

 
Queimar é o método mais amplamente adoptado para a preparação de cana para a colheita, pois 
elimina as folhas facilmente e rapidamente e é comparativamente menos trabalhoso do que cortar 
e remover as folhas à mão (trashing). A queima é, no entanto, associada a um número de 
desvantagens, incluindo: 

 Saúde e impactos ambientais significativos, como resultado das emissões de fumaça e 

perda de carbono; 

 A cana tem de ser moida logo após a queima, uma vez que perde qualidade (teor de 

açúcar) rapidamente; 

 A camada de mulch de resíduos pode contribuir para o alagamento de áreas, 

particularmente onde os solos com alto teor de argila são mal drenados. 

 O lixo de inertização foi encontrada a reduzir a temperatura do solo, o que pode impedir o 

crescimento inicial da planta. 
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As desvantagens relacionadas com cobertores de lixo podem ser facilmente mitigadas através de 
uma gestão correcta. Na verdade, com gestão correcta, este cobertor de lixo pode actuar como 
cobertura orgânica, reduzindo consideravelmente a erosão do solo, preservando a nutrição do 
solo para o crescimento das culturas e reduzindo as necessidades de fertilizantes. Além disso, 
também ajuda a evitar a germinação de ervas daninhas, reduzindo assim a necessidade de 
herbicidas. 
 
No que diz respeito às alternativas de colheita, a colheita mecânica tem várias vantagens: é 
menos trabalhosa e remove as folhas de forma mais eficaz, resultando num processo de moagem 
mais eficiente. A desvantagem deste, do ponto de vista agrícola, é que os colhedores estão 
restritos a paisagens relativamente plana e condições de seca. É importante ressaltar que a partir 
de uma perspectiva social, a colheita mecanizada reduz as oportunidades de emprego para 
trabalhadores não qualificados. 
 
Apesar das vantagens comerciais da colheita mecanizada de cana queimada, a EcoFarm está 
comprometida com a elevação da economia local, minimizando os impactos ambientais e, 
portanto, diz respeito a colheita de cana manualmente sem queima como a opção preferida. Esta 
é a abordagem raramente adoptada na agricultura comercial. 
 
A cana será colhida verde por colectores manuais para produzir varas de cana de 
aproximadamente 200 cm em comprimento. Prevê-se que 200 000 - 300 000 toneladas de cana 
serão colhidas manualmente por ano. 
 

5.5 Descrição detalhada da operação proposta 
 

5.5.1 Organização de Gestão 

O plantio será gerido por um agrônomo tropical qualificado e especializado em gestão de 
operações e de cana e de plantações. A organização de campo será dividida ao longo de 
posições de apoio pessoal e posições operacionais. Cada secção será dirigida por gestores 
qualificados e experientes. As secções de apoio ao executivo são: Secretário Executivo do 
Superintendente Campo e Pessoal de escritório, a Secção de Pesquisa e Controle, a Lojas 
Agrícolas, Secção de Lojas Agrícolas e Tecnologia da Informação 
 
As secções de apoio operacional consistirão na Secção de irrigação, o controle de plantas 
daninhas e Secção de Cultivo, a Secção de Colheita e Manutenção da Eestrada, a Secção 
Fertilização e ratooning, que irá incluir as sub-secções de Compostagem eFertilizantes juntos e 
secção de armazenamento, e Secção a Preparação da terra e sementeira. Cada uma destas 
secções tem funções especificamente definidas que são executadas em uma sequência lógica 
agronómica na gestão de campo de um complexo de cana. 
 

5.5.2 Operações Agrícolas 

A organização da equipe de campo será baseada nas funções operacionais exigidas pela 
propriedade de cana-de-açucar para a produção de cana de açúcar orgânica irrigada para 
produção de açúcar. Para obter o máximo de eficiência todas as operações serão agrupadas em 
frentes de trabalho de acordo com a disposição geográfica física da plantação e de acordo com o 
cronograma de trabalho operacional. O horário de trabalho operacional será estruturado e 
influenciado pelo clima, ou seja, estações secas e húmidas, e a necessidade de ter as operações 
individuais sequenciadas de uma maneira lógica de acordo com as necessidades agronômicas da 
cultura de uma forma atempada e eficaz em termos de custos. 
 
A componente de produção de cana do desenvolvimento proposto deverá exigir cerca de 750 
pessoas, conforme mostrado abaixo: 
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Tabela 5.2: Níveis de pessoal para a produção de cana-de-açúcar: Tabela 5.1 

Unidade de Produção N
o
 de pessoal  

Gestor  Agro 3 - 4 

Departamento Agrônomo de Cana-de-açúcar 4 - 5 

Oficinas 20 - 25 

Colheita (300-320 dias/a; 24 horas de funcionamento de 3 turnos com 4 equipes) 400 

Preparação de terras, Plantação e Outras Operações Mecânicas 200 

Compostagem e Corte dos Caules 20 

Controle de Ervas Daninhas 71 

Irrigação 31 

 
Muitas pessoas locais quanto possível serão utilizadas desde o início do projecto. Inicialmente, 
será necessário contratar pessoal de outras partes de Moçambique ou expatriados para a 
gerência sênior e cargos técnicos, mas a população local vai ocupar cargos mais altos à medida 
em que o tempo passa e ela ganha experiência e recebe terinamento em serviço. 
 

5.5.3 Disposição do Projecto  

5.5.3.1 Especificações da Plantação 

A colheita e transporte de cana-de-açucar são as operações agronômicas mais caras em uma 
propriedade de cana. A disposição de campo e estrada está prevista para optimizar estes custos e 
tornar as operações rentável o quanto possível. A área básica de canavial é baseada em uma 
média de 100 toneladas de cana por hectare em 20 anos. O raio médio dos campos de 436 
metros é projectado para optimizar a colheita manual e eficiência dos transportes, incluindo o 
carregamento dos reboques no campo. As larguras de estrada de 6 metros no campo são 
projectadas para permitir a viragem fácil e rápida de todos os equipamentos e também permitir o 
acesso e actuar como quebra-fogos em caso de incêndios acidentais. Tiras de largura de 
vegetação nativa serão mantidas entre os campos como estas também actuarão como quebra-
fogos eficazes. Estas áreas vão ajudar a manter a ecologia da região e mantê-la para a utilização 
dos recursos naturais. Elas também poderiam ser plantadas com espécies nativas de plantas e 
árvores que fornecem habitat para insectos benéficos, como as vespas que atacam as brocas de 
cana. 
 

5.5.3.2 Trabalho Manual 

As disposições de campo também vão permitir que as operações de trabalho manual, tais como 
controle manual de plantas daninhas e controle mecânico de plantas daninhas pós-emergência 
por implementos estanhados. Além disso, as operações de plantio manual, bem como as 
operações de plantio mecanizado e colheita podem ser realizados de forma eficiente com a 
mesma disposição. 
 

5.5.3.3 Colheita 

A colheita será realizada durante o período diário de 24 horas com três turnos de oito horas. Todo 
o equipamento será equipado com a iluminação adequada para operações noturnas completas. 
Toda colheita será realizada à mão, e foi demonstrado que um colector pode colher, em média, 3 
toneladas de cana verde por dia. 
 

5.5.3.4 Transporte 

Idealmente, duas unidades de 24 tonelada de carga necessitam ser entregues ao processamento 
fora do local no moinho a cada hora. Foi calculado de forma conservadora um tempo de três horas 
de ida e volta por tractor e unidade de reboque. Portanto, são necessárias sete unidades 
operacionais e uma unidade de reserva para operações de estado estacionário. Uma constante 
diária de transporte de toneladas-quilómetro, portanto, será optimizada. Tractores serão utilizados 
com reboques de basculantes laterais de cana para minimizar o número de unidades de  
equipamentos basculantes. Uma ampla rede de estradas bem construída para todos os climas e 
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mantido irá optimizar a velocidade das viagens. Um sistema para descarregamento rápido dos 
dois, reboques de capacidade de doze toneladas do principal motor na fábrica e através do 
mecanismo de basculamento lateral também irá garantir a optimização de equipamentos de 
transporte. 
 

5.5.4 Apuramento da Vegetação 

Antes do plantio de cana, a terra terá de ser desprovida de toda a vegetação. Esta actividade será 
terceirizada para empresas especializadas e, se considerado desejável, irá incluir o mulching e 
moagem de todas as árvores e arbustos in-situ. A vantagem desta abordagem é que toda a 
biomassa é deixada no terreno e será capaz de quebrar-se e manter o teor de matéria orgânica 
dos solos. Em alternativa, a eliminação de biomassa lenhosa desmatada, quer para a produção de 
carvão ou como lenha para consumo local, podem parcialmente ou totalmente reembolsar o custo 
da operação, e serão considerados antes de qualquer desmatamento começar. 
 
Todos os levantamentos topográficos serão completados e as faixas ecológicas para serem 
deixadas no local delineadas antes do desmatamento começar. Montes excessivos precisarão de 
nivelamento de terra com cuidado para não trazer subsolo excessivo. O lixo vegetativo que 
poderia impedir as operações de preparação da terra subsequentes será deixado acima do solo 
para a quebra gradual. 
 
Comensurado com a operação de limpeza de terrenos, a operação de construção de estradas 
deve começar. O material laterítico usado para construção de estradas está disponível a partir de 
pedreiras fora da área e cujas actividades não irão interferir com as plantações de cana contíguas. 
 

5.5.5 Preparação do Solo para Plantar Cana 

5.5.5.1 Lavoura Primária 

A lavoura primária será realizada usando tractores. As cabines destes veículos serão totalmente 
contidas, com ar condicionado e pressurizadas para conforto, protecção e segurança do operador 
contra preocupações de poeira. Cada tractor vai puxar uma charrua de grade que é projectado 
para cortar e lavrar ao abrigo do lixo muito pesado e restolho assim que for encontrado nos 
canaviais. 
 
Trabalhando em uma base de dois turnos com 16 horas de trabalho efectivo, a produção dessas 
unidades é estimada em 16 - 18 hectares por dia. 
 

5.5.5.2 Lavoura Secundária 

A lavoura secundária envolve primeiro gradagem e suavização, em seguida, nivelamento do solo, 
e preparação da cama de sementes para o plantio. Também será realizada utilizando tractores. 
 
A largura de trabalho eficaz do equipamento é de 3,6 metros. Trabalhando em uma base de dois 
turnos com 16 horas de trabalho efectivo a produção dessas unidades é estimada em 14 - 16 
hectares por dia. 
 

5.5.5.3 Controle de Erosão e Terraceamento 

O controle de erosão será baseado em levantamentos topográficos, tipo de solos, operações 
agronômicas e erosão actual. O controle de erosão pode ser feito de várias maneiras, incluindo: 

 Usando a disposição de campo e direcção das linhas das plantas para interceptar a água 

 Usando plantações culturas de barreira para interceptar a água. Um exemplo é o caniço 

perene comum (Phragmites australis), e é plantado exactamente da mesma maneira como 

a cana 

 Em declives de 3-5%, tractores e grades de terraceamento serão usados para formar 

terraços sobre o contorno e direccionando a água para valas. 
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Antes de terraceamento a equipe topográfica marcará os terraços sobre os contornos nas 
distâncias apropriadas determinadas por cálculos de engenharia de escoamento esperado. 
 

5.5.6 Campos de Cana Commercial 

Canaviais comerciais serão plantados em estreita proximidade com os campos programados para 
serem plantados durante a temporada de plantio seguinte. Estas variedades de cana virão a partir 
de material inicialmente multiplicado nos viveiros e previamente tratados com água quente. Todo o 
esforço será feito para esterilizar as facas e instrumentos utilizados para cortar a cana-semente. 
Os campos comerciais de sementes serão especialmente fertilizados para promover a germinação 
rápida e excelentes arquibancadas e serão constantemente inspecionados para doenças e ataque 
de insectos. 
 
Os campos de sementes serão rotacionados e programados para chegar às idades óptimas para 
a multiplicação proporcional à quantidade aproximada de tonelagem necessária para o material de 
plantio. Um espaçamento de 1,8 metros para acomodar os transportadores de cana e de outros 
equipamentos que significa que um hectare de semente de cana deve plantar dez a doze hectares 
ou mais. 
 

5.5.6.1 Plantação 

A operação de plantação será dividida em diferentes métodos de exploração para as seguintes 
razões: 

1. Uma operação irá utilizar um método altamente racionalizado empregando tanto trabalho 
manual e equipamentos mecanizados. A filosofia básica é proporcionar empregos para os 
habitantes locais, com um desempenho eficaz em termos de custos. 

2. O segundo método de plantio vai usar alguns dos mesmos equipamentos básicos. No 
entanto, um plantador semi-mecanizado será usado para treinar o trabalho no caso de 
necessidades futuras indicarem que as operações mecanizadas completamente devem ser 
utilizadas por razões económicas. 

 
Este sistema é baseado em sistemas operacionais no Brasil, onde o uso de trabalho é um factor 
social positivo na manutenção do emprego local. As partes do sistema operacional são 
mecanizadas para tornar eficaz em termos de custos do sistema. Campos de sementes são 
estrategicamente localizados perto dos campos de plantas de acordo com o plano de renovação 
de rotação dos campos de cana-soca. 
 

5.5.6.2 Controle de Ervas Daninhas 

Populações de ervas daninhas competem com a cana para a água, nutrientes e luz solar. O 
controle de ervas daninhas na planta de cana e cana-soca é, portanto, essencial e pode ser 
realizado pelas seguintes operações 

 Um sachador de energia mecânica, que é puxado por um tractor, é projectado para 
eliminar a maior parte do trabalho associado com o controle de ervas daninhas e a 
utilização de produtos químicos caros. O mecanismo de manivela é a componente mais 
importante, permitindo uma operação de remoção de ervas daninhas muito parecido com 
uma enxada de jardim, remoção de ervas daninhas da parede da cama e lascando sob a 
coroa da erva daninha com perturbação mínima do solo. O sachador eléctrico é de altura e 
largura ajustável e destina-se a todas as condições do solo. 

 A sacha manual também pode ser empregada, e envolve a remoção de ervas daninhas 
por equipes de cinquenta ou mais trabalhadores que utilizam enxadas. As gramíneas 
devem ser puxadas para fora do solo pela enxada com todas as suas raízes e deixado na 
superfície para secar e morrer. Quando picadas, ervas daninhas de folha larga morrem 
facilmente numa fase jovem. 
 

5.5.6.3 Pragas da Cana e Controle de Doenças 

As principais doenças de cana identificadas são: 
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 Carvão da cana  

 Escaldadura das folhas 

 Vírus do mosaico 

 Podridão vermelha 

  

A solução mais rentável para o combate às doenças da cana é a resistência natural das 
variedades de rendimento superiores. Esta tem sido a filosofia de produtores de cana por mais de 
um século e provou ser a solução mais viável e rentável. 
 
Variedades actualmente seleccionadas foram classificadas quanto à sua susceptibilidade à 
doença e resistência. Espera-se que o programa de melhoramento e selecção vai plantar novas 
variedades com maior resistência, entre outros. Toda cana plantada na EcoFarm será tratada com 
água quente para a Doença de Raquitismo da Soqueira da Cana-de-açucar (RSD). Um programa 
de selecção contínuo na plantação, irá garantir variedades de cana de alto rendimento e 
resistentes a doenças. O carvão da cana, que é a doença predominante na cana local, será 
eliminada ou mitigada através da utilização de variedades resistentes. 
 
As principais pragas de cana no centro de Moçambique são a broca do caule, que atacam os 
novos rebentos, causando a morte, e também perfuraram os talos mais velhos, causando 
apodrecimento longitudinalmente ao longo do caule. Este apodrecimento afecta a qualidade do 
suco, reduzindo a produtividade, e reduzindo, assim, a produção eficiente. 
 
Todos os métodos de controle biológico disponíveis serão implementados para controlar a broca 
do caule. No curto prazo, as seguintes práticas de controle serão iniciadas: 

 Incorporação de lixo após a colheita 

 Remoção de certas espécies de gramíneas, que são conhecidas por serem hospedeiras 

da broca do caule 

 Uso de mudas tratadas, livres de broca  

 
As formigas e térmitas são outro problema de pragas, que podem ser economicamente 
controladas através do uso de insecticidas orgânicos especializados do solo no plantio.  
 
Gafanhotos e grilos também apresentam problemas sérios e podem criar enxame em enormes 
populações e desfolhar uma plantação de cana de açúcar em dias. Felizmente, vários insecticidas 
orgânicos altamente eficazes (tais como BT e Neem) podem ser usados para combater esses 
insectos destrutivos. A vigilância é necessária e alertas precoces de áreas vizinhas a serem 
atacadas irá alertar a gerência para tomar imediatamente as medidas de controlo adequadas. 
 
Os ratos e outros roedores apresentam problemas, por vezes, e podem ser controlado com tipos 
apropriados de isca. 
 

5.5.6.4 Colheita (Cana-Planta) 

A colheita completamente manual, mas um sistema de transporte mecanizado e integrado foi 
seleccionada para operações da EcoFarm. A disposição de campo foi projectada para optimizar 
as operações de transporte, em particular de colheita. Estima-se que a colheita manual da cana 
verde possa criar emprego para 350 colectores. O carregamento e transporte de cana cortada 
será alcançado através do uso de tractores com tração dianteira puxando dois vagões-de 
basculagem lateral de  doze toneladas. 
 

5.5.6.5 Cana-Soca - Cultivo 

O cultivo da cana-soca consiste, essencialmente, do mesmo equipamento e operações como 
cultivo de cana-planta com várias excepções possíveis. Idealmente, a operação de corte de 
caules é realizada imediatamente após o equipamento de colheita deixar o campo. 
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O passo inicial envolve espalhar o adubo no solo e que é depois incorporado nas camas durante 
subsequente aração e operações de reforma e capina da cama. A lavoura  de adubo abaixo da 
superfície do solo tem três vantagens. Em primeiro lugar, a compostagem é colocada na zona 
emergente de novas raízes. Além disso, é mais difícil para as ervas daninhas emergentes 
acederem a compostagem. Finalmente, o elemento fósforo é relativamente imóvel no solo, de 
modo que a colocação na zona de raiz permite que a cana alimente-se imediata e directamente do 
fósforo na compostagem. 
 
A compactação dos solos inter-linha de equipamentos de colheita será impedida através do uso 
correcto dos pneus, pressão e tipo de equipamento. 
 

5.5.7 Edifícios e Infrastructuras 

A componente de produção de açúcar do projecto exigirá os seguintes edifícios e infraestrutura: 

 Instalação de compostagem; 

 Laboratório de  Análises de Solos e Foliares - terceirizado 

 Oficinas e galpões de armazenamento de combustível; 

 Alpendre para equipamentos agrícolas; 

 Estradas e Manutenção de Estradas; 

 Abastecimento de água 
 
Todos os edifícios serão do tipo estrutura de aço. Aberturas de ventilação adequadas serão 
projectadas para os edifícios. Sistemas de rega para o fogo serão montados em todos os edifícios. 
O abastecimento de água virá do sistema de circuito fogo que vai correr ao redor do complexo 
fabril. 
 
5.5.7.1 Instalação de Compostagem  

A central de compostagem será construída no local da EcoFarm. Esta instalação/estaleiro terá um 
piso impermeável para garantir que não haja risco de contaminação das águas subterrâneas pelas 
operações de compostagem. 
 
Grandes quantidades de produto residual valioso, conhecidos como bolo do filtro, serão 
produzidas pelo complexo fabril vizinho, que pode ser usado como alterações do solo e 
fertilizantes orgânicos. O bolo de filtro é uma mistura de fibra de cana-de- açúcar, solos e de água, 
e irá ser produzido a uma velocidade de aproximadamente 6.000 toneladas por ano. Isso será 
misturado no pátio de compostagem com o estrume da operação pecuária para a produção de 
compostagem de elevada qualidade e valor nutricional. A operação pecuária é estimada para 
produzir 60 toneladas de estrume por dia. Quando misturado com o bolo de filtro esta será de 80 
toneladas de compostagem de alta qualidade por dia ou 29.000 toneladas de compostagem por 
ano. Quando usado como nutrição para a cultura, isso resulta em 19 toneladas de compostagem 
por hectare por ano. Além disso, os microrganismos eficazes (EM) será usado e adicionado às 
linhas de compostagem para manter a humidade na pilha de compostagem cinquenta por cento 
para auxiliar e acelerar o processo de compostagem microbiana. O rácio de carbono (C) para 
nitrogênio (N) no processo de compostagem será determinado em uma simples análise no 
Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento terceirizado. A compostagem bem-feita conterá ± 1,2-
1,5% N e à taxa de aplicação antecipada de 18 - 19 toneladas por ano isso irá acrescentar 228-
285 kgN / ha por ano, que é o suficiente N: P: K para rendimentos óptimos de cana . 
 
5.5.7.2 Laboratório de Análise de Solos e Foliar 

O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento vai terceirizar análises de solos e foliar que irão 
correlacionar os níveis de nutrientes nos solos e folhas de cana com os níveis de nutrientes 
aplicados em experimentos e os rendimentos obtidos a partir dos vários tratamentos. Os dados 
correlacionados estatisticamente servirão de base para as quantias comerciais e misturas a serem 
aplicado no campo específico da cana. 
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5.5.7.3 Oficinas e galpões de armazenamento de combustível 

Uma oficina para maquinaria e soldagem será fornecida para executar a maioria dos trabalhos de 
reparo para a fábrica e farma. Será fornecida uma oficina separada para os trabalhos de 
montagem eléctrica e instrumentação. 
 
O combustível será armazenado em um tanque de 50.000 litros ou dois tanques de 28.000 litros. 
 
5.5.7.4 Armazéns para equipamento agrícola 

será construída uma garagem separada para atender a todos os veículos a motor e equipamento 
de campo. Isso irá incluir uma loja de reparação de pneus, reparação de equipamentos de 
mangueira hidráulica, cremalheira de lavagem, posto de combustível e sala de carregador de 
bateria e servirá tanto a operações agrícolas e vegetais.  
 
Um armazém será fornecido para abrigar as peças de reposição críticas para as necessidades da 
fábrica e da agricultura. Os produtos químicos utilizados para os processos da fábrica e para o 
campo serão alojados separadamente em outro edifício. 
 

5.5.8 Estradas e Manutenção de Estradas 

Estima-se que, idealmente, haverá cerca de 10 - 15 quilómetros de estradas principais com base 
no delineamento da plantação neste relatório. As principais vias devem ser de doze metros de 
largura com drenagem lateral e com estruturas de concreto para sarjetas, pontes de córregos, e a 
passagem das tubulações e equipamentos de irrigação. A estrada deve ter uma base adequada e 
cascalho de rocha laterita para suportar uma carga de oito toneladas por eixo (E80) em todas as 
condições meteorológicas. 
 
Estradas secundárias de seis metros também devem ser feitas no momento da construção da 
estrada principal. Estas estradas secundárias são para acesso directo e saída dos canaviais. As 
estradas não são cobertas e vão exigir manutenção durante a estação seca para permitir fácil 
acesso de equipamentos de campo. 
 
A manutenção das estradas virá sob a supervisão directa do departamento de colheita e vai estar 
preocupada com acompanhamento principalmente o equipamento de colheita durante a 
temporada de moagem para garantir que o acesso e saída estradas para os campos estão em 
excelente estado e permitir o livre fluxo de trafégo pesado. Um sistema de tráfego de sentido 
único com sinais e as setas que dirigem o equipamento de tracção em campo será criado em 
torno dos campos que está sendo colhido por questões de segurança. Todas as estradas 
secundárias no local da colheita terão sido niveladas e melhoradas antes da colheita começar. 
 

5.5.9 Abastecimento de Água e Irrigação 

Toda a água será obtida a partir do Rio Zambeze em um ponto de acesso de cerca de 5 km do 
local do projecto principal. A água será transportada inicialmente ao longo dos canais que correm 
paralelos à estrada principal, após o que a reticulação da água será através de tubos (ver Figura 
5.2). 
 
Para crescimento óptimo, a cana-de-açúcar requere-se entre 1.000 mm e 1.500 mm por ano. Para 
a área total prevista de 2.830ha sob irrigação (veja a Figura 5, 0,2) o total das necessidades de 
água para irrigação será entre 2,83 e 4.25Mm3/a. A irrigação vai, no entanto, constituir um 
suplemento, e o volume de água extraída do Zambeze dependerá da precipitação no decurso de 
um ano. 
 
As parcelas de cana e vegetais serão irrigadas usando uma combinação de sistema de irrigação 
por pivô central e reboque de arrasto. O sistema de pivô central é um método de irrigação de 
culturas em que o equipamento gira em torno de um pivô e as culturas são regadas com uma 
irrigação por aspersão que consiste em vários segmentos de tubos unidos e apoiados por treliças, 
montadas em torres de rodas com aspersores posicionados ao longo do seu comprimento (Figura 
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5.3). Os pivôs centrais que serão usados neste projecto serão tipicamente de 400 metros de 
comprimento (raio do círculo) uma área irrigada de aproximadamente 60 hectares. 
 
Os pivôs centrais são accionados por motores que podem manter o pivô girando na mesma 
direcção, mas que também pode ser programado para mudar de direcção a intervalos 
estabelecidos. Os pivôs que serão estabelecidos ao redor dos assentamentos actuais (por 
exemplo Pivôs P6, 8 e 10 na EcoFarm 2, veja a Figura 5.2) terão de ser programados para que 
eles pardem e mudrm de direcção e não borrife água com 8m de uma habitação.  
 
Irrigação de reboque de arrasto é definida como um sistema de aspersão, onde os aspersores 
estão conectados por meio de mangueiras portáteis e tubos permanentes ou semi-permanentes a 
um abastecimento de água pressurizada. O sistema foi derivado a partir do sistema de aspersão 
convencional de tubos portáteis, a fim de reduzir as necessidades de trabalho para a sua 
operação. 
 

 

Ilustração 5.1: Pivô central típico para ser usado no projecto EcoFarm 
Fonte: EcoFarm 

 
A irrigação de reboque de arrasto pode ser bem adaptada para a irrigação de grandes áreas de 
propriedades grandes ou para a irrigação dos pequenos agricultores com parcelas de tamanhos 
tão pequeno quanto 1 ha e menos. Ele pode ser integrado com sucesso com um contorno de 
conservação de disposição conforme necessário em áreas montanhosas para o controle da 
erosão. Reboques de arrasto serão usados extensivamente nas Coopertivas de Lambane e 
Chapo, onde o terreno é ondulado (Figura 5.2) 
 
Além da água necessária para o processamento de açúcar e irrigação, também haverá a 
necessidade de água, água potável para as instalações sanitárias e chuveiros de emergência, e 
para combate a incêndios. 
 

5.5.10 Produção Pecuária 

Os números de gado iniciais que serão mantidos na área de Tsoni Farm do projecto 
compreenderão 600 bovinos. O gado será do tipo Nguni local cruzado com estoque Brahman 
puro. Isto será feito para expandir o pool genético na região, bem como melhorar o tamanho, a 
fertilidade e a comercialização dos animais. 
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À medida em que o projecto progride os números máximos de gado serão aumentados para cerca 
de 6.000 vacas reprodutoras e 240 touros. 
 
Para a maioria das vezes, o gado será alimentado em grandes confinamentos de Lucerna, mapira 
doce e outras culturas forrageiras cultivadas sob irrigação. A principal razão para a manutenção 
de gado nos confinamentos é para maximizar a recolha de urina e do estrume necessário para a 
produção de compostagem, o qual será utilizado como fertilizantes orgânicos para a cana. 
 
Uma vez que o conjunto completo de gado foi atingido cerca de 3.000 cabeças de gado por ano 
serão abatidas para fornecer carne orgânica para o mercado europeu. Para atender os padrões 
orgânicos da UE o gado vai exigir algum espaço de pastagem e, portanto, os confinamentos serão 
projectados para acomodar este requisito, bem como maximizar a colecta de urina e estrume. 
 
Os confinamentos serão compostos por um curral cercado medindo  aproximadamente 120m x 
80m (9600m2), que irá fornecer mais de 15m2 por cabeça de gado inicialmente. Haverá árvores 
plantadas ao redor de todo o perímetro do confinamento para proporcionar sombra para os 
animais. No interior do confinamento haverá uma calha de alimentação de comprimento 
80m,correndo todo o comprimento de uma extremidade do confinamento. Isto será coberto com 
uma ampla cobertura de 20m para prover sombra enquanto os animais estão se alimentando, e o 
chão desta área será de concreto, de modo a maximizar a recolha de urina. Haverá um longo 
(cerca de 70 - 80m) bebedouro de água corrente ao longo de uma parede do confinamento. A 
maioria do piso de confinamento será de terra e a colecta de estrume de animais será realizada 
uma vez por semana utilizando vassouras de estrada e carregadores frontais. 
 
Os animais serão transportados para Beira e/ou Chimoio para abate. O transporte de animais a 
partir do local para Beira e/ou Chimoio será por estrada. No entanto, se houvesse instalações na 
Beira para permitir a descarga de gado do Rio Zambeze, em seguida, a opção de transporte de 
gado por barco seria usada. Esta última forma de transporte é menos estressante e fisicamente 
prejudicial para os animais. 
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6 DESCRIÇÃO DO PROJECTO – FÁBRICA DE AÇÚCAR E 

CENTRAL ENERGÉTICA 
 

6.1 Descrição Geral 
 
O plano é construir uma fábrica de açúcar moderna e pressão média e alta temperatura da 
caldeira para co-geração de electricidade. Detalhes da planta da fábrica, máquinas e 
equipamentos são fornecidos nas seguintes secções deste capítulo.  
 
O complexo da fábrica será típico de concepção usada na indústria do açúcar em todo o mundo, 
onde o açúcar e a produção de energia são uma parte integrante do processo. Um sistema 
eficiente de energia irá ser utilizado para minimizar o consumo de energia na fábrica, de modo a 
permitir a exportação de potência máxima para as operações agrícolas. 
 
 

Nota importante: A fábrica foi concebida para processar 2.000 toneladas de cana por dia (TCD). 
No entanto, antecipa-se que o moinho será construído em duas ou possivelmente três fases. A 
primeira fase é construir um moinho com capacidade de 400 TCD. 
 

 
Prevê-se que a produção anual de açúcar vai aumentar durante os três primeiros anos de 
funcionamento da fábrica, como mostrado abaixo (toneladas por ano) 
 

 
Qualidade Elevada 

(VHP/PW) 
(Refinado) 

Ano 1 30 800 31 200 

Ano 2 33 460 33 800 

Ano 3 38 600 39 000 

 

6.2 Planta de Extração  
 
A planta de extração de cana-de-processamento foi projectada com uma capacidade de moagem 
final de 2.000 toneladas de cana por dia (TCD). Todos os motores principais (motores de carro) 
para a preparação de cana e moagem de cana serão acionados electricamente, de modo a 
maximizar a eficiência de cogeração da planta. 
 

6.2.1 Parâmetros de Concepção 

 A instalação de extracção deve ser capaz de lidar com fibra de cana-de até 15-17% 

 A fábrica foi concebida para processar 2.000 toneladas de cana por dia. Isto é 
equivalente a cerca de 80 toneladas por hora de cana (TCH) em 95% de eficiência de 
tempo. 

 A cana será colhida verde por colectores manuais para produzir varas de cana de 
aproximadamente 200 cm. em comprimento. Prevê-se que entre 200.000 – 300.000 
toneladas de cana serão colhidos manualmente por ano. 

 A humidade do bagaço a partir do moinho de remoção de água deve ser de cerca de 
50%. 

 A temporada de moagem será de 200 - 300 dias por ano, dependendo da produção de 
cana. 
 

Existem basicamente dois tipos de tecnologia de extração na indústria da cana-de-açúcar:  

(a)  Tecnologia de moinho de rolo que pode ser de concepção diferente, tais como 

moinho de dois rolos, moinho de três rolos, moinho de quatro rolos, moinho de 

cinco e rolos moinho de seis rolos. O trabalho de carga da indústria é de três ou 

quatro moinhos de cilindros. A nova tecnologia de moinho de dois rolos inventada 
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por Bundaberg da Austrália é muito inovadora e adapta-se bem com fábrica 

fazendo cogeração. Infelizmente, a capacidade dessas plantas é limitada a cerca 

de 6.000 toneladas de cana por dia. É muito eficiente em energia, como não há 

praticamente nenhum atrito uma vez que nenhuma placa de lixo é usada. 

(b) Tecnologia de difusor que é usada quase exclusivamente na África do Sul. Plantas 

de Difusor são geralmente mais eficientes como a fábrica de extração pode chegar 

tão alto quanto 98%.  

 
Um moinho de quatro rolos é proposto como a tecnologia de extração. O comboio de moinho de 
quatro rolos é fácil de operar, mas requer manutenção anual sobre os rolos. Outras fábricas de 
açúcar da região também usam moinhos, e como resultado, as habilidades de engenharia 
necessárias existem na área. O bagaço do moinho será utilizado nas caldeiras como combustível 
de caldeira para conduzir um gerador, assim, as unidades de moinho serão de transmissões 
eléctricas utilizando condutores variáveis de frequência (VFD). 
 

6.2.2 Parâmetros de Concepção do Moinho de Quatro Rolos 

Toneladas de cana hora:            : 80 

Capacidade máxima : 110 – 115% do nominal 

Capacidade mínima : 60 - 65% do nominal 

% de Fibra de cana : 15% 

Índice de preparação : >90% 

% de Fibre de imbibição : 250-300 
 
A fábrica será de moinho de quatro rolos equipado com rampa Donnelly. Os rolos de moinho 
serão impulsionados por motores CSC individuais juntamente com a caixa de engrenagens 
esféricas. 

Especificação da 
Concepção   
Diâmetro do rolo  : 1 220 mm (48”) 

Comprimento do rolo : 2 290 mm (90”) 

Velocidade de moagem : 3 – 6 rpm 

Potência instalada : 200 kW 
 

6.2.3 Manuseamento do Quintal de Cana  

Toda cana colhida será transportada em dois reboques puxados em conjunto, cada um com uma 
capacidade de cerca de 12 toneladas. Os dois vagões de reboque serão projectados com sistema 
de basculamento lateral. A colheita será agendada para a operação de volta do relógio. Haverá 
um pátio de estocagem para reboques de varas de cana que será descarregado quando houver 
uma escassez de cana vindo do campo. Com este modo de operação a perda de sacarose no 
pátio da fábrica será insignificante como a vara de cana virá directamente dos reboques para o 
transportador principal de cana. A cana será processada assim que é colhida. O tempo desde a 
colheita até à entrega do quintal da fábrica não será mais do que a 4 a 6 horas. 
 

6.2.4 Preparação de Cana  

Varas de cana serão enviadas directamente para uma linha trituradora pesada alimentada por um 
motor eléctrico de 4 kW. O índice de preparação de cana obtido será mais de 90% para um bom 
processo de moagem. 
 
Um tambor de cardagem é usado antes do triturador em linha para controlar o nível de cana para 
a trituradora. 

Tambor de Cardagem    

Largura do transportador : 500 mm 
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Diâmetro do tambor : 2 200 mm 

Diâmetro sobre remos : 2 300 mm 

Velocidade do tambor : 45 rpm 

Potência do motor : 10 kW 
 
A trituradora de serviço pesada é do tipo sobre-transportador, que tem um diâmetro de varrimento 
de 1.700 mm e operando a 1.000 rpm. O rotor é constituído por discos fixos montados em um eixo 
de aço forjado. Os martelos e discos de rotor são projectados para permitir que os martelos a 
ligeiramente sobreponham-se uns aos outros para garantir a cobertura total da área de varredura. 

 

O conjunto da placa de bigorna e de lavagem, será de barras da grade resistentes à abrasão com 
um sistema de pivô para facilitar o acesso aos martelos. 

 
Rotor Triturador em linha   

Diâmetro : 1 500 mm 
Largura : 600 mm 
Número de parâmetros  : 108 
Número de discos : 36 
Peso dos martelos : 20 kg 
Velocidade nominal : 1 000 rpm 
Potência instalada com motor 
eléctrico : 400 kW 
 
O alimentador de tambor é para dar uma alimentação positiva de cana para a área da garganta 
entre os martelos e a placa de bigorna. 

Alimentador de Tambor   

Diâmetro : 2 200 mm 
Largura : 500 mm 
Velocidade : 3.5 rpm 
Potência do motor : 7.5 kW 
 

6.3 Fábrica de Açúcar Bruto e Refinado   
 
A fábrica de açúcar bruto irá incorporar a melhor tecnologia disponível e será concebida com 
recursos de conservação de energia para maximizar a geração de energia para o projecto. Com 
uma fábrica de totalmente integrada será produzido açúcar bruto de alta qualidade VHP 
(Polarização Muito Elevada).  
 
A produção total de açúcar orgânico será para exportação para clientes na Europa. 
 
Para a produção de açúcar refinado do suco clarificado sem enxofre serão filtradas usando a 
tecnologia de Ultra filtração. Esta tecnologia irá remover corpos coloridos de alto peso molecular e 
irá produzir um suco pasteurizado que irá produzir um nível de açúcar cor muito baixo. O baixo 
nível de açúcar de cor será derretido e passados através de um sistema de resina de troca de 
descoloração de iões para produzir um licor de cor clara de 120-150 ICUMSA (Comissão 
Internacional para Métodos Uniformes de Análise de Açúcar). Dois sistemas de ebulição na 
refinaria serão usados para produzir o açúcar refinado granulado abaixo de 30 de cor ICUMSA. 
 

6.3.1 Parâmetros de Concepção 

Os principais parâmetros de projecto da planta de açúcar em bruto são: 
 
6.3.1.1 Capacidade da Planta 

 
A planta será projectada para processar um fluxo de 45 toneladas de suco misturado por hora. 
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6.3.1.2 Qualidade da Cana 

Até que novas variedades de cana sejam introduzidas e plantadas, as seguintes características de 
cana são cultivadas na área: 

 % de Pol de Cana:     12.5-14.5% 

 % de Fibra de Cana:     14-16% 

 % de Resíduos de Cana: : >  20% (cana verde, colhida manualmente) 

 Pureza de suco aparente:  84-86% 
 
6.3.1.3 Especificações do Produto 

Açúcar VHP 

O açúcar VHP terá as seguintes especificações: 

Polarização a 20ºC : 99.0% mínimo 

Cinza condutimétrica  : 0.02% máximo 

Teor de humidade : 0.4 máximo 

Redução de açúcar : 0.015 máximo 

Cor ICUMSA : 600-1000 

Tamanho do cristal : 0.6-0.8 mm 
 
Produto de Açúcar Refinado 

O açúcar refinado terá as seguintes especificações: 

Polarização a 20ºC : 99.9% mínimo 

Cinza condutimétrica : 0.015% máximo 

Teor de humidade : 0.01 máximo 

Redução de açúcar : 0.015 máximo 

Cor ICUMSA : <45 

Tamanho do cristal : 0.2 - 0.4 mm 
 
6.3.1.4 Clarificação do Suco 

Um clarificador será necessário para clarificar o suco antes de ir para o evaporador. Haverá um 
volume muito pequeno da lama formada no clarificador. Um filtro de vácuo rotativo ou um filtro de 
correia pode ser usado para filtrar a lama. As especificações para os vários equipamentos de 
clarificação são: 
 

1. Clarificador     
 Tipo de concepção  : SRI (Retenção Baixa)  

 Capacidade : 17,0 m³   

 Tempo de retenção : 30 mins.   

2. Aquecedores de suco     

   Primário Secundário Suco Clarificado 

 Tipo de concepção : Tipo placa Tipo placa Tipo placa 

 
Número de 
aquecedores : 1 1 1 

 Área de superfície, m² : 55 m² 80 m² 23 m² 

3. Filtro     

 Tipo de concepção : 
Filtro rotativo de vácuo ou filtro de Cinturão de 
Prensa 

 Área de superfície, m² : 14 m²   
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4.  Sulfitação   

Tipo de forno:  Rotativo 

Torre de SO2:  Contra-corrente 
 
5.  Ultra filtração do Suco Clarificado de Produção de Açúcar Refinado  

Para a produção de açúcar refinado o suco clarificado será enviado a um sistema de ultra-filtração 
desenvolvido pela Applexion da França para remover moléculas macro, material de coloração, de 
amido e de dextrano a partir do suco. O sistema de UF irá produzir um nível de açúcar de cor 
muito baixo na gama de 500-600 ICUMSA. As especificações de concepção para o sistema de UF 
são: 

 O sistema de ultrafiltração será concebido para uma velocidade de fluxo de suco de 30 
toneladas por hora. A recuperação de permeado será projectado para 85%, ou 6,7 X 
concentração. O tamanho dos poros da membrana seleccionada para o sistema de 
ultrafiltração serão de 0,01 microns. A taxa de fluxo é estimada em cerca de 100 litros por 
metro quadrado por hora. 

 A temperatura da alimentação suco clarifcado será de 95ºC. Uma tela de 100 micron de 
auto-limpeza automática contínua Filtomat, seguida por três 50 mícrons será usada para 
remover quaisquer partículas que possam ter entrado no tanque de fornecimento de suco 
clarificado. 

 A área de superfície da membrana calculada com base na taxa de fluxo estimada e taxa 
de fluxo será próxima de 80 m². O sistema será fornecido com uma derrapagem, contendo 
cada uma 2 módulos. Cada módulo contém 99 membranas cerâmicas com uma superfície 
de filtragem de 20m². A derrapagem terá uma área total de filtragem de 160 m². A área 
total de superfície de filtragem fornecida será de 80 m². 

 A bomba de circulação é concebida para um caudal de 0,5 m/seg. A pressão de 
funcionamento é fixada em 4 bares. 

 Um sistema CIP será utilizado para limpar a membrana, após cerca de 48 horas de 
operação. O sistema CIP será composto de tanques de alimentação químicos e tanque de 
água quente. O hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio (lixívia) e ácido fosfórico serão 
utilizados para a limpeza das membranas. 

 
6.3.1.5 Evaporador  

A estação de evaporador será concebida para atender às diferentes condições de operação. O 
trem evaporador terá as seguintes superfícies de aquecimento (m²): 

   

  

Açúcar & Etanol 

com Cogeração 

Primeiro 
efeito : 5,00 

Segundo efeito: 2,40 
Terceiro 
Efeito :  90 

Quarto efeito   : 90 

Quinto efeito : 90 
 
6.3.1.6 Panelas de Vácuo 

Para a produção de açúcar branco da plantação VHP, panelas contínuas serão usadas para 
ambas as massas cozidas A e B (massa densa de cristais de açúcar misturado com o licor mãe 
obtido por evaporação). Para açúcar refinado serão utilizados recipientes de lotes aço inoxidável. 
A panela de semente para a massa cozida B também será de concepção de lotes. 
 
A capacidade das panelas de vácuo para a produção de VHP/PW e para o açúcar refinado são: 

  Número Capacidade 
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Massa cozida CVP 
A : 1 12 m³ 
Massa cozida CVP 
B : 1 8 m³ 

Lote de sementes B : 1 5 m³ 

Lote de refinaria : 3 5 m³ 
 
6.3.1.7 Cristalizadores 

Com a utilização de panelas de vácuo contínuas (CVP), haverá uma necessidade de ter um 
cristalizador de sementes para proporcionar o equilíbrio para a massa cozida B. Um cristalizador 
de 6 metros cúbicos horizontal será utilizado para segurar a semente. Mais dois cristalizadores, 
um para um massa cozida A e outro para massa cozida B serão necessários para alimentar as 
estações centrífugas. Para a refinaria os cristalizadores de massa cozida R1 e R2 serão de aço 
inoxidável e de forma cilíndrica para minimizar a contaminação. As capacidades de concepção 
para os cristalizadores são: 

  Número VHP/PW Refinado  

Massa cozida A:  1 4 m³   

Massa cozida B:  1 4 m³   

Semente B:  1 6 m³ 
6 m³ 

 
Massa cozida R1: 1   

Massa cozida R2: 1  6 m³  
 
6.3.1.8 Centrífugas 

Para a produção de açúcar VHP/PW as centrífugas de alto grau serão do tipo lote, operando a 
1.200 rpm. Estas máquinas são projectadas para 125 kg/carga. A massa cozida horária a ser 
processada é calculada em 6 toneladas/h. Com 26 ciclos por hora, há uma necessidade de 2 
máquinas. 
 
Para a massa cozida B serão instaladas duas centrífugas contínuas para processar 3 toneladas/h 
de massa cozida. 
 
Para a produção de açúcar refinado três centrífugas de  lote similares a massa cozida A para 
VHP/PW serão necessárias. 
 
6.3.1.9 Secagem de Açucar, Ensacamento e Armazenamento 

O açúcar (refinado) A será transportado para um secador em que o refrigerador de humidade do 
açúcar será reduzido para abaixo de 0,10%. Um secador rotativo é proposto para o projecto para 
secar 75 toneladas de açúcar por dia. A humidade máxima de entrada do açúcar será de 1,5%. 
 
A planta de ensacamento será projectada para albergar sacos de 50 kg e 1.000 kg. Os sacos de 
50 kg serão principalmente para o mercado local, enquanto que os sacos de 1.000 kg serão 
utilizados para Hipp GmBH. O VHP/Plantação Branca (refinada) de açúcar será armazenado em 
um edifício adjacente à unidade de processamento. A capacidade de armazenamento será para 
um máximo de fornecimento de dois meses. A planta de ensacamento terá uma máquina de 
pesagem a granel com uma capacidade de 50 kg cada. Os sacos serão fechados com máquinas 
de costura e depois transportado para o armazém de açúcar. Uma máquina de enchimento de 
sacos de capacidade de uma tonelada será usada para os utilizadores industriais de saco a 
granel. 
 
6.3.1.10 Descoloração 

O licor bruto é passado através de uma coluna contendo uma resina de descoloração aniónica 
que irá absorver as partículas de coloração no licor. A resina é regenerada usando hidróxido de 
sódio/cloreto de sódio e ácido clorídrico. A especificação da unidade descoloração é: 
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Taxa de fluxo de licor 
bruto : 4 tons/hr 

Cor de licor bruto : 600 – 800 ICUMSA 

Licor bruto brix bebidas  : 65% 

Pureza da sacarose : > 98.5% 

% de descoloração : 75% 

Cor de licor limpo : 150 – 200 

Tipo de resina : Anião poliestireno 

Capacidade da resina : 1,5 m³/vessel 
Sistema de recuperação 
de salmoura : Nano Filtração 
 
6.3.1.11 Armazenamento de Melaço 

Um tanque de 10.000 litros de capacidade será instalado e utilizado como um tanque tampão 
para alimentar o gado. 
 
6.3.1.12 Fonte de Água Bruta 

A água bruta será bombeada do Rio Zambeze, que corre perto do local da fábrica. A temperatura 
da água será em torno de 25ºC. 
 
6.3.1.13 Sistema de Água 

 A água do condensador para o evaporador e panelas de vácuo será recirculada através de 
lagoas de resfriamento. 

 A água fria da fábrica será obtida a partir da fonte do rio. 

 A água potável será obtida a partir da estação de tratamento de água no local. 

 A água de embebição dos aquecedores e evaporadores será bombeada para a planta de 
Difusão. 

 A  água condensada limpa a partir do primeiro evaporador será enviada para a unidade de 
caldeira. 

 A água quente para o processo será a partir de condensado obtido a partir de panelas, 
aquecedores de suco e evaporadores. 

 
6.3.1.14 Sistema de Vapor 

Pressão de vapor na válvula de paragem 
da caldeira 65bars 
Pressão de vapor na válvula de paragem 
da turbina 62 bars 
Pressão de vapor intermediário ao 
processo 10 bars 
Pressão do vapor de escape para 
processo 2.5 bars 
 
6.3.1.15 Sistema Eléctrico 

Todos motores acima de 300 HP 2400 Volts, 3 fases, 50 Hz. 

Potência primária 440 Volts, 3 fases, 50 Hz. 

Iluminação e pequena potência 220 Volts, fase única, 50 Hz. 
 
6.3.1.16 Serviços de Ar Comprimidos  

Serviço geral de ar : 6 bars 

Instrumento de air : 6 bars 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      49            EcoFarm Lda 

 
6.3.1.17 Águas Residuais 

As águas residuais serão enviadas para uma lagoa de aeração antes do retorno ao rio ou 
utilizadas para fins de irrigação. 
 

6.4 Planta de Cogeração 
 
A planta de cogeração será concebida para queimar bagaço como combustível principal. A 
queima de óleo combustível suplementar será fornecida para situações de emergência e de 
inicialização. A planta será composta de duas caldeiras de 16 toneladas por hora de vapor que 
operam em 42 - 45 bares e 500+ ºC. O vapor de duas caldeiras será enviado para uma unidade 
de extracção de volta de pressão de 3,5 – 4 MW  onde o vapor de escape será extraído para o 
processo. O vapor restante irá para um gerador de condensação turbo de 1 MW para a 
cogeração. O vapor a 2,5 bares será extraído e fornecido para a fábrica de açúcar bruto. A 
energia gerada a partir do gerador de turbina será a 11,5 kv. Serão usados transformadores para 
fornecer energia elécrica em 6400 Volts e 460 Volts para a moagem eplantas de açúcar 
refinado/bruto. O excesso de energia gerada será intensificado a 132 KV e fornecido à parte 
agrícola do projecto. 
 
A fábrica irá incluir equipamentos de controle de emissões, tais como precipitador electrostático 
(ESP) ou purificador húmido completo, sistema gerador de turbina a vapor interior, sistemas de 
rejeição de calor, os serviços diversos da planta e sistemas de controle e instrumentação. Sistema 
de tratamento de bagaço será fornecido a partir da descarga de moinho para a fábrica. Uma 
subestação eléctrica será fornecida para interligação com o sistema de transmissão da EDM 
(Electricidade de Moçambique). 
 
A armazenagem do bagaço e casa de recuperação de 150 toneladas de capacidade serão 
utilizados para circular continuamente o bagaço para as duas caldeiras. 
 
A cinza a partir do gerador de vapor e precipitador será recolhida, transportada pneumaticamente 
e armazenada num silo. As cinzas serão enviadas de volta ao pátio de compostagem e 
compostadas juntamente com o bolo de filtro, estrume e bagaço. 
 
Os geradores de vapor serão projectados para serviço exterior. Os geradores de turbina estarão 
localizados em um edifício com um guindaste de ponte dimensionada para levantar o componente 
mais pesado do gerador de turbina. 
 
Será fornecido os sistemas de rejeição de calor para condensar o vapor de exaustão da turbina e 
o arrefecimento dos equipamentos auxiliares. Os principais condensadores serão uma concha e 
tubo trocador de calor. Uma torre de refrigeração mecânica multi-células será usada para resfriar 
a água para os condensadores. 
 
Os serviços da plantas para ar comprimido e instrumento e tratamento de água serão localizados 
em um pequeno prédio separado. O sistema separado para o ar da fábrica e ar de instrumento 
será projectado. O tratamento de água para água de reposição consistirá de dois trocadores de 
ácido forte de capacidade de 100%, trocadores de cátions fortes aniônicos de base, sistema de 
regeneração de ácido e sistema de neutralização de resíduos. 
 
Um sistema de alimentação de produtos químicos será fornecido para manter o condensado e 
alimentar o ciclo químico da água. 
 
Um sistema de protecção contra incêndios será instalado para proporcionar a protecção 
necessária para a planta. Capacidade de armazenamento de água suficiente será desenvolvida 
em conformidade com o Regulamento de Segurança Contra Incêndios. 
 
Os edifícios moldado de aço serão fornecidos para os geradores de turbina e áreas de sala de 
controle. Os edifícios abrigarão os geradores de turbina, sala de equipamentos eléctricos, sala de 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      50            EcoFarm Lda 

bateria, instalações sanitárias, sala de controle, centros de controle de motor, área de sala de 
almoço e de escritório. 
 
A filosofia de operação da planta será baseada na utilização de um sistema de controle central a 
partir do qual o arranque, monitoramento, controle e encerramento de grandes sistemas da planta 
será realizado. 
 

6.4.1 Parâmetros de Concepção 

6.4.1.1 Caldeira 

1. As caldeiras serão capazes de produzir 30.000 kg de vapor por hora a 42 bares e 500ºC 
na Classificação Máxima Contínua (MCR) quando se queima do bagaço ou outro 
combustível de caldeira. 

2. As caldeiras serão capazes de operação estável até 33% da MCR. 
3. O teor médio de sólidos no vapor saindo do tambor será de aproximadamente 0,1 ppm. 
4. O tanque de armazenamento de combustível aumentado terá 12 horas de capacidade de 

armazenamento em MCR 
5. Todos os equipamentos e componentes estarão localizados ao ar livre. 
6. A recolha de partículas será por um precipitador eletrostático ou lavador de gases. A pilha 

de gases de combustão irá esgotar através de uma pilha. 
 
6.4.1.2 Gerador Turbo  

O gerador de turbina principal será do tipo contrapressão de múltiplos estágios. Isto será seguido 
com um tipo de unidade de condensação, dirigindo um gerador eléctrico de refrigeração ar/água 
com condutor de poucas escovas ligado directamente. Os seguintes componentes do sistema 
serão incluídos: 

1. Turbina de condensação com seu pacote de óleo lubrificante e sistema de controle electro-
hidráulico, principal viagem de vapor e válvulas de acelerador e de válvulas de governador 
de controle. 

2. Sistema de vedação Gland com condensador e exaustor. 
3. Gerador eléctrico com controle associado 
4. Armazenamento de óleo Lube e sistema de purificação. 
 
6.4.1.3 Condensador 

Um condensador de vapor de superfície será fornecido para corresponder ao requisito da turbina 
de vapor. O condensador será de concha horizontal e tipo de tubo passe duplo com uma caixa de 
água dividida. Os seguintes componentes do sistema serão incluídos: 
 

1. Pacote de remoção de ar, incluindo ejectores a vapor do jacto com inter e pós 
condensadores. 

2. Ejector Hogging jet  
3. Vácuo disjuntor 
 
A concepção do sistema irá basear-se nos seguintes critérios: 
 

1. Condensador bem quente terá uma capacidade de armazenamento de 5 minutos em 100 
por cento de carga. 

2. Tubo de condensador de factor de limpeza de 0,85 será utilizado na concepção do 
condensador. 

3. Todos os equipamentos e componentes será localizados dentro de um edifício. 
 

6.4.2 Necessidades de pessoal para a fábrica e planta de energia 

A fábrica de açúcar e planta de energia da EcoFarm deverá empregar cerca de 61 funcionários e 
trabalhadores, quando estiver plenamente operacional, como mostra a Tabela 6.1. 
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Serão utilizadas muitas pessoas locais quanto possível desde o início do projecto. Inicialmente, 
será necessário contratar pessoal de outras partes de Moçambique ou expatriados para a gestão 
sênior e cargos técnicos, mas a população local vai ocupar cargos mais altos à medida em que o 
tempo passa e eles ganham experiência e recebem treinamento no local de trabalho. 
 
Tabela 6.1: Níveis de pessoal para a fábrica de açúcar e planta de energia:  

Unidade de Produção No of Staff 

Gestão da Fábrica de Açucar  

Gestor da Fábrica 1 

Gestor do Processo  1 

Químico 1 

Engenheiro de Manutenção 1 

Engenheiro Eléctrico 1 

Supervisor de Turno 4 

Fábrica de Açúcar: Pessoal Operacional 9 

Encarregado do Moinho  3 

Operador do Moinho  3 

Operador de Clarificação 3 

Operator UF  3 

Operator de Evaporador 3 

Operador de Caldeira frigideira 6 

Operador de Massa cozida/Centrífuga  3 

Analista de Laboratório 6 

Central Energética: Pessoal Operacional 33 

Operador de Caldeira 3 

Encarregado de Bagaço 3 

Operator TG 3 

Pessoal Operacional Geral 9 

Manutenção da Utilidade 2 

Electricista 1 

Ensacador de Açucar 1 

Empilhador de Sacos de Açucar 2 

Limpador 2 

Ajudantes 2 

 

6.5 Descrição do Processo 
 

6.5.1 Descarga da Cana, manuseamento e preparação 

 
O sistema de manuseio de cana foi projectado para receber cana não queimada cortada 
mecanicamente e alojada. A cana alojada será transportada em reboques de cana com 
basculantes laterais. Todos os reboques de cana entram no pátio da fábrica e param na 
plataforma de pesagem (báscula) para a pesagem da cana. A estação de pesagem terá duas 
plataformas de pesagem equipadas com células de carga. Todos os pesos serão registados em 
um sistema de dados de computador em que a qualidade da cana pode ser avaliada para as 
diversas parcelas de cana na plantação. 
 
Os atrelados com basculante lateral estarão em conjunto tri, cada um transportando cerca de 25 
toneladas de cana. O tractor- atrelado vai parar em uma estação de descarga. Um elevador 
hidráulico será usado para inclinar o silo que irá abrir automaticamente de lado e despejar os 
alojados de cana para a transportadora de alimentação de cana lateral. 
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Com uma agenda de colheita de 24 horas, a maioria dos atrelados irá directamente para a 
estação de descarga. Um pequeno número de atrelados também será utilizado para o 
armazenamento para emergência e para garantir que não existe qualquer diferença na 
alimentação de cana para o difusor. Os atrelados serão armazenados no quintal de cana e um 
tractor será utilizado para os atrelados de transporte para a estação de despejo. Haverá uma 
necessidade de armazenar entre 1-2 horas de cana. A cana do transportador auxiliar vai passar 
por um tambor de cardação que irá fornecer um fluxo de nível de cana na principal transportadora 
de alimentação de cana. O transportador auxiliar será do tipo avental.  
 

 

Figura 6.1: Processo de carregando/trituração e esmagamento  
Legenda: Bin unloader= Bandeja descarregadora; Side carrier = Transportadora lateral; Main carrier = Transportadora 

principal; Knife set = Conjunto de facas; Shredder = Trituradoa; Electro magnet = electromagneto; Rubber belt = Correia 
de borracha; Difuser = Difuser; Juice to process = Suco para processar 

 
A cana a partir da transportadora principal de cana vai passar sob um tambor de cardação 
localizado à frente da linha de trituradora pesada. A linha de trituradora pesada consiste em um 
grande tambor de alimentação que gira com o fluxo da cana e força a cana em um serviço pesado 
na trituradora de linha equipada com martelos tipo balanço. A rotação trituradora é contrária ao 
fluxo de cana. A cana preparada a partir da trituradora terá um Índice de Preparação (PI) de + 
90%, o que é adequado para uma boa extração de moinho. 
 
A cana triturada vai cair em um transportador de correia equipado com uma balança de cana. A 
cana triturada vai passar sob um separador magnético de ferro pesado para pegar qualquer metal 
que possa ter entrado com a cana.  
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6.5.2 Extração - Difusor 

 

Figura 6.2: Planta de difusor típica na África do Sul 
 
O transportador de cana triturada sob a linha de trituradora pesada vai elevar a cana preparada 
para o difusor. A cana vai cair em uma transportador de reboque de ripas que distribuirá a cana no 
difusor. 
 
 

 

Figura 6.3: Processo Difusor 
 
Legenda: Shredded cane = Cana triturada; Heater = Aquecedor; Bed breaking screws = Parafusos de quebra da cana; 

Re-circulating juice = Recirculação do suco; Imbibition = Embibição; Heater = Aquecedor; Water = Água; Bagasse 
=Bagaço. 

 
A cana preparada vai ficar no difusor por cerca de uma hora. Haverá 11 bombas para recircular a 
fase de fluxo contrário para o fluxo de suco de bagaço. Embebição de água será adicionada um 
pouco antes do ponto de descarga do difusor. Suco prensado da planta de desidratação será 
rastreado e bombeado de volta antes do segundo estágio da área do difusor. O suco percolado a 
partir da segunda fase irá ser bombeado novamente para o início da terceira fase. Dentro do 
difusor de dois conjuntos de parafusos levantadores de bagaço serão  utilizado para virar o 
bagaço, a fim de melhorar a taxa de infiltração do suco. No final do difusor (ponto de alimentação) 
o suco difusor será extraído e passado através de um crivo rotativo para remover bagacillo final (a 
fracção fina do bagaço obtida por rastreio). O suco rastreado será então bombeado para a casa 
de ebulição ou para a destilaria. Difusor de bagaço será continuamente removido a partir do 
difusor. O bagaço difusor vai passar entre dois conjuntos de rolos, cheios de água. Suco de 
superfície vai ser extraído e removido neste ponto. O bagaço húmido, então, irá através de um 
moinho de desaguamento de quatro rolos equipado com rampa Donnelly. 
 
A planta de desidratação será composta de um moinho de quatro rolos de tamanho de 1.220 mm 
de diâmetro X 2 290 mm de largura (48”x 90”). Cada planta será accionada independentemente 
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por um motor eléctrico equipado com unidade de frequência variável. A gama de velocidades de 
trabalho será entre 100 a 1.300 rpm, enquanto que a velocidade final do moinho vai situar-se entre 
3 e 6 rpm. 
 

 

Figura 6.4: Processo de moinho de quatro rolos 
Legenda: Juice = Suco; Press juice = Espremedor do suco; Imbibition = Embibição; Heater = Aquecedor; Water = Água; 

Bagasse = Bagaço; 4 roller mill = Moinho de 4 rolos; Bagasse to boiler = Bagaço para a caldeira.  

 
A caixa de engrenagem planetária será usada. A planta será equipada com um motor de inversão. 
O quarto rolo será a cadeia conduzida a partir do rolo de alimentação. 
 
6.5.2.1 Tela do Suco 

O suco de espremido do moinho de desidratação será triado através de um crivo DSM com uma 
abertura de barra de cunha de 1,0 mm. O bagacillo será deixado o transportador de bagaço 
húmido, alimentando a planta de desidratação. 
 
Uma tela de suco rotativo com 0,5 mm de abertura irá ser utilizada para triar o bagacillo a partir do 
suco difusor final. A bagacillo fino cairá para o transportador de alimentação difusor. O sumo de 
difusor rastreado será bombeado para a casa de ebulição e destilaria. 
 
6.5.2.2 Bombas de Suco 

Todas as bombas de suco serão do tipo chokeless. O suco de cada fase será bombeado de volta 
para o topo das bandejas de distribuição do suco difusor. 
 
6.5.2.3 Sistema de Controlo 

O funcionamento do difusor e o transporte de cana e preparação será controlado a partir da sala 
de controlo difusor. Um PLC será utilizado para monitorar e controlar o fluxo de cana da cana do 
transportador auxiliar para o difusor. A lógica de controle será a seguinte: 
 

 O pesador de cana sobre a correia transportadora preparada será utilizado para variar a 
velocidade da transportadora principal de cana. 

 Um sensor de nível ultra-sónico será localizado na rampa de queda do transportador de cana 
auxiliar. 

 Este sensor de nível irá variar a velocidade do transportador de cana auxiliar. 

 Interruptores de velocidade zero serão usados para interligar todo o sistema de transporte de 
cana. 

 A sonda de capacitância na calha Donnelly irá controlar a velocidade do moinho. 

 Todas as bombas de suco também irá ser controlado automaticamente. 
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6.5.2.4 Edifício do Moinho 

Será fornecido um edifício de moinho de aço, com uma capacidade de 20 ton de guindaste aéreo. 
O edifício também vai abrigar o rolo do moinho para trabalhos de máquinas de moinho de rolos. A 
sala de controle ficará localizada ao nível da plataforma de trabalho. Os gabinetes de controle de 
acionamento eléctrico de velocidade variável e MCC serão localizados sob a sala de controle. 
Passarelas e escadas serão fornecidas ao serviço do difusor e planta de desidratação. 
 
6.5.2.5 Clarificação 

O suco de difusor será bombeado a partir do tanque de suco de difusor por meio de um medidor 
de fluxo de massa para a medição de peso. O suco vai ser enviado para um tanque tampão de 
suco misturado localizado no edifício do açúcar bruto. O difusor de suco vai ser bombeado para 
um permutador de calor de vapor platular onde segundo a primeira drenagem de vapor será 
utilizada para aquecer o suo a partir de 65ºC a 105ºC. Um sistema CIP será utilizado para a 
limpeza química dos permutadores de calor. 
 
A calagem sacarato quente será realizada após o permutador de calor na tubagem que vai para o 
tanque de vaporização rápida. Um misturador estático será incorporado na linha para fornecer 
uma boa mistura da cal e sacarato o suco misturado. O suco de cal fuirá em um grande tanque de 
esguicho antes de entrar em um clarificador de sedimentação rápida (tipo SRI). Polielectrólito será 
adicionado aos pontos de alimentação do clarificador para auxiliar a coagulação e sedimentação 
da lama no clarificador. 
 
A lama do clarificador irá fluir por gravidade para um misturador de lama onde o bagacillo será 
adicionado antes de ir para os filtros a vácuo. 
 
O filtro de lama será do tipo de cinto ou do tipo rotativo a vácuo. O suco filtrado será devolvido 
para o tanque intermédio de suco misturado misto. O bolo do filtro vai cair em uma correia 
transportadora que irá, em seguida, transportar a lama para a bandeja de bolo de filtração. 
  
O leite de cal será preparado utilizando cal hidratada e água na preparação de um tanque de leite 
de cal. O leite de cal preparado, então, flui para um tanque de calagem sacarato, onde será 
adicionado suco ou xarope para formar sacarato de cálcio. 
 
O controle de pH será feito através de um controlador de pH. Amostra de suco de calagem após o 
misturador em linha vai passar por um sensor em linha pH. O sinal vai ser enviado para o 
controlador de pH e o sinal de saída vai para uma válvula de controlo na tubagem de cal. 
 
O suco clarificado do clarificador de sedimentação rápida fluirá através de uma tela de suco 
rotativo para remover partículas finas de bagaço ainda em suspensão. O suco clarificado será 
enviado para o tanque de alimentação do evaporador se o açúcar em bruto for o produto final. 
 
Para a destilaria de etanol a suco difusor rastreado será enviado a um tanque de mistura onde o 
melaço B será adicionado e Brix será ajustado para 20 com água quente. 
 
6.5.2.6 Ultra Filtração para Produção de Açúcar Refinado  

Para o açúcar refinado como o produto acabado, o caldo clarificado será enviado para um trem de 
patins de ultrafiltração, como mostrado na figura abaixo. 
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Figura 6.5: Planta de ultrafiltração no Havaí 
 
Descrição do processo: 

O suco clarificado com a rápida sedimentação de clarificador sem bandeja será seleccionado 
através de um Filtomat primário de 100 microns, seguido por três 50 microns de tamanho de tela. 
O suco seleccionado será bombeado para o tanque de alimentação de ultrafiltração. A partir do 
tanque de alimentação o suco clarificado será bombeado através do sistema de ultrafiltração de 
quatro estágios. A pressão de entrada para o primeiro estágio irá ser controlada a cerca de 4 bars. 
O suco vai entrar no primeiro estágio e uma bomba de circulação irá ser utilizada para bombear o 
suco através das duas margens da membrana de filtragem. O suco ultrafiltrado (permeado), 
deixando a primeira etapa irá para o cabeçalho comum para o suco filtrado. O sumo restante vai 
entrar na segunda fase, onde a bomba de circulação irá forçar o suco através das membranas do 
segundo estágio. O suco permeado do segundo estágio vai sair para o cabeçalho comum. O suco 
não filtrado vai entrar na terceira fase, onde o permeado vai sair pela cabeçalho de suco filtrada 
comum. O suco não filtrado a partir da terceira fase irá mover-se para a última fase em que o 
permeado final será removido. O suco não filtrado remanescente conhecido como etentate fluirá 
para o tanque de retido. A taxa de fluxo para o suco ultrafiltrado será controlada para a 
recuperação de 85% do fluxo de entrada de alimentação. Os restantes 15% de retentado serão 
enviados para um tanque de retido e a partir daí o suco vai ser bombeado para a planta de Etanol. 
Como as membranas estão a ser derrubadas, o diferencial de pressão vai aumentar lentamente. 
Quando a pressão atinge um valor máximo conjunto, as membranas têm de ser limpas. O sistema 
irá ser concebido para permitir a limpeza de uma fase, enquanto as outros quatro fases estão em 
operação. Durante o ciclo de limpeza de uma das fases, o outro fluxo de quatro estágios será 
ajustado para coincidir com a taxa de fluxo desejada. 
 
Um sistema CIP irá ser utilizado para a limpeza das membranas. A limpeza será realizada 
utilizando soda cáustica e uma solução de ácido. Ocasionalmente, hipoclorito de sódio ou lixívia 
pode ser utilizado para completar a limpeza das membranas. Água condensada quente também 
será utilizada durante o ciclo de limpeza para lavar os produtos químicos. Um teste de água será 
realizado depois de o ciclo de limpeza ser completado para verificar a eficácia da limpeza. 
 

6.5.3 Evaporação  

A estação evaporadora será projectada para atender às diferentes condições de operação. Dois 
vasos do evaporador serão utilizados para concentrar o suco a 20 brix. Para cogeração será 
usado um efeito de trem evaporador quintuplo com grande derrame de vapor para a eficiência de 
vapor. Os dois primeiros vasos do evaporador serão do tipo semi-Kestner enquanto que os 
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restantes recipientes vão ser de concepção tipo Roberts. 
 
O xarope para fora do evaporador será controlado a 65 brix. Todo nível de suco no interior dos 
vasos do evaporador será controlado automaticamente. 
 

6.5.4 Cristalização do açúcar bruto 

A ebulição do açúcar bruto será feita utilizando o sistema de ebulição de dois magma. Toda 
massa cozida de ebulição será feita através de panelas de vácuo contínuas. A semente B será 
produzida a partir de um pequeno lote tacho de vácuo. A semente será enviada para um receptor 
de sementes e, em seguida bombeada para a panela de vácuo contínua B. A massa cozida B da 
panela de vácuo contínuo irá descarregar em um receptor de massa cozida. A massa cozida B 
será alimentada em centrífugas contínuas B, onde o açúcar B será separado do melaço B. O 
açúcar B será misturado com água para formar magma B que será utilizado como semente para a 
massa cozida A. O melaço B será bombeado para os tanques de armazenamento para a 
alimentação com as operações de gado. A massa cozida A obtida a partir da panela de vácuo 
contínua será deixada em um receptor e, em seguida, alimentada em lote de  centrífugas A. O 
açúcar A obtido será então passado através de um secador de açúcar e, em seguida, enviado 
para os silos de armazenamento para a embalagem. 
 
A panela contínua para massa cozida A pode funcionar durante duas semanas antes de ser 
necessária a limpeza. A nova panela contínua agora é concebida com dois estágios, de modo que 
uma fase possa ser interrompida e limpa enquanto a outra secção está em produção. A panela 
contínua B será capaz de operar durante mais tempo antes de qualquer limpeza ser necessária. 
 
Da mesma forma a panela contínua será projectada com duas etapas para que nenhuma 
interrupção do processo seja obtida. 
 
Controles para as panelas contínuas será totalmente automático. Uma nova sonda de microondas 
será usada para controlar o Brix em cada um dos compartimentos. Outros controles incluem 
vácuo na panela, a pressão do vapor calandria e xarope/melaço/ fluxo de água. 
 
Para a produção de açúcar refinado A, centrífugas serão usadas em um processo contínuo de 
substituição de máquinas de lote como todo o açúcar A vai ser fundido e, em seguida 
descolorado. 
 

6.5.5 Sistema de descoloração 

Um sistema de descoloração típico é mostrado na figura abaixo 
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Figura 6.6: Um sistema típico de descoloração 
 
Descrição do processo: 
O sistema consiste em duas colunas de resina cheias de 1,5 m3 de resina de cada um, uma das 
quais estará em operação enquanto a segunda estará em regeneração. O licor bruto é bombeado 
através de um permutador de calor e, em seguida, entra no fundo da coluna. O licor bruto passará 
através do leito de resina em um sentido de fluxo para cima. O licor límpido vai sair a partir do 
topo da coluna e fluir para o tanque licor limpo. Este é então bombeado para o pátio de panela de 
refinaria para ser cozido em açúcar refinado. A regeneração é realizada utilizando cloreto de sódio 
e ácido clorídrico que é bombeado a partir do topo da coluna e a saída na parte inferior. A água 
quente também é usada para lavar o sistema. Durante o ciclo de regeneração, a água doce é 
obtida e utilizada na estação de fusão para fundir o açúcar VHP. 
 
O sistema Applexion incorporou um sistema de recuperação de salmoura utilizando Nanofiltração. 
90% de sais de sódio são, em seguida, recuperados e reutilizados no sistema. Isto dá uma 
poupança significativa no custo do produto químico e mais importante que existe uma redução 
drástica nos efluentes a partir deste sistema. O hidróxido de sódio é usado para neutralizar o 
ácido antes de enviar para a lagoa de efluentes para a eliminação de resíduos. 
 

6.5.6 Cristalização do açúcar refinado 

A cristalização do açúcar refinado será feita com apenas duas cozeduras. O licor claro vai ser 
cozido em uma massa cozida R1. A massa cozida será deixada num receptor cilíndrico que irá 
alimentar directamente em uma lote centrífuga. O xarope R1 será bombeado de volta para o piso 
da panela e posteriormente cozido numa massa cozida R2. A massa cozida R2 também vai cair 
para um recipiente cilíndrico e, em seguida, alimentada a um lote centrífuga. O açúcar R1 e R2 irá 
ser misturado e transportado para o secador de açúcar. O xarope R2 será bombeado de volta 
para a casa de cristalização do açúcar bruto, onde será cozido em massa cozida A. 
 

6.5.7 Secagem e embalagem de açúcar 

O açúcar refinado a partir das centrífugas de alta qualidade vai cair em numa plataforma vibratória 
transportadora dupla. O açúcar de grandes dimensões e aglomerados será retido na superfície da 
tela enquanto o açúcar produto vai cair para o fundo da calha. O açúcar selecionado será 
encaminhado para um secador tipo de açúcar/resfriador rotativo. O açúcar seco será elevado com 
um transportador de balde e descarga para uma correia transportadora que irá transferir o açúcar 
para as células de armazenamento localizadoas na casa de embalagens. Os nódulos serão 
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colectados em um receptor. Isso vai ser derretido e enviado de volta para ser reprocessado. A 
poeira do ciclone de secador será limpa e bombeada de volta para o tanque de xarope. 
 
O açúcar da bandeja, então, irá para os 50 kg automáticos de máquinas de enchimento. O saco 
forrado de 50 kg de polipropileno vai passar por uma máquina de costura manual. De lá, um 
transportador tomará os sacos para a área de armazenamento do armazém onde o empilhamento 
será feito. Uma máquina automática de enchimento de uma tonelada vai ser utilizada para os 
super sacos que irão ser retirados por um elevador de forquilha para a sala de armazenamento. 
Os sacos de uma tonelada serão para fornecimento para consumidores industriais. 
 

6.5.8 Sistema Condensador 

Condensadores barométricos individuais únicos de entrada de jacto de água serão utilizdos para 
os recipientes individuais e para o evaporador. Este tipo de condensador não vai exigir qualquer 
bomba de vácuo. A água do condensador será distribuída através de uma lagoa de água de 
refrigeração para reduzir a temperatura da água para baixo para abaixo de 35ºC. As bombas de 
injecção de tamanho adequado serão usadas para fornecer a pressão necessária para a entrada 
do condensador. 
 

6.5.9 Planta de energia 

6.5.9.1 Ciclo de vapor 

O ciclo de vapor irá utilizar um gerador de turbina de condensação a vapor com extrações 
descontroladas que alimentam o aquecedor de baixa pressão, deaerador e vapor de processo 
para a casa de caldeiras. 
 
6.5.9.2 Ciclo de combustão 

O ciclo de combustão será projectado para queima do bagaço. O bagaço será transportado desde 
a fábrica até a casa de armazenamento do bagaço. A cinza será removida dos funís de recolha de 
cinzas por sistema de transporte pneumáticode  vácuo para o silo de armazenamento. 
 
6.5.9.3 Água e águas residuais 

A água do Rio Zambeze após pré-tratamento será fornecida para a planta para a composição de 
caldeiras e água de serviço. 
 
A água potável será fornecida a partir do sistema de purificação de água para potável, instalações 
sanitárias e chuveiros de emergência. 
 
A água de extinção de fogo será fornecida a partir do sistema de água de incêndios. 
 
A seguir esgoto será gerada na usina: esgoto sanitário, processo de águas residuais e do 
escoamento tempestade. 
 
O esgoto sanitário do sistema de água potável será descarregados para um tanque séptico que 
por sua vez, irá descarregar a um campo de lixiviação. 
 
Águas residuais do processo compostas por torre de resfriamento, caldeira para baixo, e de águas 
residuais do sistema de escoamento dentro da planta será descarregada para os sistemas de vala 
de escoamento de plantas e de drenagem. Drenos susceptíveis de conter óleo e graxa serão 
encaminhado através de um separador de óleo antes da descarga. 
 
A água do escoamento e drenos de telhado será descarregada para o sistema de planta de 
escoamento e drenagem. 
 
6.5.9.4 Sistema eléctrico 

Uma parte da energia produzida pela planta vai ser usada para alimentar os equipamentos 
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auxiliares. A energia também será enviada para a fábrica de moagem, casa de caldeiras e planta 
de etanol. A irrigação vai consumir uma quantidade substancial de energia para irrigar a plantação 
e o projecto está previsto para ser energeticamente auto-abastecido. 
 
6.5.9.5 Sistema de manuseio de bagaço 

O bagaço da planta de desidratação é elevado para o transportador de armazenamento do 
bagaço. O bagaço irá fluir a partir da fábrica para o edifício de armazenamento. O bagaço pode 
ser armazenado e recuperado continuamente a partir do edifício de armazenamento. O edifício de 
armazenamento de bagaço tem dois transportadores de piso equipados com dispositivos de 
nivelamento. Um transportador pode estar no modo de armazenamento enquanto o segundo será 
no modo de recuperação. O bagaço a partir da casa de armazenamento vai cair para um 
transportador de recuperação que por sua vez vai ser elevado para alimentar o transportador de 
alimentação da caldeira de bagaço. O bagaço é arado para fora nas calhas alimentadoras de 
bagaço para entrar no forno. O excesso de bagaço vai cair em um transportador de retorno para o 
transportador de armazenamento do bagaço. O sistema está concebido para ter bagaço alimentar 
continuamente os alimentadores de bagaço, a fim de garantir o fornecimento de combustível para 
as caldeiras em todos os momentos. 
 
6.5.9.6 Sistema de manuseio de cinzas 

As cinzas do forno serão removidas a partir da grelha de fornalha através de um transportador de 
correia submersa húmido. As cinzas serão desidratadas através de uma peneira vibratória e, em 
seguida, encaminhadas para o reservatório de cinzas. As cinzas volantes dos separadores de 
ciclone serão transportadas pneumaticamente para o silo de armazenamento. O camião de 
despejo será usado para transportar as cinzas de volta para o pátio de compostagem para a 
eliminação. 
 

6.5.10 Controle e Instrumentação 

6.5.10.1 Visão Geral de Controle  

A planta será uma instalação totalmente automatizada com as técnicas mais avançadas nos 
controles. O objectivo do sistema de controle é conseguir a maior eficiência possível, mantendo 
alta qualidade e consistência do produto. Particular atenção será gasto na economia de energia 
uma vez que as vendas de electricidade serão um importante factor económico do projecto. Tendo 
em vista maximizar a economia de energia, será adoptado sempre que possível o uso extensivo 
de controladores de frequência variável para reduzir o consumo de electricidade. A eficiência do 
vapor na casa das caldeiras será a outra peça central de eficiência energética para a planta já que 
a casa de caldeiras é o maior consumidor de vapor na planta. Sistema de controle avançado e 
sofisticado de bloqueio será implementado para alcançar os ganhos de eficiência necessárias e 
minimizar o tempo de inatividade, falha do equipamento, e danos no equipamento. 
 
O sistema de controle será um Sistema de Controle Distribuido (DCS) inovativo, incorporando 
controles analógicos e controles discretos. O sistema fará uso de algoritmos PID, sequências, 
algoritmos de dosagem, e bloqueio. O DCS será composto de estações de trabalho de 
engenharia, estações de trabalho do operador, gotas I/O, Estação de Integração, Controladores, 
Controladores Lógicos Programáveis (PLCs) e Interface Humana-Homem (HMI). Os dispositivos 
de campo serão do tipo inteligente incluindo Hart, DeviceNet e Foundation Fieldbus. 
 
Controles analógicos e discretos simples serão tratados por um sistema de controle DeltaV. 
Segurança e processo de bloqueio serão tratados pelo PLCs. O sistema DeltaV é um sistema 
totalmente integrado com gráficos personalizados, capacidades avançadas alarmantes, historiador 
e tendências. O sistema PLC, por outro lado oferece uma grande capacidade discreta e a 
velocidade necessária para fornecer recursos de protecção de equipamentos e proporcionar 
esquemas de bloqueio para uma operação segura. Os dois subsistemas que compõem o sistema 
de controle serão inter-conectado de forma integrada. O operador terá acesso a ambos os 
subsistemas através de uma plataforma de interface única. As actividades de manutenção no 
sistema PLC serão assistidas por uma Interface Homem Máquina (HMI) conectada a todo o PLC 
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em sua própria via de dados. A HMI irá exibir todas as informações necessárias sobre travas e 
motores. 
 
Todos os componentes do sistema de controlo irão ligar-se a uma Ethernet LAN redundante. A 
estação de trabalho de engenharia, as estações de trabalho do operador, e HMI serão executadas 
em tecnologia Windows. O sistema DeltaV e o sistema PLC serão interligados através de cartões 
de Interface Serial.  
 
A planta será dividida em três grupos de processos lógicos: A área do Quintal da Cana /Moagem, 
a refinaria e a Caldeira da Planta Energética. Cada área terá sua própria sala de controle e 
controladores. Todos os quartos de controle terão duas estações de trabalho de operador de tela 
dupla. Enquanto o sistema é um sistema, cada sala de controle irá operar como uma entidade 
separada completa. Operadores terão acesso apenas às suas áreas de responsabilidade. Eles 
vão no entanto, ter a capacidade de ver as outras áreas sem ter privilégios de exploração nessas 
áreas. Alarmes serão atribuída a áreas de plantas e apresentados em conformidade de modo a 
evitar alarmes falsos. 
 
O sistema de controle contará com um sistema de PI avançado de colecta de histórico, 
tendências, relatórios e características alarmantes. As capacidades de diagnóstico em 
profundidade serão padrão e acessíveis a partir de todos os consoles. 
 
6.5.10.2 Estações de Trabalho de Engenharia e Operador 

As estações de trabalho de engenharia e do operador decorrerão na tecnologia Windows. As 
estações são conectadas através de uma Ethernet LAN redundante. A estação de trabalho de 
engenharia é a estação de programação. Como tal, toda a configuração e as modificações são 
feitas a partir desta estação. A estação de Engenharia ou estação Professional Plus também tem 
a capacidade de visualizar e operar qualquer parte da planta restrita apenas por senha de acesso. 
A estação de Engenharia vai ser localizado remotamente e conecta-se ao resto do sistema por 
meio de uma ligação de fibra óptica.  
 
As estações de operação terão funcionalidade completa sobre o sistema DeltaV e a operação 
PLC tais como iniciar e parar os motores. As estações de trabalho de operação são estritamente 
para a operação da planta e solução de problemas. Nenhuma configuração é permitida a partir 
destas estações. Cada uma das quatro zonas vai ter dois conjuntos de estação de trabalho do 
operador, tendo cada um dois monitores. Um total de quatro monitores estará, portanto, disponível 
em cada sala de controle. A partir destas estações, o operador será capaz de ver toda a planta 
com controlos apenas às suas áreas designadas. Os dados históricos e tendências estarão 
disponíveis para o operador em suas estações. 
 
A recolha de dados históricos resite na Estação de Integração. A estação de trabalho de 
Engenharia e as estações de trabalho do operador puxam os dados históricos da Estação de 
Integração. A Estação de Integração possui um Sistema de Colecta de Dados Históricos PI. O 
Sistema de Integração é a “janela para o mundo”, interface para o sistema DCS. Ele permite 
sistema de terceiros para acessar os dados selecionados a partir do sistema DCS. Ele também 
pode ser usado para executar cálculos de eficiência. 
 
A estação de Engenharia e estações de operação serão graficamente conduzidas. Elas vão 
mostrar as funções da planta através de exposições personalizados, tendências e alarmes. O 
operador irá operar a planta a partir das estações de trabalho do operador através de mouse e 
teclado. Todas as informações pertinentes sobre o sistema de planta e bloqueio serão colocadas 
para fora de uma forma lógica em telas gráficas para auxiliar o operador na operação normal e 
situações críticas. 
 
6.5.10.3 Historiador de Dados 

Um pacote de Historiador de Dados será executado na Estação de Integração. O historiador de 
dados é um sistema de PI. O historiador PI é o primeiro sistema de Coleta de Dados Históricos no 
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processo da Indústria. Os dados podem ser recuperados e tenderam para análise. Esta é uma 
grande ferramenta para solução de problemas, programação de manutenção e avaliação da 
eficiência do processo. Cada estação de trabalho também incluirá um pacote de dados 
Historiador. O histórica local de coleta é, no entanto, limitado a 250 pontos por estação. 
 
6.5.10.4 Controladores 

Os controladores DeltaV são pares redundantes. Em caso de falha, a operação muda 
automaticamente para o controlador de retaguarda. Cada área terá os seus próprios controladores 
e subsistemas I/O. Os controladores DeltaV estão ligados ao I/O Bus através de uma Ethernet 
LAN redundante. Eles também estão ligados ao computador Professional Plus e o Operador da 
estação de trabalho através de uma Ethernet LAN redundante. Ferramentas avançadas de 
diagnóstico estão disponíveis em ambas estações de engenharia e Estação do Operador para 
solucionar os controladores. Configuração on-line e downloads são características padrão dos 
controladores. Substituição do controlador on-line é possível graças ao recurso de redundância 
dos controladores. Os controladores DeltaV irão comunicar-se com os controladores PLC através 
da Unidade Interface Serial (SIU). 
 
Os controladores PLC irão lidar com toda a lógica lógica do motor e bloqueio. Eles terão o seu 
próprio subsistema de E/S e comunicar à CCM IntelliCENTER e dispositivos de campo. Os 
controladores PLC serão programados a partir de um computador pessoal através de uma porta 
Ethernet. Os PLCs em toda a planta também serão conectados através de uma Ethernet LAN 
redundante. O PLC contará com o mais recente protocolo de comunicação DeviceNet para 
comunicar aos Intellicenters. Além disso, as CLPs serão ligados uns aos outros e a um HMI para 
fins de manutenção e de programação. O PLC vai abrigar uma sub-rotina First-Out para 
interceptar qualquer bloqueio no sistema e relatá-lo em conformidade. Além disso, um esquema 
de First-Out vai melhorar e tornar solução de problemas mais eficiente.  
 
6.5.10.5 I/O  

Os dois subsistemas de E/S, e Delta V PLC irão incluir uma combinação de analógico, discreta, e 
sinais inteligentes. Todos os dispositivos de campo irão terminar com um dos quatro subsistemas 
I/O no DCS ou PLC o subsistema de I/O. O subsistema DCS I/O incluirá Foundation Fieldbus, 
DeviceNet e instrumentos Hart. Estes protocolos inteligentes aumentam ainda mais as actividades 
de diagnóstico e manutenção enquanto reduz os custos de instalação. Os subsistemas I / O são 
montadas em rack tipo modular. Os subsistemas I/O, tanto para o DeltaV e o PLC estão alojados 
na sala de MCC para facilidade de roteamento e fiação. 
 
Cada controlador DeltaV terá seu próprio conjunto de I/O e seu próprio eu bus I/O. O subsistema 
de I/O será composto de normal (4-20 mA e discreto 120 VAC ou 24 VDC) I/O Fieldbus e I/O. 
Como regra geral, os sinais analógicos indicação não-crítica e válvulas saídas serão Fieldbus. 
Sinais de temperatura serão embalados em grupos para o uso eficiente de espaço da cremalheira. 
O resto do I/O será inteligente Hart I/O e E/S discreta. O subsistema DeltaV I/O oferece tal 
característica como auto reconhecer e substituição online. O sistema não tem que ser desligado 
para executar uma operação de substituição. Além disso, o recurso de chaveadas com os cartões 
de I/O impede de instalar o cartão errado em um slot 
 
Foundation Fieldbus representa o mais recente avanço no padrão do processo e protocolo de 
comunicação. É marca transversal e estabelece um padrão para equipamentos de controle de 
processo. Oferece vantagens agregadas, como recursos de diagnóstico adicionais, fiação 
reduzida e reduziu o tempo de comissionamento. Economias significativas podem ser feitas no 
custo de instalação, comissionamento e solução de problemas. 
 
O PLC irá comunicar com o CCM IntelliCENTER através de um protocolo DeviceNet. O MCC vai 
agir como gotas individuais na rodovia PLC I/O. 
 
O subsistema de PLC I/O será composto principalmente de E/S controladorb discreto 
principalmente os motores e bloqueis de plantas. Os controles do motor serão alcançado através 
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da comunicação DeviceNet aos Intellicenters. O resto do I/O será principalmente interruptores e 
status para od bloqueios. 
 
O IntelliCENTER representa os mais recentes avanços na MCC. Uso de Intellicenters reduz a 
necessidade de fiação dentro dos baldes do CCMs. Além disso, ele oferece uma solução limpa 
para iniciar e parar os motores do PLC. Eles também permitem a modificação rápida e enorme 
flexibilidade na programação. 
 
Os dois subsistemas de E / S será ligado através de uma porta serial no DeltaV aos controladores 
PLC. 
 
6.5.10.6 Rede e Interconectividade 

O sistema usa o protocolo Ethernet para a comunicação entre a estação de trabalho e eu Bus I/O. 
A LAN será Fibra Óptica entre as áreas e cobre dentro das áreas. A rede redundante irá executar 
diferentes caminhos para minimizar a falha de ambas as redes em caso de danos físicos. 
Conexão entre o sistema DeltaV eo sistema PLC será através de um SIU. A corrida SIU será um 
curto prazo dentro da sala de MCC. A comunicação entre o PLC ea MCC será através de 
DeviceNet. O MCC vai ser um nó no PLC I/O bus. 
 
O estado da comunicação pode ser monitorado e problemas de comunicação podem ser 
resolvidos utilizando as ferramentas de diagnóstico no DeltaV e as estações de trabalho HMI. 
 
A Estação de Integração oferece a capacidade de uma fábrica de LAN para conectar ao sistema 
DCS para colectar informações. A estação de integração age como um firewall protegendo a rede 
DCS do mundo exterior. 
 
6.5.10.7 Operação 

A planta é operada a partir dos três centros de controle dispersos nas seguintes áreas: O Quintal 
de Cane/Extração, Refinaria e Caldeira/Planta de Energia. Cada sala de controle terá duas 
estações de trabalho de operação e de cada estação de trabalho terão dois monitores. A planta 
será apresentada graficamente com valores dinâmicos, gráficos de barras, tendências e alarmes 
para auxiliar na operação da planta. 
 
O operador terá senhas que lhes permitam operar sua área de responsabilidade ao ter a 
capacidade de ver o resto da planta. 
 
A entrada do operador é através de mouse e teclado dentro de um ambiente Windows. O 
operador será notificado sobre problemas iminentes por ter alarmes configurados de forma 
sensata apresentados graficamente e também activar um chifre audível. 
 
6.5.10.8 Dispositivos de Campo 

Os dispositivos de campo serão composto por transmissores de pressão, transmissores de 
temperatura, transmissores de fluxo, transmissores de nível, instrumentos analíticos, interruptores, 
válvulas solenóides, válvulas de controle e unidades de controle. Estes instrumentos serão todos 
transmissores tipo Inteligentes. O sinal analógico para indicação só será Foundation Fieldbus, 
bem como todas as válvulas de controle. A calibração dos dispositivos são conseguidas utilizando 
um dispositivo comunicador Hart. 
 
O Centro de Controle Motor será Intellicenters tipo inteligentes. Eles irão agir como um nó na via 
PLC I/O. O IntelliCENTER usa o protocolo DeviceNet. 
 
6.5.10.9 Manutenção e Resolução de Problemas 

A manutenção do sistema DCS terá início nas estações de trabalho. Qualquer problema no 
sistema irá disparar um alarme. Por “perfurar abaixo” para a raiz do problema a partir do menu de 
diagnóstico, a causa do problema pode ser diagnosticada com precisão e corrigida com pouco ou 
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nenhum tempo de inatividade. Uma vez que o sistema possui controladores redundantes e LAN 
redundante, alguns problemas podem ser resolvidos, sem qualquer efeito sobre o funcionamento. 
Além disso, por o sistema ser modular e permitindo a substituição on-line, os problemas com 
subsistema I/O podem ser resolvidom com o mínimo de atraso e sem desligar toda a planta.  
 
Os dispositivos Foundation Fieldbus oferecem ferramentas de diagnóstico ainda mais avançadas. 
Eles permitem que o pessoal de manutenção agende a manutenção preventiva em dispositivos 
que mostram sinais de problemas. 
 
O sistema PLC oferece a ferramenta mais poderosa para solucionar as ligações. A planta será 
protegida com inúmeros interruptores e sensores. O PLC irá processar todas as entradas e 
executar o sistema de bloqueio. Em casos de mau funcionamento do dispositivo, o programa First-
Out no PLC permitirá que o pessoal de manutenção reaja a zero sobre o problema sem demora. 
Muito tempo de inatividade pode assim ser evitado. E mais importante, menos danos ao 
equipamento resultarão, juntamente com a melhoria da Eficiência de Moagem. 
 
As ferramentas de diagnóstico disponíveis no sistema fornecem detalhes extensivos da saúde do 
dispositivo e dos seus subcomponentes. Ele também fornece a saúde de comunicação entre os 
componentes do sistema. A ferramenta apresenta os dados em um estilo Hierarquia do Windows 
com “perfuração  o terreno” característica de investigar mais profundamente o problema. 
 
O HMI contará com gráficos personalizados para ajudar na solução de problemas. Além disso, o 
software do PLC vai residir no computador IHM. O PLC tem um programa First-Out para identificar 
causas de desligamento. O primeiro bloqueio de parar a operação é capturado e relatado para a 
tela do operador HMI. Esta ferramenta permite que as operações para se concentrar no problema 
real na mão, sem demora e de adivinhação.  
 

6.5.11 Serviços de plantas 

Os serviços de plantas serão prestados, tais como o tratamento do ar comprimido e água. A sala 
de serviço separada será usada para reduzir o ruído na planta principal.  
 

6.5.12 Edifícios 

Todos os edifícios da fábrica serão de aço tipo moldado. Aberturas de ventilação adequadas 
serão projetadas para dentro do edifício. Sistema de aspersão de fogo vai ser montado em todos 
os edifícios. O abastecimento de água virá do sistema de circuito de fogo que vai correr ao redor 
do complexo fabril. 
  

6.5.13 Oficinas 

 Uma oficina para maquinaria e soldagem será fornecida para executar trabalhos de reparação 
pequenos para a fábrica e farma. Uma oficina separada para os trabalhos de montagem eléctrica 
e instrumentação será fornecido. 
 

6.5.14 Laboratório 

Um laboratório com equipamentos eletrônicos modernos será ligado à sala de controle central. 
Haverá duas secções: uma para a análise da cana e o segundo para a análise de verificação de 
fábrica. 
 
O laboratório de cana vai incluir um desintegrador tipo cana Jeffco e outros equipamentos de 
laboratório para determinação do pol em cana, fibra e humidade de cana e bagaço. 
 
O laboratório da fábrica será equipada com polarímetro automático, refratômetro, analisador de 
condutividade, espectrofotômetro, medidor de pH, medidor de turbidez, balanças eletrônicas, 
análise granulométrica, analisador de humidade, colorímetro, filtro nutsch, forno de secagem, lama 
máquina moinho de esfera, preparação do índice tmblear, e outros equipamentos de laboratório 
de precisão. 
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6.5.15 Garagem  

Uma garagem separada será construída para atender a todos os veículos a motor e equipamento 
de campo. Isso irá incluir uma área de reparação de pneus, reparação de equipamentos, 
mangueira hidráulica, rampa de lavagem, posto de combustível e sala de carregador de baterias 
que servirá tanto a operações agrícolas como a planta de energia. 
 

6.5.16 Armazéns de peça sobressalentes 

Um armazém será construído para abrigar as peças de reposição críticas para as necessidades 
da fábrica e da agricultura. Os produtos químicos utilizados para os processos da fábrica e para o 
campo serão guardados separadamente em outro edifício. 
 

6.5.17 Protecção contra Incêndios 

A protecção contra incêndio para todo o complexo será obtida a partir de tanques de 
armazenamento de água de emergência. Um sistema de ciclo completo com hidrantes será 
instalado para atender os vários edifícios do complexo. Uma estação de bomba de incêndio com 
sistema de retaguarda de diesel para emergência será instalado ao lado dos tanques de 
armazenamento de água de emergência. 
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7 ALTERNATIVAS 
 

7.1 Opções do Projecto Alternativos 
 
Um dos objectivos de uma AIAS é investigar alternativas para o projecto proposto. Alternativas 
devem ser diferentes meios de satisfazer os objectivos e exigências do desenvolvimento proposto, 
que neste caso é o estabelecimento de um projecto de irrigação para a produção de cana-de-
açúcar cultivada organicamente no geral. Existem dois tipos de alternativas - Alternativas 
Fundamentais e Alternativas incrementais. 

 Localização; 

 Tipo de actividade a ser realizada; 

 Projeto ou disposição da actividade; 

 Tecnologia a ser utilizada na actividade; e 

 Aspectos operacionais da actividade. 
 

7.2 Alternativas Fundamentais 
 
Alternativas fundamentais são desenvolvimentos que são totalmente diferentes do projecto 
proposto e geralmente envolvem um tipo diferente de desenvolvimento no local proposto, ou um 
local diferente para o desenvolvimento proposto. 
 

7.2.1 Um tipo diferente de desenvolvimento 

O desenvolvimento de infraestrutura de irrigação actual para a produção de açúcar orgânico, em 
conjunto com a carne orgânica, foi projectado devido às condições ambientais locais de altas 
temperaturas; bom sol e bons solos aluviais que promovem o crescimento rápido da cana, 
enquanto ao mesmo tempo, evitam a maioria dos problemas de pragas e doenças que ocorrem 
geralmente no cultivo da cana. 
 
As estratégias alternativas de subsistência que poderiam ser considerados são: 
Pesca: Estudos têm demonstrado que cada família pesca cerca de 8 quilos de peixe por ano, mas 
é difícil aumentar este volume uma vez que os estoques naturais de peixes adultos são limitados. 
Trabalho na Farm: em busca de trabalho, deixando famílias chefiadas por mulheres com pressões 
adicionais para manter os meios de subsistência. 
Introdução de culturas resistentes à seca: introdução de culturas mais resistentes à seca foi 
tentada, mas estas ainda não sobrevivem estações excepcionalmente secas e famílias recorrem 
ao consumo de reservas de alimentos e gado, deixando pouco da reserva para a temporada 
seguinte. 
 

7.2.2 Um local diferente 

A consideração de um local diferente para o desenvolvimento pela EcoFarm não é razoável neste 
caso. Aos proponentes foram emitidos DUATs para a terra sob avaliação e, portanto, não podem 
considerar locais alternativos onde eles não possuem um DUAT. No entanto, pode haver 
alternativas para os locais das cooperativas locais, se algumas das comunidades locais 
levantarem objecções a que as plante cana nas terras que eles utilizam. 
 
O local foi especificamente seleccionado devido às condições favoráveis para o cultivo de cana de 
açúcar; No entanto, estas condições não estão restritas ao local seleccionado. 
 

7.3 Alternativa de “Não-avançar” 
 
De acordo com os Regulamentos de AIA, a opção de não fazer nada - não prosseguir com o 
desenvolvimento proposto (opção "No-Go") deve ser avaliado durante a AIAS. 
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7.4 Um local Diferente 
 
Alternativas incrementais são modificações ou variações para a concepção de um projecto que 
oferece diferentes opções para reduzir ou minimizar os impactos ambientais e maximizar os 
benefícios. Existem várias alternativas incrementais que podem ser consideradas, incluindo - 
 

 A concepcão ou disposição da actividade 

 A tecnologia a ser utilizada na actividade 

 Os aspectos operacionais da actividade 
 

7.4.1 Alternativa de concepção 

Alternativas de projecto podem incluir diferentes tipos de infraestrutura. As alternativas de projecto 
que estão sendo investigadas incluem: 

1) Cultivo de cana-convencional para o mercado de açúcar convencional 
2) Culturativo de culturas alternativas 

 

7.4.2 Alternativas de disposição 

A disposição da farma vai sofrer modificações à medida que os resultados dos estudos de 
especialidade realizados tornarem-se conhecidos. A presença de tipos de vegetação sensíveis, 
pantanos, rios e características sociais e culturais, irão influenciar na disposição recomendada. A 
engenharia, logística e considerações financeiras também vão desempenhar um papel na 
determinação do plano da farma. Todos os factores devem ser considerados de forma sinérgica. 
 

7.4.3 Alternativas de Tecnologia 

7.4.3.1 Produção de carne 

Há um certo número de formas alternativas de manter os bovinos relacionadas com este projecto. 
O gado pode ser mantido apenas como um rebanho de livre pastagem, pode estar contido em 
confinamento ou pode haver práticas de gestão que utilizaram estratégias tanto de livre pastagem 
e de confinamento. 
 
Prevê-se que o gado será transportado para Chimoio ou Beira para abate e processamento. 
  
7.4.3.2 Variedades de cana 

Diferentes variedades de cana de açúcar têm sido consideradas. A variedade escolhida terá de 
ser livre de vírus e doença. Não pode ter sido submetida a manipulação genética. A variedade 
escolhida precisa ter um alto vigor, o que lhe permitirá estabelecer rapidamente um dossel e, 
portanto, para evitar competir com ervas daninhas por água e nutrientes. A cana precisa ter bons 
rendimentos e um produto de qualidade. No início do projecto a cultura de tecidos serão 
fornecidos pelo DuRoi berçário, uma empresa sediada em Tzaneen, África do Sul. As variedades 
de cana a serem utilizadas serão certificadas pelo Instituto Sul-Africano Sugarcane Research 
(SASRI). Mas, no futuro, podeão ser testadas variedades de cana de comprovados sucesso 
noutros países estrangeiros. Variedades de cana que estão sendo multiplicadas são; NCO 376; 
N12; N19; N23; N28; N32; N36; N40; N49, que são todas as variedades estáveis e comprovados 
na região.  
 
7.4.3.3 Irrigação 

 A irrigação será através de pivôs centrais e reboques, conectados a uma estação de bomba de 
tirar água do Rio Zambeze. A alternativa para o bombeamento de água do Zambeze é utilizar 
fontes de água no solo. Enquanto não há água subterrânea na área, que abastece as 
comunidades com as suas necessidades de água através de furo e bombas, este abastecimento 
de água não é suficiente para ser capaz de fornecer as quantidades necessárias de água para o 
projecto. Além disso a sua qualidade não é adequada para a irrigação de culturas, pois o seu teor 
de sal é bastante elevado, especialmente durante a estação seca (Abril-Outubro). Usando uma 
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fonte alternativa de água que não seja o Zambeze pode resultar em uma quantidade bastante 
limitada de água de qualidade inadequada disponível para produzir uma cultura viável. 
 
7.4.3.4 Colheita 

A Colheita será feita por corte manual da cana com a mão antes de transferir as varas cortadas 
aos reboques para o transporte para uma fábrica de processamento de açúcar. A vantagem de 
colheita manual é que ela garante um elevado teor de açúcar na cana e de uma perspectiva 
social, que proporciona emprego sazonal adicional para as comunidades locais. Um método de 
colheita alternativo envolve a queima da cana antes da colheita. 
 
Como discutido anteriormente, a queima é o método mais amplamente adoptado para a 
preparação de cana para a colheita, pois elimina as folhas facilmente e rapidamente e é 
comparativamente menos trabalhoso do que cortar e remover as folhas à mão (trashing). Queima 
é, no entanto, associada a um número de desvantagens, incluindo: 

 Impactos significativos ambientais e na Saúde, como resultado das emissões de fumaça e 
perda de carbono; 

 A cana tem de ser moída logo após a queima, uma vez que perde qualidade (teor de 
açúcar) rapidamente; 

 A camada de resíduos parecida com mulch pode contribuir para o alagamento de áreas, 
particularmente onde os solos com alto teor de argila são mal drenados. 

 Resíduo de inertização foi encontrado para reduzir a temperatura do solo, o que pode 
impedir o crescimento da planta inicial. 

 
As desvantagens relacionadas com resíduos cobertos podem ser facilmente mitigadas através de 
uma gestão correcta. Na verdade, com gestão correcta, este cobertor de residuo pode actuar 
como um mulch orgânico, reduzindo consideravelmente a erosão do solo, preservando a nutrição 
do solo para o crescimento das culturas e reduzindo as necessidades de fertilizantes. Além disso, 
também ajuda a evitar a germinação de ervas daninhas, reduzindo assim a necessidade de 
herbicidas. 
 

7.4.4 Alternativas de cronograma 

A maturação e colheita da cana nos meses secos é facilmente programada como resultado do 
programa de irrigação. Isso garante que haja cana madura disponível para o corte e 
processamento por longos períodos durante o ano. A alternativa para isso é criar um cronograma 
de plantio e colheita em torno das chuvas sazonais não é viável como cana de açúcar não pode 
ser cultivada nessas condições climáticas sem irrigação. 
 

O sistema de colheita envolverá cortar a cana manualmente antes de ser transportada para a 
fábrica de processamento fora do local. A colheita será agendada e realizada em um ciclo de 12 
diário horas que consiste em dois turnos de seis horas e a operação de carregamento e transporte 
serão realizadas durante as 24 horas constituídos de três turnos de oito horas para evitar a fadiga 
do operador e garantir a legislação trabalhista é aderiu a. Todos os veículos serão equipados com 
dispositivos de iluminação apropriados para operar à noite, mas esta prática tem problemas de 
saúde e de segurança adicionais. Reprogramação do calendário do programa de colheita só para 
cortar durante o dia pode reduzir os perigos inerentes à operação à noite, mas também pode 
significar que a fábrica de processamento off-site recebe cana em intervalos irregulares que 
afetarão a eficiência global do projecto. 
 
 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      69            EcoFarm Lda 

8 DESCRIÇÃO DA AMBIENTE BIOFÍSICO E AMBIENTAL 
 

8.1 Introdução 
 
Este capítulo descreve brevemente o ambiente biofísico da área do projecto. As descrições 
baseiam-se nas avaliações apresentadas pelos vários especialistas (ver Volume 2) que realizaram 
estudos de base para este projecto. 
 

8.2 Ambiente físico 
 
O projecto será situado nos arredores da Vila de Chemba, situada a cerca de 50kms a Norte da 
Vila da Sena, no lado Ocidental do Rio Zambeze, no Distrito de Chemba, no extremo norte da 
Província de Sofala, Moçambique. 
 
As condições climáticas, do solo e ecológicas no Vale do Zambeze da África Austral são 
extremamente bem adequadas para a produção de cana-de-açúcar. Estudos realizados no local 
da EcoFarm indicam que, com irrigação plena, pode ser produzida elevada produção de cana-de- 
açúcar (Com. Pess. van Rensburg). 
 

8.3 Clima 
 
Em geral, Moçambique possui um clima tropical a subtropical com o interior a ser mais frio do que 
a costa. A área de estudo está situada numa zona de transição entre a zona norte influenciada por 
sistemas de baixa pressão equatorial com monções na estação quente; e a parte do sul do país 
que experimenta anticiclones subtropicais. O clima é classificado como um clima seco de savana. 

 

Figura 7.1: Média mensal, temperaturas mínimas e máximas para a área de Chemba para o 
período de 2008 
Fonte: FAO, CROPWAT Weather Programme 2008 
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A precipitação média no Distrito de Chemba é na ordem de 850 mm por ano, 
(http://www.samsamwater.com/climate), da qual quase toda cai nos meses de Novembro a Março, 
quando a precipitação mensal é de cerca de 100 mm ou mais. Os picos de chuvas são 
observados em Janeiro e Fevereiro (precipitação mensal em torno de 170 mm) e os meses de 
Maio a Outubro são essencialmente secos. A área é propensa tanto a secas severas como a 
inundações, com os meses de seca muitas vezes seguidos de fortes tempestades e inundações 
elevadas (Ferro e Bouman, 1987). 
 
A bacia do Zambeze tem um clima tropical, com temperaturas mais baixas que ocorrem entre 
Maio e Agosto, quando as temperaturas de “inverno” variam entre ~ 15°C e ~ 26°C. As 
temperaturas diárias de “verão” ocorrem entre Setembro e Abril e variam entre ~ 23°C e ~ 30°C. 
As temperaturas médias mínima e máxima mensais de longo prazo para a área de Chemba são 
mostradas na Figura 8.1. 
 

8.4 Topografia 
 
A área de estudo tem topografia ondulada e está localizada na margem oeste a uma curta 
distância do Rio Zambeze. Tem uma gama altitudinal de 70-300 m amsl (veja a Figura 8.2). A área 
de estudo situa-se no médio vale do Rio Zambeze. O vale é quente e suporta floresta semi-árida e 
savana. A topografia pode ser descrita como suavemente ondulada; eleva de leste (Rio Zambeze) 
para oeste com o ponto mais elevado de 305 m amsl apenas ao norte da área de estudo (Figura 
7.2). 
 

  

Ilustração 8.1: A paisagem é caracterizada por planícies plana a baixas onduladas 
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Figura 7.2: Topografia e elevação da área da EcoFarm. 
 

A B 

C D 
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8.5 Geologia e Solos 
 
As rochas sedimentares da Formação Sena da idade do Cretáceo estão subjacentes a área de 
estudo (Ferro e Bouman, 1987). Esta formação compreende arenito, calcarentites, conglomerados 
e siltitos e pode atingir uma espessura de mais de 2.500 m. Sua história de deposição está 
relacionada com a dissolução de Gondwana cerca de 160 milhões de anos atrás e do enchimento 
da Bacia de Moçambique. 
 
Depósitos sedimentares não consolidados da idade do quaternário estão associados a cursos de 
rios e a planície de inundação do Rio Zambeze. Toda a propriedade é coberta por um horizonte de 
solo arenoso e não foram observadas exposições rochosas. 
 
Os solos da área de estudo estão relacionados com a geologia subjacente da área, que consiste 
em arenito rosa como o principal rocha do país. O arenito foi corroído ao longo do tempo por 
inúmeros córregos e rios que correm para o leste até o Rio Zambezi, resultando em uma densa 
rede de transmissão de vales fluviais onde a deposição de aluvião ocorreu no arenito erodido. 
Assim, além de solos in situ derivados a partir de arenito, existem extensas áreas de solos 
aluviais. 
 
Três tipos de solos foram amplamente definidos para uma secção da área de estudo pelo Dr. Alois 
Hungwe da Imagen Consulting (Relatório AgDevCo EcoFarm, 2012). Esta descrição foi expandida 
para incluir a área estudo inteira da EcoFarm. 
 
Solo Tipo 1: Este é o principal tipo de solo encontrado na área e ocorre nos interflúvios de terras 
altas no aluvião antigo. Eles consistem de limos arenosos profundos (> 150 cm) e limos argilosos 
arenosos sobrepondo limos arenosos e limos argilosos arenosos semelhantes. Os solos são não-
sódico e bem drenados. Eles são adequados para a produção de culturas. 
 
Solo Tipo 1a: Estes são solos sódicos que ocorrem nas áreas baixas de drenagem das áreas de 
transmissão e de drenagem dos rios. Eles consistem de limos arenosos profundos e limos 
arenosos de argila, arenosos argilosos sobrepostos e limos arenosos de argila. Os horizontes 
sódicos tendem a aparecer em profundidades de 40 a 70 cm. Estes solos são de aptidão restrita 
para a produção de culturas. 
 
Solo Tipo 2: Estes solos são encontrados nas áreas de drenagem mais baixas do local do 
projecto. Eles consistem de solos arenosos-limosos profundos (> 150 cm) de granulação média a 
grande e solos argilo-arenoso limoso sobrepostos semelhante solo argilo-arenosos limoso. Os 
solos são não-sódicos e bem drenados. A boa drenagem, boa fertilidade e profundidade fazem 
destes solos bem aptos para a produção de culturas. No entanto, a sua localização em áreas de 
drenagem pode significar que as actividades agrícolas podem ter impacto na drenagem da área 
salvo se a provisão for feita na concepção de irrigação. 
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Limos arenosos com poucas a nenhuma 
rocha e alguns clastos. 

Aluvião de limo arenoso argiloso nos 
sistemas de drenagem baixo 

Ilustração 8.2: Tipos de solo típicos no local do projecto 
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Figura 8.3: Mapa de distribuição do solo para o local do projecto EcoFarm. 
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8.6 Hidrologia e Uso da Água 
 
 
O Rio Zambeze flui por 820 km no interior do país, a partir da fronteira com a Zâmbia e Zimbabwe 
para o mar no delta do Chinde. O Delta do Zambeze é uma grande planície aluvial, plana ao longo 
da costa da região central de Moçambique. O Delta tem a forma triangular, cobrindo uma área de 
aproximadamente 1,2 milhões de hectares que se estende 120 km de seu ápice interior (perto da 
confluência dos Rios Zambeze e Shire) para a principal foz do Rio Zambeze e 200 km ao longo da 
costa do Oceano Índico a partir da saída do Rio Cuacua perto de Quelimane sul à saída do Rio 
Zuni. O Zambeze, sozinho, detém 50% da água do país, excluindo o Lago Niassa, tornando-se o 
mais importante recurso hídrico natural no país e um dos mais importantes na África Austral 
 
O Rio Shire, que drena a partir do lago Malawi, entra no Rio Zambeze a jusante do local do 
projecto cerca de 160 km da costa. O Rio Zambeze flui pela área de estudo, que está a 
aproximadamente 2.5 km de distância em seu ponto mais próximo. Além disso, o Rio Nhazimba, 
um afluente do Zambeze, flui através da parte norte da área de estudo. O Rio Sangadeze flui para 
o sul da área de estudo, e também é um afluente do Rio Zambeze. 
 
Em 2008, a abstração total anual prevista de água dos recursos superficiais e subterrâneos no 
Delta do Zambeze, para as necessidades internas de ambas as populações rurais e urbanas, e 
para uso agrícola por pequenos produtores e comerciais, foi entre 28 e 28,5 milhões de metros 
cúbicos. 
 

8.7 Actual uso da terra  
 
Moçambique tem uma base rica de recursos naturais, incluindo florestas indígenas não 
transformadas, florestas de savana e habitats costeiros. Cerca de 25% da terra tem o potencial 
florestal comercial, 12,5% constituem áreas protegidas pelo Estado e outros 22% compreende 
potencial habitat dos animais selvagens (GPZ, 2003). No entanto, é evidente que a indústria 
florestal extensa está sendo realizada na área do projeCto, incluindo nos DUATs EcoFarm 1 e 2 e 
o Tsoni COCO.  
 
Quase todos os agregados familiares dependem fortemente dos recursos naturais para a sua 
subsistência. Não há serviços de água e todos os agregados familiares buscam e utilizam 
recursos hídricos naturalmente disponíveis, especialmente os rios locais. Muitas famílias também 
são dependentes da vegetação que ocorre naturalmente para a construção de suas casas; o 
fornecimento de palha para os telhados das casas locais é feito a cada dois anos a partir de 
qualquer lugar na área, enquanto a madeira para a construção de postes também é encontrada 
localmente nas áreas mais florestadas. As florestas são utilizadas para o 
combustível/lenha.Outros recursos naturais das áreas de floresta incluem a recolha de mel e 
frutos silvestres. 
 
A agricultura é o maior e mais importante o uso da terra na área, e está limitada a pequenas 
parcelas arráveis (machambas), geralmente localizadas perto de casas. As principais culturas são 
o milho, mapira/milheto e feijão. O algodão é plantado após milho ter sido colhido, mas feijão, 
batata doce, tomate, gergelim e mandioca são tipicamente consorciados e plantados ao longo do 
ano. Culturas de rendimento menores também incluem ervilhas, pimentas, vegetais, cana de 
açúcar e cebolas. A maioria da colheitas são utilizadas principalmente para fins de subsistência e 
auto-consumo, embora algumas fazem obter um pequeno rendimento de culturas de rendimento 
(legumes, tomates e nozes, por exemplo) que são vendidos nas estradas, nos mercados locais, 
ou em Chemba. 
 
A pecuária compreende principalmente cabras, galinhas e porcos com apenas um pequeno 
número de agregados familiares que têm rebanhos bovinos relativamente consideráveis. Estes 
animais são escoltados aos locais de pastagem adequados na área. Algumas famílias praticam 
apicultura. 
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A pesca no Rio Zambeze e outros rios sazonais é uma subsistência importante e actividade 
econômica para as famílias que vivem perto das margens do rio. A pesca na área de estudo é 
relatada como sendo uma actividade económica importante e é praticada mais durante os meses 
de Janeiro e Fevereiro, quando o Zambeze está fluindo em seu pico. Os peixes são secos e 
vendidos para os mercados locais. 
 
As práticas agrícolas são discutidas em mais pormenor no Capítulo 8 - Descrição do ambiente 
socioeconómico. 
 

8.8 Flora Terrestre  
 

8.8.1 Descrição geral da vegetação e tipos de hábitats 

A área do projecto ocorre dentro das Florestas Zambeziana e de Mopane (Figura 8.3), que 
transectam Pradaria tropical e subtropical, Savana e biomas de Cerrado. Ela representa uma das 
ecorregiões terrestres do Fundo Mundial para a Natureza. O WWF descreve esta ecorregião como 
segue: 
 
“Florestas Zambeziana e de Mopane estão dispersas em toda a África Austral, delimitadas pelo 
Rio Luangwa no norte e o Rio Pongola no sul. A árvore da floresta de Mopane (Colophospermum 
mopane) mistura-se com florestas Zambezianas em áreas de elevação mais baixa, muitas vezes 
ao longo dos principais vales do rio”. 
 
Os tipos e distribuição de habitats foram baseados no levantamento da vegetação (veja CES 
Levantamento de Especialidade Botânico, Dezembro de 2013). Habitats adicionais físicos de 
fauna (tais como zonas riparianas e dambos) foram visitadas para avaliar a sua condição e 
utilização pela fauna. Os seguintes habitats gerais foram reconhecidos na região e estes são 
representados no mapa de vegetação da área do projecto (Figura 8.4). 
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Figura 8.3: WWF: Eco-regiões do WWF destacando as Florestas Zambeziana e de Mopane  
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Figura 8.4:Tipos de vegetação encontrados nas áreas do projecto EcoFarm e cooperativo 
locais 
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8.8.1.1 Linhas de drenagem e dambos 

As linhas de drenagem consistem em zonas riparianas, que são estreitas faixas de vegetação 
lenhosa, ou caniçais e outra vegetação herbácea que crescem ao lado de rios e linhas de 
drenagem. Caniçais ocorrem em estandes como densos ao longo de algumas secções das linhas 
de drenagem e são o habitat preferencial para um número de espécies faunísticas especializadas, 
especialmente anfíbios e aves em sua maioria associados com cursos de água e rios. Na maioria 
dos casos, a vegetação ripariana lenhosa e árvores estão ausentes ou altamente degradadas, 
devido principalmente ao desmatamento pela população local, e não formam um habitat típico da 
floresta ripariana. Estas linhas de drenagem permanente, semi-permanente ou sazonalmente 
inundadas e rios incluem áreas de baixa altitude de drenagem (designadas localmente como 
dambos) pastagens higrófilas e (amigas da água). 
 
8.8.1.2 Florestas Atrofiadas e Arbustivas  

Antes de perturbação, a Floresta Zambeziana indiferenciada teria dominado o local. No entanto, 
devido à queima e desmatamento frequentes, esta floresta foi degradada e é melhor descrita 
como um matagal, com árvores dispersas isoladas que cobrem menos de 5% e arbustos (muitas 
vezes crescimento de rebrota), cobrindo cerca de 30%. As gramíneas e ervas dominam as áreas 
remanescentes. A cobertura do canopy é, portanto, mais aberta, e como resultado espécies 
típicas da floresta são quase ausentes. 
 
8.8.1.3 Floresta de Mopane  

As Florestas de Mopane ocorrem em pequenas manchas em todo o local do projecto e são 
dominadas por povoamentos de espécies de Colophospermum mopane com indivíduos em 
excesso de 10m de altura. Numerosos rebentos e plântulas pertencentes a esta espécie, bem 
como uma camada de relva foram notadas no sub (Figura 7.5). Este habitat é um habitat típico da 
floresta, embora a natureza quase monospecifico da floresta reduz a diversidade da fauna (e 
especialmente avifauna). 
 
8.8.1.4 Pradaria Arborizada, Pradaria e Áreas Cultivadas 

Este tipo de vegetação é composto principalmente de ervas e gramíneas, bem como arbustos 
isolados que compõem 10-40% da cobertura. Em alguns casos estas pastagens representam a 
vegetação natural derivada de inundações periódicas, ou em áreas baixas com maior humidade 
do solo. No entanto, na maioria dos casos eles são áreas previamente cultivadas que foram 
abandonadas ou estão actualmente em pousios, e que representam diferentes níveis de sucessão 
e/ou regeneração da vegetação natural. O fogo é um elemento constante e um factor limitante na 
regeneração natural da vegetação. 
 

  
Zona ripariana Floresta mopane 
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Floresta Zambeziana Degradada 
Indiferenciada  

Pradaria Arborizada e Pradaria 

Ilustração 8.3: Tipos de vegetação no local do projecto EcoFarm 

Fonte: CES 

 

8.9 Fauna Terrestre  
 

8.9.1 Diversidade de Fauna  

A fauna do norte de Moçambique continua a ser uma das mais mal conhecidas em África. Esta é 
uma consequência da falta de acesso a região e também a prolongada guerra civil que afectou o 
acesso a muitas áreas. A parte sul do país, ao sul do Rio Zambeze, tradicionalmente, tem sido 
incorporada a região sul Africana e sua fauna foi incorporada em inúmeros comentários 
monográficas do subcontinente. No entanto, o norte da região do Zambeze, incluindo as 
Províncias da Zambézia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado, permanece essencialmente 
cientificamente não documentado, e muitas regiões carecem de pesquisas ainda preliminares.  
 

 8.9.2 Rede de Área Protegida 

A rede formal de áreas protegidas em Moçambique é relativamente grande (Tabela 8.1). No 
entanto, os problemas de infraestrutura em declínio e protecção durante a guerra civil prolongada 
(Hatton et al. 2001) levaram a uma protecção formal má dos animais selvagens em muitas das 
partes isoladas do país, com o resultado de que muitas áreas agora reduziram severamente 
populações de animais selvagens. Houve programas extensos para elevar e revitalizar a rede de 
áreas protegidas e proteger a biodiversidade no país (USAID 2008). 
 
Não há parques nacionais, em estreita proximidade com a área do projecto (Figura 8.6). O Parque 
Nacional mais próximo é o Parque Nacional da Gorangoza que está situado mais de 200 km ao 
sul da área do projecto. 
 
Existem algumas reservas de caça (Coutada Oficial Nº 1, 6, 7 e 13) que ocorrem a oeste e ao sul 
do local do projeto. No entanto, os números de animais selvagens nessas áreas agora é baixo 
devido à atividade humana, que tem visto a caça descontrolada e caça furtiva, ou jogo afastando-
se estas áreas devido à perturbação.  
 
Tabela 8.1  Sistema de Área de Proteção de Moçambique (Serviços de Veterinaria e IIAM) 

Designação Número Área de Superfície (Km2) % do País 

Parque Nacional 6 37, 476 4.69 

Reservas Nacionais 6 47,700 5.95 

Áreas de Controle de 
Caça (Coutada) 

2 2,700 0.34 

Áreas de caça 12 50,017 6.24 
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Designação Número Área de Superfície (Km2) % do País 

Reservas Florestais 13 9,452 1.8 

TOTAL 52 147,345 17.32 

 

 

Figura 8.5: Áreas protegidas em torno do local do projecto 
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8.9.3 Áreas Importantes para Aves 

A Província de Sofala inclui duas Áreas Importantes para Aves (IBA), a saber: (1) Delta do Rio 
Zambeze (MZ007) e (2) a Serra da Gorangoza e Parque Nacional (MZ008) - ambos suportam 
uma elevada riqueza de espécies com afinidades Zambezianas (Parker, 2001). No entanto, nem 
será impactada pelo projecto como a IBA do Delta do Rio Zambeze está a aproximadamente 200 
km a sudeste da área do projecto de Chemba, enquanto a IBA de Gorangoza está a 250kms sul 
da área do projecto. 
 

8.9.4 Anfíbios 

53 espécies de rãs foram registadas em Moçambique, 30 das quais são constituídas a partir da 
Região do Zambeze inferior (a região em que está localizado o projecto), ao mesmo tempo, 
podem ocorrer mais 11 espécies. Apesar desta diversidade relativamente alta, não há anfíbios 
endêmicos actualmente registados a partir de Moçambique, embora levantamentos faunísticos 
mais detalhados sejam susceptíveis de revelar espécies esquecidas únicas. 
 
Um total de 9 espécies de um potencial de 41 espécies foram registadas para o local do projecto, 
incluindo a maioria das espécies características de zonas húmidas no baixo Zambeze região eg, 
Sapo-azeitona (Amietophrynus garmani) e o Sapo-das-folhas-gigante (Afrixalus fornasini), 
(Ilustração 7.7). a Rã-dos-charcos (Phrynobatrachus spp) e a Rã-da-erva (Ptychadena \SPP) 
também foram encontradas. Para mais informações  consulte o Apêndice 1. 
 

 

 

 

 

Sapo-azeitona (Amietophrynus 
garmani) 

Sapo-das-folhas-gigante (Afrixalus fornasini) 

Ilustração 8.4: Dois anfíbios característicos registados durante a visita ao local  na estação 
seca 
Fotografias: W. Conradie 

 

Nenhuma espécie de anfíbios exótica foi encontrada a ocorrer em Moçambique. Além disso, 
nenhum anfíbios de Moçambique foi extinto e anfíbios conhecidas de interesse de conservação 
ocorrem na região. 
 

8.9.5 Répteis 

A fauna de répteis de Moçambique foi revista pela última vez em 1982, e continua a ser pouco 
conhecida. Aproximadamente 160-180 espécies de répteis ocorrem em Moçambique; a 
endemicidade é baixa (11-12 espécies) e principalmente associada a ilhas. As florestas costeiras 
do norte de Moçambique entre os Rios Rovuma e Zambeze permanecem em grande parte 
inexploradas e precisam urgentemente de investigação, pois podem haver outras espécies 
remanescentes a serem descobertas. MICOA (1998) fornece uma lista de possíveis espécies de 
répteis que podem ocorrer em Moçambique que estão listadas no Livro Vermelho de Dados Sul-
Africano, mas esta lista é datada, e muitas das espécies são mencionadas a ocorrer no Sul de 
Moçambique. A compilação de literatura publicada indica que, pelo menos, 81 espécies ocorrem 
na região de Chemba, com mais 12 espécies possivelmente presentes. 
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Um total de 20 fora de uma espécie potencialmente 81 de répteis que ocorrem na região do Baixo 
Zambeze foram registrados para o conjunto da área do projeto. Foram registadas quatro espécies 
de répteis de especial preocupação: Cágado-articulado do Leste (Kinixys zombensis), Cágado-
leopardo (Stigmochelys pardalis), Gibóia (Python natalensis), e Camaleão-de-pescoço-achatado 
(Chamaeleo dilepis) durante o levantamento, elas estão todas listadas no Apêndice II da CITES. 
Apenas um réptil de Moçambique (o Cágado-de-carapaça-mole de Zambeze, Cycloderma 
frenatum) está listado como “Quase Ameaçado” pela IUCN (2012) e também está na lista de 
espécies protegidas de Moçambique (DNFFB, 2002). Outras quatro espécies de interesse 
especial irão ocorrer na área: Lagarto-de-cinta de Jones (Cordylus tropidosternum), Rocha 
Lagarto de monitor (Varanus albigularis), Varano-das-rochas (Varanus niloticus), e Cágado-
articulada-para-trás (K. spekii).  
 

  
Cágado-articulado do Leste (Kinixys zombiensis)   Giboia (Python natalenis) 

  
Cágado-leopardo (Stigmochelys pardalis) Lagarto-mulato-com-placas(Gerrhosaurus major) 

Ilustração 8.5: A Uma selecção de répteis registados no local (estação seca) 
Fonte: W. Conradie) 

 

8.9.6 Aves 

Moçambique é ainda pouco explorados em termos de sua diversidade da avifauna, mas sabe-se 
que o país possui mais de 700 espécies de aves, das quais 530 espécies reproduzem-se no país. 
Apesar da contraditória riqueza de valor Moçambique é um país que estimula o interesse científico 
considerável por sua alta diversidade de aves (Parker, 2001; MICOA, 2009). No entanto, sendo 
um país de tamanho considerável, é surpreendente que apenas Moçambique tenha uma 
“verdadeira” espécie de aves endêmicas, nomeadamente a Namuli Apalis (Apalis lynesi), que 
ocorre no norte de Moçambique no Monte Namuli e Mabu (Parker, 2001; Sinclair & Ryan, 2010). 
  
De uma perspectiva de conservação, Moçambique sustenta um notável número de espécies com 
restrição de alcance, em aves florestais particulares. Muitas destas espécies são quase 
endêmicas no país e confinadas a três Áreas Endêmicas de Aves (AEA), que são compartilhadas 
com o Zimbabwe, Malawi e África do Sul. 
 
De uma perspectiva de conservação Moçambique sustenta um notável número de espécies com 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      84            EcoFarm Lda 

restrição de alcance, em aves florestais particulares. Muitas destas espécies são quase 
endêmicas no país e confinado a três Endêmicas Bird Areas (EBA), que são compartilhados com 
o Zimbabwe, Malawi e África do Sul. 
 
Um total de 96 espécies de aves foram registadas durante os dois levantamentos, das quais foram 
observadas 75 aves durante o levantamento da estação chuvosa (Fevereiro) e 56 foram 
observadas durante a estação seca (Outubro). Havia 34 espécies de aves que foram registadas 
durante ambos os levantamentos da época seca e húmida. 
 
Apenas duas espécies de aves foram registadas no local, que são consideradas pela IUCN como 
ameaçadas: Águia marcial (Polemaetus bellicosus) (Figura 7.8) e Águia-bailarina (Terathopius 
ecaudatus) foram registadas. Além disso, outros oito espécies CITES listadas foram registadas, 
enquanto um total de 61 EPE de aves (espécies de preocupação especial) podem ocorrer no 
local. 
 

 

Ilustração 8.6: Águia marcial (Polemaetus bellicosus) como vistz no local da EcoFarm 
 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Martial_Eagle 

  

8.9.7 Mamíferos 

Moçambique possui 238 espécies registadas de mamíferos (MICOA de 2009). Nove das 21 
espécies de antílopes que ocorrem no país são consideradas ameaçadas, e uma tornou-se 
nacionalmente extinta. Outros grandes herbívoros, como o elefante, rinoceronte e búfalo, foram 
removidos de muitas áreas. A caça de subsistência local e destruição do habitat durante um longo 
período de tempo causou uma perda da diversidade de mamíferos e de densidade populacional 
em muitas áreas de Moçambique. 
 
Oito mamíferos de EPE foram identificados para a área de estudo: quatro deles ocorreram na área 
durante tempos históricos e são altamente improváveis de ocorrer ainda; três mamífero EPE ainda 
poderiam eventualmente ocorrer na área, o Elefante Africano, Morcegos-de-nariz-enfolhado e 
Morcego-frugívoro-gigante; e um, o hipopótamo (VU) é residente na área. 
 
Além de mamíferos selvagens, os mamíferos domésticos que foram observados no local incluem: 
gatos (Felis catus), cães (Canis africanis), zebuínos (Bos sp.), Suínos (Sus scrofa) e caprinos 
(Capra aegagrus). 
 

8.10 Qualidade do Ar 
 

8.10.1 Introdução 

O objectivo desta investigação foi determinar as condições de base de qualidade do ar, delinear 
receptores sensíveis e identificar os potenciais impactos na qualidade do ar que podem surgir a 
partir do projecto. Isso formou a base para a avaliação do impacto da qualidade do ar realizada 
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para o projecto. As tarefas a seguir, típicas de uma avaliação de impacto da qualidade do ar, 
foram incluídas no escopo de trabalho: 
 

 Uma revisão das actividades do projecto proposto, de modo a identificar as fontes de 
emissões e poluentes associados. 

 Um estudo de requisitos regulamentares e limites de concentração para a saúde para 
poluentes-chave identificados contra os quais a conformidade precisa ser avaliada e os 
riscos para a saúde selecionados. 

 Um estudo do meio receptor nas imediações do projecto; incluindo: 
o A identificação de potenciais receptores sensíveis de qualidade do ar (AQSRs); 
o Um estudo do potencial de dispersão atmosférica da área levando em 

consideração a meteorologia local, uso do solo e topografia; e 
o A análise de todas as informações/dados disponíveis de qualidade do ar ambiente 

para determinar os níveis de poluentes ambiente de pré-desenvolvimento.  

 A compilação de um inventário de emissões para as emissões de combustão (PM e gases 
poluentes) durante a fase operacional; 

 Modelagem de dispersão atmosférica para simular concentrações de poluentes no ar 
ambiente, como resultado do projecto. 

 A avaliação de triagem para determinar: 
o Conformidade de poluentes critérios com os padrões de qualidade do ar ambiente; 
o Potenciais riscos de saúde, como resultado da exposição a poluentes não-critérios; 

e 

 A classificação da significância de impacto com base na metodologia adoptada pela CES. 

 A compilação de um relatório de especialidade abrangente em qualidade do ar detalhando 
a abordagem do estudo, limitações, suposição, resultados e recomendações de mitigação 
e gestão de impactos na qualidade do ar. 

 

8.10.2 Premissas e Limitações 

 A quantificação das fontes de emissão foi restrita ao projecto proposto. Concentrações de 
poluentes de base não estavam disponíveis e, portanto, não foram incluídas. 

 As informações necessárias do projecto para calcular as emissões de operações propostas 
foram fornecidas pela CES. Sempre que necessário, suposições foram feitas com base na 
experiência. 

 Na ausência de dados meteorológicos de superfície no local, dados de superfície e perfil de 
MM5 por hora para o período 2012-2014 foram utilizados para o estudo. 

 Impactos da fase de construção, encerramento e pós-encerramento não foram quantificados. 
Impactos associados com estas fases são altamente variáveis e geralmente menos 
significativos do que os impactos da fase operacional. 

 Emissões de VOC do armazenamento de diesel não foram incluídas. Elas são conhecidas por 
contribuir minimamente para as emissões totais de VOC. 

 

8.10.3 Descrição do Ambiente Receptor 

8.10.3.1 Receptores Sensíveis de Qualidade do Ar  

AQSRs referem-se principalmente a lugares onde os seres humanos residem. Directrizes e 
padrões de qualidade do ar ambiente, têm sido desenvolvidos para proteger a saúde humana. 
Qualidade do ar ambiente, em contraste com a exposição ocupação, refere-se a áreas fora de um 
limite de local industrial onde o público tem acesso. 
 
8.10.3.2 Potencial de Dispersão Atmosférica 

Mecanismos físicos e meteorológicos governam a dispersão, a transformação, e eventual 
remoção de poluentes da atmosfera. A análise dos dados meteorológicos médios por hora é 
necessária para facilitar uma compreensão abrangente do potencial de dispersão do local. 
Parâmetros úteis em descrever a dispersão e diluição potencial do local ou seja, velocidade do 
vento, direcção do vento, temperatura e estabilidade atmosférica. 
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8.10.3.3 Campo de Vento de Superfície 

O rosa dos vento compreendem 16 raios, que representam as direcções a partir das quais os 
ventos sopraram durante um período específico. As cores utilizadas no rosa dos vento abaixo, 
refletem as diferentes categorias de velocidades do vento; a área amarela, por exemplo, 
representa ventos entre 4 e 5 m/s. Os círculos pontilhados fornecem informações sobre a 
frequência de ocorrência de velocidade do vento e categorias de direcção. A frequência com que 
acalma ocorreu - o períodos durante o qual a velocidade do vento era inferior a 1 m/s - também 
são indicados. 
 

 

Figura 8.6: Rosa dos ventos do período, diurno e nocturno  
Fonte: Airshed 2015 (dados MM5– Janeiro de 2012 a Dezembro 2014) 
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Figura 8.7: Rosas dos vento sazonal 
Fonte: Airshed 2015 (dados MM5– Janeiro de 2012 a Dezembro 2014) 

 
8.10.3.4 Temperatura 

As médias mensais, de temperaturas máximas e mínimas são dadas na Tabela 8.6. As 
temperaturas variaram entre 11,7°C e 38,7°C. Durante o dia, a temperatura aumenta até alcançar 
o máximo por volta das 15:00 na parte da tarde. A Temperatura do ar ambiente diminui para 
chegar a um mínimo em torno das 07:00 ou seja, pouco antes do nascer do sol. 
 
Tabela 8.6: Resumo da temperatura mensal (dados MM5 - Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014) 

 
Temperaturas Mínima, Máxima Médias Mensais (°C) 

Dados do Lakes MM5 (Janeiro 2012 a Dezembro de 2014) 

 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Mínima 21.3 20.4 18.7 16.1 11.7 12.1 11.7 13.7 14.4 14.9 17.7 19.1 

Média 28.7 28.1 27.2 24.2 21.4 20.1 19.1 21.6 23.8 25.0 26.9 28.2 

Máxima 38.7 37.0 35.8 34.1 30.7 29.3 28.5 31.7 35.1 36.1 37.9 37.4 

Fonte: Airshed 2015 ((dados MM5 - Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014) 

 

8.10.4 Qualidade do Ar Ambiente na região 

8.10.4.1 Qualidade do Ar Ambiente Medida  

 
O projecto proposto está localizado em uma área rural actualmente afectada por fontes de 
poluição do ar, tais como áreas erodíveis pelo vento e emissões de escape do veículo. Poluentes 
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libertados incluem, mas não estão limitados a PM 2,5, PM10 e TSP fugitivo e poluentes gasosos 
como produtos da combustão. 
 
Não existem dados publicados de monitorização da qualidade do ar ambiente disponíveis para a 
região do projecto proposto. A literatura sobre as fontes de poluição do ar dentro da região é 
apresentadas na secção seguinte.  
 
8.10.4.2 Fontes de Poluição Atmosférica na região 

Uso da terra da vizinhança em à volta do projecto é predominantemente de actividades agrícolas. 
Esses usos da terra contribuem à concentrações de linha de base de poluentes através de 
evasivas e as emissões de processo, as emissões de escape de veículos a combustão, 
combustível doméstico, queima de biomassa, etc.  
 
Agricultura 

A agricultura é uma actividade importante no uso da terra dentro da área à volta do local. O 
material particulado é o principal poluente de preocupação a partir de actividades agrícolas, como 
as emissões de partículas são derivadas de poeiras transportadas pelo vento, queimando 
resíduos de culturas, e arrastamento de pó como resultado de veículos que viajam em estradas de 
terra. Além disso, grãos de pólen, esporos de mofo e partes de plantas e insectos a partir de 
actividades agrícolas, todos contribuem para a carga de partículas. Produtos químicos devem ser 
utilizados para a pulverização de culturas, eles normalmente resultam em emissões odoríferos. A 
queima de resíduos de culturas é uma fonte adicional de emissões de partículas e outras toxinas. 
Devido à pequena escala das actividades agrícolas, estas são consideradas a ter um impacto 
cumulativo insignificante. 
 
Fontes de Mineração  
Partículas representam o principal poluente de preocupação em operações de mineração, tanto 
para operações subterrâneas ou a céu aberto. A quantidade de pó emitido por estas actividades 
depende das características físicas do material, a maneira pela qual o material é tratado e as 
condições de tempo (por exemplo, velocidades de vento elevadas, precipitação, etc.). 
 
Fontes de Poeira Fugitiva  
Essas fontes são denominadas fugitivas porque elas não são descarregadas para a atmosfera 
numa corrente de fluxo confinado. Fontes de poeiras fugitivas identificadas na área de estudo 
incluem estradas pavimentadas e não pavimentadas e erosão do vento em superfícies de 
vegetação escassa. 
 
Estradas não pavimentadas e pavimentadas 

Emissões de estradas não pavimentadas constituem uma importante fonte de emissões para a 
atmosfera no contexto Sul-Africano. Quando um veículo viaja em uma estrada de terra a força das 
rodas na superfície do solo causa a pulverização do material da superfície. As partículas são 
levantadas e deixadas cair das rodas de rolamento, e a superfície da estrada é exposta a forte 
cisalhamento turbulento de ar com a superfície. O levantamento turbulento atrás do veículo 
continua a agir na superfície da estrada depois que o veículo passou. As emissões de poeira de 
estradas não pavimentadas varia em relação ao tráfego de veículos e de carga de lodo nas 
estradas. Estradas não pavimentadas na região são principalmente estradas de transporte. 
 
Emissão de estradas pavimentadas são significativamente menos do que as originárias das 
estradas não pavimentadas, no entanto, elas contribuem para a carga de partículas da atmosfera. 
As emissões de partículas ocorrem sempre que os veículos viajam sobre uma superfície 
pavimentada. As emissões de poeiras fugitivas são devidas à re-suspensão do material solto na 
superfície da estrada. As estradas pavimentadas da região incluem o 213 e 449. 
Erosão eólica de áreas abertas 

Poeiras são geradas pelo vento a partir de fontes naturais e antropogênicas. Para que a erosão 
eólica ocorra, a velocidade do vento deve exceder um determinado limite, chamado de velocidade 
de limiar. Isto relaciona-se com gravidade e coesão entre partículas que resistem à remoção. 
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Propriedades da superfície, tais como a textura do solo, humidade do solo e cobertura vegetal 
influenciam o potencial de remoção. Por outro lado, a velocidade de atrito ou cisalhamento do 
vento na superfície está relacionada com as condições de fluxo atmosférico e propriedades 
aerodinâmicas de superfície. Assim, para partículas serem transportada pelo ar, o seu potencial 
de erosão tem de ser restaurado; ou seja, o cisalhamento do vento na superfície deve exceder as 
forças gravitacionais e coesas agindo sobre eles, chamado de velocidade de limiar de atrito. Cada 
vez que uma superfície é perturbada, o seu potencial de erosão é restaurado (US EPA, 2004). 
Superfícies erodíveis podem ocorrer como resultado da agricultura e/ou actividades de pastoreio. 
 
Emissões de Escape de Veículos 

As emissões resultantes de veículos a motor podem ser agrupadas em poluentes primários e 
secundários. Enquanto poluentes primários são emitidos directamente para a atmosfera, formam 
poluentes secundários na atmosfera, como resultado das reacções químicas. Poluentes primários 
significativos emitidos de combustão de motores incluem dióxido de carbono (CO2), carbono (C), 
dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (principalmente NO), particulados e chumbo. Os 
poluentes secundários incluem NO2, oxidantes fotoquímicos, como o nitrogênio, ácido sulfúrico, 
sulfatos, ácido nítrico e nitrato de aerossóis (material particulado). Tipo do veículo (ou seja, ano-
modelo, sistema de fornecimento de combustível), combustível (ou seja, teor de oxigênio), 
operacional (ou seja, velocidade do veículo, da carga) e parâmetros ambientais (isto é, altitude, 
umidade) taxas de emissão a influência do veículo. 
 
O transporte nas imediações do projecto proposto é através de camiões e veículos privados ao 
longo das estradas 213 e 449, que são as principais fontes de emissões de escape do veículo, 
bem como vias de circulação não pavimentadas. 
 
Biomassa e Combustão de Combustível Doméstico  

Aerossóis, carbono negro e hidrocarbonetos estão associados a queima de biomassa. Queimando 
resíduos de culturas pode ser uma fonte significativa de emissões atmosféricas dentro da área. 
 
Além disso, os agregados domésticos são conhecidos por ter o potencial de ser uma das fontes 
mais importantes que contribuem para a pobre qualidade do ar no interior de áreas residenciais. 
Famílias são emissores de baixo volume, mas o seu impacto cumulativo é significativo. É provável 
que os agregados familiares nas comunidades locais ou povoações utilizem carvão, parafina e/ou 
madeira para propósitos de cozinhar e/ou aquecimento de espaços (principalmente durante o 
inverno). Poluentes resultantes da combustão de madeira incluem partículas respiráveis, CO e 
SO2 com vestígios de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs), em particular o benzo(a) 
pireno e formaldeído. As emissões de partículas da queima de madeira foram encontradas a 
conter cerca de 50% de carbono elementar e hidrocarbonetos condensados cerca de 50%. 
 
A queima de carvão emite uma grande quantidade de gases e partículas poluentes, incluindo SO2, 
metais pesados, partículas totais e respiráveis incluindo metais pesados e cinzas inorgânicas, CO, 
PAHs (cancerígenas reconhecidas), o NO2 e várias toxinas. Os principais poluentes emitidos a 
partir da combustão de parafina são NO2, partículas, CO e PAHs.  
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9 DESCRIÇÃO DA AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 
 
Este capítulo consiste numa breve visão geral dos dados obtidos durante o Levantamento 
Socioeconómico de Base, discussões com grupos focais e entrevistas com informantes-chave. 
Uma descrição completa está disponível na Avaliação de Impacto Socioeconómico, que faz parte 
do Volume de Especialidade (Volume 2 de Especialidade CES, Dezembro de 2013). 
 

9.1 Visão Geral e Dinâmica Populacional 
  
Esta descrição do ambiente social considera 18 comunidades e uma vila, Chemba (Tabela 9.1), 
que são consideradas as Comunidades Afectadas pelo Projecto (CAPs). A maioria destas estão 
situadas linearmente ao longo do Rio Zambeze e seus afluentes para tirar proveito dos solos 
férteis no rio e os bancos dos tributários. Além de Chemba e suas áreas residenciais de quatro 
(chamados de “bairros”), catorze de tamanho médio (aproximadamente entre 50 - 60 agregados 
em cada), mas espacialmente são considerados assentamentos extensos e dispersos. Com base 
em dados populacionais fornecidos pelos líderes e estimativas próprias da CES, as CAPs 
constituem cerca de 10 000 - 13 000 pessoas, ou entre 15,6 e 20,3% da população do distrito. 
Estas comunidades estão listadas na tabela abaixo, que também indica população estimada de 
cada comunidade e número de domicílios. 
 
Tabela 9.1: Resumo da Demografia das Comunidades Afectadas nas imediações do Projecto 
EcoFarm 

Comunidade População Estimada No Estimado de Agregados 

Calamo  439 55 

Chapo 306 38 

Nhacola 337 42 

Bairro 1 
Constituind
o a Vila de 
Chemba 

700 

Total de 
Chemba: 2 513 

87 

Bairro 2 300 38 

Bairro 3 1 253 157 

Bairro 4 260 32 

Antonio-Mbuzi 340 42 

Chimuana 178 22 

Lambane 1 051 131 

Macanga* 1 000  125 

Lambique 367 46 

Nhacalamo 528 66 

Galu  304 38 

Goba* 1 000 125 

Lampiao 295 37 

Chivulivuli 265 33 

Ndandula 454 57 

TOTAL (estimado)  9 377 

* Não foi possível obter os dados da população de Macanga e Goba devido à fraca participação das 
comunidades no momento da pesquisa. No entanto, a tabela fornece uma estimativa para estas duas 
comunidades com base na população de suas comunidades circundantes. 

 
Com base na população do distrito calculada em 2007 de 63981, as CAPs constituem, portanto, 
entre 15,6 e 20,3% (9 377 pessoas). As famílias são grandes e a tradição cultural dos moradores 
reforça a prática da poligamia. O tamanho médio da casa é de cerca de 8 membros. As mulheres 
compreendem aproximadamente 60% da população, o que significa que a relação homem-mulher 
para estas CAPs é em torno de 1 a 1,1. 
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Discussões dos grupos focais revelaram que a maioria das comunidades têm registado um 
crescimento populacional na última década, apesar da perda de líquido de indivíduos do distrito. 
Grande parte deste aumento pode ser atribuído a um aumento na população da comunidades 
normais como este se relaciona com agregados estendidos e poligâmicos, e uma diminuição nas 
taxas de mortalidade infantil. Os dados não revelam uma tendência significativa de migração 
interna na área, o que faz sentido como poucos sectores económicos dão um impulso para o 
trabalho migrante. Alguns trabalhadores migrantes do Malawi, no entanto, foram observados na 
comunidade de Macanga. Esses trabalhadores foram temporariamente alojados enquanto a 
construção de casas de reassentamento oferecidas pelo governo para um número de 
beneficiários. 
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Figura 9.1: A Área de Projecto EcoFarm 
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9.2 Serviços Sociais e Infraestrutura Básicas da Comunidade 
 
A Tabela 9.2 resume todos os equipamentos sociais e infraestrutura básica da comunidade. 
 
Tabela 9.2: Equipamentos sociais e infraestrutura básica da comunidade 

Comunidade 
Poços / furos / 

Água da 
torneira 

Escola 
Posto De 

Saúde 
Igrejas Cemitérios 

Campos 
de 

futebol 

António-Mbuzi 
 

Furo 

 
Ensino primário 

rudimentar de baixo da 
árvore 

 (Gr1-3); extensão da 
escola de Lambane 

 

 
  

(Chemba) 
Bairro 1 

 
Furo e poço com 
bomba manual 

 
Escola primaria 

(Gr1-7) 

Nenhum 
   

(Chemba) 
Bairro 2  

Water tap 

Nenhum Nenhum 
 

Nenhum Nenhum 

(Chemba) 
Bairro 3 

Nenhum  
Secondary school 

(Gr8-12) 
 

 
Nenhum Nenhum 

(Chemba) 
Bairro 4 

Nenhum  
Private secondary school 

(Gr8-12) 

Nenhum 
  

 

Calamo 
 

(Poço com 
bomba manual – 
está avariado) 

 
One 

(Gr1-7) 

Nenhum 
 

 
 

Chapo  
Poço com 

bomba manual 

 
Escola primária 

rudimentar 
 (Gr1-3); extensão da 
escola de Chemba’s  

Nenhum 
 

  

Chimuana  
 Furo 

Nenhum Nenhum 
 

Nenhum 
 

Chivulivuli  
Poço com 

bomba manual 

Nenhum Nenhum Nenhum  
 

 

Galu  
Poço com 

bomba manual 

 
Escola primaria 

(Gr1-5); extensão de 
Nhacalamo 

Nenhum 
  

 

Goba  
Poço com 

bomba manual 

 
Escola primaria 

(Gr1-5) 

Nenhum 
   

Lambane 
 

Furo 
 

Escola primaria (Gr1-7) 

Nenhum 
  

 

Lambique  
Poço com 

bomba manual 

 
Escola primaria 

(Gr1-5) 

Nenhum 
 

  

Lampiao 
 

Furo 

Nenhum Nenhum 
 

 
Nenhum 
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Comunidade 
Poços / furos / 

Água da 
torneira 

Escola 
Posto De 

Saúde 
Igrejas Cemitérios 

Campos 
de 

futebol 

Macanga 
 

Furo 

 
Escola primaria 

(Gr1-5); extensão de 
Goba 

Nenhum 
 

  

Nhacalamo  
Poço com 

bomba manual 

 
Escola primária 

rudimentar 
 (Gr1-2) 

Nenhum Nenhum 
 

 

Nhacolo  
Poço com 

bomba manual 

 
Escola primária 

rudimentar 
(Gr1-3); extensão da 

escola primária do Bairro 
1 

Nenhum 
 

  

Nhandula 
Poço com 

bomba manual 
 

Escola primaria 
(Gr1-7) 

 
(Rudimentary) 

  
 

 

9.3 Abastecimento de Água 
 
A maioria das comunidade das CAP tem tanto poço sem uma bomba, ou um poço com uma 
bomba de mão. As excepções são os dois bairros (área construída/subúrbio) de Chemba (bairros 
2 e 3) cada um dos quais tem um fontanários. 
 

9.4 Esgoto 
 
Nenhuma das comunidade tem latrinas construídas nem pelo governo ou ONG, como cada família 
tem a sua própria latrina(s) auto-eriguida com palha e revestimentos de bambu.  
 
As únicas escolas secundárias estão localizadas no Bairro 3 (única escola secundária do governo 
de Chemba), e Bairro 4 (uma escola privada). Ambas as escolas oferecem educação de Classe 
(Gr) 8-12. Cinco escolas primárias estão localizadas no Bairro 1 (Chemba; Gr1-7), Goba (Gr1-5), 
Lambane (Gr1-7), Lambique (Gr1-5) e Nhandula (Gr1-7). 
 
Além disso, as escolas primárias rudimentares que funcionam como extensões dessas escolas 
estabelecidas, servem as comunidades de Chapo, Galu, Macanga, Nhacalamo e Nhacolo. A 
maioria dessas escolas consistem de estruturas  de argila e palha onde os professores da escola 
pública (de escolas primárias mais estabelecidas em Chemba), por exemplo, oferecem lições ad 
hoc durante a semana para Gr1-3 ou Gr1-5. 
 

9.5 Instalações Médicas 
 

Além de do Centro de Saúde em Chemba (Bairro 3), bem como uma estrutura rudimentar de barro 

com alguns suprimentos médicos em Nhandula, nenhuma outra comunidade tem posto de saúde. 

  

9.6 Igrejas e Cemitérios 
 
A maioria das comunidades têm mais de uma igreja, cada igreja a ser dedicada a uma fé 
específica. A fé cristã é da maioria (cerca de 92,9% da população são cristãos) e o Islão. Por 
exemplo, quatro igrejas foram contadas no Bairro 1, enquanto Bairro 2, Barro 3, Lambane, 
Lambique, Macanga e Nhacolo todos têm três igrejas. As únicas comunidades sem igrejas no 
momento do estudo foram Nhacalamo e Chivulivuli. 
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A maioria das comunidades têm pelo menos um cemitério central. Algumas comunidades, tais 
como Calamo e Nhandula, tem até quatro cemitérios. 
 

9.7 Instalações Recreativas 
 
Como o desporto de futebol é praticado por uma grande maioria de homens na área, a maioria 
das comunidades têm pelo menos um campo de futebol. 
 

9.8 Energia 
 
A electricidade fornecida pelo governo está limitada a áreas específicas de Chemba, obrigando 
muitas famílias na área de utilizar formas alternativas de energia, tais como geradores, painéis 
solares, lanternas, madeira ou carvão. No entanto, a utilização da madeira como fonte de energia 
foi considerada pela maioria das famílias (81,9%). Isto significa que a madeira torna um 
importante serviço do ecossistema para esseas comunidades rurais, muitas das quais já 
expressaram a preocupação de que o número de árvores está reduzindo como resultado das 
actividades madeireiras nas proximidades. 
 
A dependência da madeira de árvores de fontes de energia do agregado familiar é substancial, e 
confirma a dependência das comunidades no uso dos recursos naturais. Algumas das árvores 
locais colhidas para a madeira incluem as Árvores chamado localmente Chanati (nome Sena), 
Massaniqueira (nome Sena) e Pau-Preto (nome Português). 
 
Embora o uso de carvão vegetal por parte das famílias seja limitado (12,5%), é uma fonte de 
renda significativa para muitos que vendem carvão ao lado das estradas na área do projecto. 
 

9.9 Comunicação, Mercados e Transportes 
 
O rádio é predominantemente utilizado para a transmissão de informações ou notícias importantes 
(a estação de rádio está localizado em Chemba), enquanto os mais velhos e/ou chefes também 
são considerados como importantes portadores de informação. 
 
 A maioria das comunidade têm as suas próprias lojas onde pequenos itens são vendidos ou 
trocados, variando de alimentos e produtos agrícolas para carvão vegetal, medicamentos e 
equipamentos em geral. Para uma gama mais ampla ou itens de mercearia a granel, a maioria 
dos moradores frequentemente vai a Chemba, em uma base diária ou semanal, alguns também 
viajam para a Sena (cerca de 35 km de Chemba para o sul). Homens e mulheres parecem 
compartilhar este dever, embora as mulheres são os principais responsáveis para a obtenção de 
produtos alimentícios. A maior secção daquelas famílias que gastam dinheiro nestas lojas 
(70,5%), passar qualquer coisa entre 5MZN para 300MZN ($ 0,2- $ 10,1) por viagem. Menos 
famílias (17,0%) gastam entre 301MZN e 800MZN ($ 10.2- $ 27,1) por viagem, enquanto muito 
poucos (12,5%) gastam mais do que 800MZN por viagem. 
 
O principal modo de transporte de veículos é o uso de bicicletas e motos, mas a caminhada ainda 
é o meio predominante de mobilidade. Muito poucas pessoas usam táxis locais, já que esta é uma 
despesa que poucos podem pagar. Um táxi do Chemba a Caia (aproximadamente 90 quilômetros) 
custa aproximadamente 170MZN ($ 5,7), e o mesmo táxi iria cobrar em torno 70MZN ($ 2,4) para 
uma viagem a Sena (uma distância de cerca de 35 km). Transporte de Chemba das comunidades 
vizinhas é bastante económico. Por exemplo, um táxi do Chapo de Chemba custa em torno 
10MZN ($ 0,3). 
 
Rebanhos de gado são regularmente vistos cruzando essas estradas, que acrescentam um risco 
adicional de segurança também para os utilizadores das estradas. 
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9.10 Composição do Agregado Familiar 
 
A maioria das famílias (membros que partilham uma casa) estabeleceram-se permanentemente 
na área (82,2%), enquanto apenas 17,8% um foi classificados pelos entrevistados como 
temporário (muitas vezes apenas por uma temporada). Este último refere-se às famílias que se 
instalaram na área, migrantes e/ou os trabalhadores sazonais, ou famílias que vivem 
temporariamente na área por um período de tempo em busca de oportunidades de emprego ou de 
fazenda. 
 
O estudo calculou o tamanho médio da casa em cerca de 8 membros por agregado familiar 
(população de facto). Tais tamanhos grandes dos agregados são sugestivos da cultura da 
poligamia, como os homens costumam ter mais de uma esposa nestas comunidades (às vezes 
mais de cinco). Além disso, com uma elevada taxa de desemprego de 22%, tais tamanhos 
grandes domésticos também revelam altas taxas de dependência inter e intrafamiliar, como os 
desempregados  tornam-se um fardo muito mais pesado sobre os membros em actividade para 
reunir recursos para apoiar toda a família e para cobrir os custos diários associados com, entre 
outras coisas, a nutrição, a saúde ou a educação. 
 
A maioria dos agregados familiares na área de estudo parecem compreender membros da família 
estreitamente relacionadas consistem de pais e filhos. Poucas famílias (3,2%) tem membros em 
seus domicílios que não são da família, como filhos adoptivos ou dependentes não ligados. 
 

9.11 Estratégias de Subsistência dos Agregados 
 

9.11.1 Formal and Informal Employment  Emprego Formal e Informal 

A taxa oficial de desemprego para a área é estimada em 22%, o que é um pouco menor do que a 
taxa de desemprego estimada para Moçambique como um todo (27%), (Macauhub 2012). A razão 
para esta taxa de desemprego significativa pode ser atribuída ao facto de que a área não tem 
nenhum sectore económico reais e a empresa privada que oferece oportunidades de emprego. 
Dentro da população em idade activa de entre 15 e 65 anos, a tabela abaixo fornece os sectores 
de emprego para os membros que são ou formalmente, informalmente ou não assalariado. 
 
Table 9.3: Setores de emprego (Formal and Informal)  

Sector No % (do No total) 

Agricultura Própria/pesca 414 68.5 

Agricultura (paga) 84 13.9 

Formalmente empregados 58 9.6 

Comércio essencial 48 7.9 

Total  604 100.0 

 
Poucos moradores estão formalmente empregados (9,6%), enquanto que a categoria menor de 
emprego é negócios comerciais informais, essenciais (7,9%). A grande maioria das famílias não 
têm um modo de vida baseado no salário, como actividades agrícolas (como a agricultura própria 
em casa) ocupam 68,5% dos que estão formal ou informalmente empregadas. 
 
Aproximadamente 13,9% dos moradores trabalhadores estão trabalhando na machamba de 
alguém para uma renda. Estes podem ser considerados como o emprego informal, como é 
normalmente sazonal e/ou trabalho irregular pago. A prática de troca de trabalho (não 
necessariamente para o dinheiro, mas também obrigação moral) corta profundamente nas 
práticas culturais das comunidades rurais de Moçambique. O maior sector econômico formal é o 
sector educacional (24,1%), seguido pelos sectores administrativos e de saúde do governo (8,6% 
cada). A indústria madeireira também dá emprego a cerca de 5,2% dos residentes formalmente 
empregados, enquanto que a mesma percentagem de membros empregados está trabalhando na 
política. Por último, o trabalho doméstico e serviços gerais relacionados com o técnico 
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combinados representam cerca de 5,1% das pessoas que estão formalmente empregadas. 
 

9.11.2 Rendimento e Despesa 

A renda familiar mensal está tabulada abaixo e retrata a gama de rendimentos recebidos por mês 
contra o número de membros do agregado familiar que indicaram cada tipo de fonte de renda. 
Deve ser mantido em mente que o rendimento mensal é variável e, em certa medida, influenciado 
pela temporização da colheita de culturas que podem ser vendidas. 
 
Tabela 9.4: Renda Familiar por Mês na Área de Estudo 

Rendimentos 
Familiares 

Nr de Domicílios % (Dos lares) 
Rendimento Médio 

Mensal (MZN) 
Rendimento Médio 

Mensal (US $) 

Comércio local 48 17.1 10,605.0 359 

Vendas 
pecuárias 

68 24.2 4,762.0 161.2 

Doações e/ou 
remessas 

17 6 3,268.2 110.6 

Frutas 
produtivas 

33 11.7 2,863.0 97 

Carvão 8 2.8 1,315.7 44.5 

Peixe 20 7.1 375.0 12.7 

Agricultura 
(culturas) 

9 3.2 330.0 11.2 

Emprego formal 47 16.7 Não tem certeza * 

Empregos de 
paz 

1 0.4 Não tem certeza * 

* A obtenção de dados de nível de renda é sempre um desafio, como em muitos casos, os entrevistados 
não conseguem lembrar o quanto de renda foi recebido durante o último mês a partir de várias fontes. Este 
é especialmente o caso uma vez que, muitas vezes, os membros da família (especialmente aqueles que 
estão formalmente empregados), podem não querer divulgar seus rendimentos com o resto dos membros 
do agregado familiar. Isto é, infelizmente, uma limitação em qualquer estudo.*  

 
O comércio local é a segunda fonte de rendimento mais significativa (17,1% de todas as famílias 
recebem um rendimento a partir dessa actividade), e contribui com o maior rendimento médio de 
10.605 meticais ($ 359) por mês. Isto é seguido pela pecuária, como a maior fonte de renda para 
cerca de 24,2% dos domicílios; gerando vendas (principalmente galinhas e cabras), que 
representam uma receita de 4,762MZN ($ 161,2) por mês, que é quase metade dos provenientes 
de negociação. 
 
O emprego formal também é importante, pois contribui para a renda de cerca de 16,7% dos 
domicílios. Os entrevistados não foram capazes de estimar a renda recebida do emprego formal 
por mês. No entanto, durante as discussões dos grupos focais, os participantes confirmaram que 
muitos sectores de emprego particulares, tais como empresas madeireiras, pagam cerca de 
2,200MZN ($ 74,5) por mês para seus empregados. Relativamente de 11,7% significativo das 
famílias também parecem receber uma renda de árvores produtivas, que fornecem a quarta maior 
faixa de renda média de cerca de 2,863.0 MT ($ 97) por mês. Por último, embora a tomada de 
carvão é uma prática de geração de rendimentos bem conhecida e difundida em comunidades 
rurais, relativamente poucos agregados familiares (2,8%) parecem obter uma renda a partir deste. 
O carvão vegetal é normalmente vendido em sacos ao lado de estradas em torno de 70MZN ($ 
2,4), e é frequentemente visto sendo transportados em bicicletas. Alguns moradores afirmam que 
a venda de carvão vegetal pode ser uma das principais actividades geradoras de renda durante 
determinados meses. 
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Ilustração 9.1: Estruturas da Comunidade 
A-Latrina; B- Casa de dormir pequena; C-Casa de dormir; D- Área de cozinha; E-Igreja; F-Mercado; G-Poço com bomba manual; H-campo de 
futebol; I + J- casa de grão e armazenamento do milho e contentor; K-Sombra e estrutura de armazenamento (no telhado de palha). 
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Em termos de despesas, alimentação, saúde e roupas são responsáveis pela maior parte dos 
gastos mensais das famílias. No entanto, as despesas relacionadas com as práticas cerimoniais e 
funerais tradicionais são também significativas. Os meses de maiores despesas são aqueles 
associados com o Natal e Ano Novo; meses que são normalmente associados a uma sobre-
despesas em alimentos e roupas. 
 
Embora o dinheiro seja o principal meio de troca e escambo, uma percentagem significativa 
(21,0%) das famílias também mencionou que os produtos agrícolas e da pecuária também são 
usados às vezes. Por conseguinte, a importância da agricultura e criação de gado em suas 
práticas de cultura e de subsistência não pode ser subestimada. 
 

9.12 Agricultura 
A agricultura é uma parte integrante dos meios de subsistência da comunidade, e constitui a 
espinha dorsal da economia informal da região e do país. Apesar de ser um sector económico, a 
produção agrícola é também para fins de subsistência, o que significa que ela está intimamente 
ligada à segurança alimentar. A secção a seguir fornece uma visão geral das práticas agrícolas 
dos moradores, que foi dividida em jardinagem de alimentos (suas machambas), pecuária e 
pesca. Isto é seguido por uma breve secção de segurança alimentar, informando sobre dados que 
descrevem as tendências de consumo das famílias. 
 

9.12.1 Jardinagem de Alimentos 

Um número muito significativo de 245 agregados familiares dos 281 estudados (84,2%) pratica a 
jardinagem alimentos. A maioria destas famílias (239-97,6%) pratica jardinagem alimentos em um 
pedaço de terra, ao passo que algumas delas (2,4%) têm uma pequena horta em torno de sua 
herdade, ou ambos um pequeno jardim de alimentos e uma machamba. 
 
A maioria daqueles que têm machambas produtivas têm entre um ou dois campos (56,1%). 
Apenas 43,9% têm mais de dois campos, enquanto que muito poucos (6,3%) têm mais de cinco 
campos. Muitos dos moradores perto do Rio Zambeze e seus afluentes preferem fazer seus 
campos em pequenas manchasde de ilha para aproveitar o solo produtivo. Isto tem a vantagem 
de ter campos férteis, mas a desvantagem de inundações ocasionais e a perda de colheitas 
inteiras. 
 
O tipo mais comum de propriedade de machamba compreende propriedade independente ou terra 
herdada (49,1%), seguido por uma percentagem similar de terra de machamba que tenha sido 
adquirida através da Autoridade Tradicional (46,6%). Poucas machambas foram compradas do 
governo (4,3%). 
 
A maioria das famílias praticam a agricultura itinerante. A maior parte de todos os campos 
produtivos actuais avaliados foram cultivados nos últimos anos (99,1%), enquanto que um trivial 
0,8% constitui ou novos campos ou campos que simplesmente não têm estado sob um regime de 
plantio durante o ano passado. Quase todos os campos são de sequeiro (algumas usam latas de 
água de poços ou furos), e quase todos os campos são cultivados por meio de ferramentas 
manuais simples, como uma enxada e pá. Não são utilizados fertilizantes, como muitos agregados 
dependem de queima seus campos após a colheita, o que se acredita que restaure a fertilidade do 
solo. 
 
O milho, mapira/milheto e feijão foram os produto primários a serem plantados e colhidos na área 
durante o período do levantamento (32,3%, 19,0% e 15,0%, respectivamente). Discussões dos 
grupos focais revelaram que o feijão e milho são a produção agrícola primária que está sendo 
plantada na área. Embora impossível prever com certeza, a maioria das famílias parece cultivar 
milho (que é uma cultura sazonal) de Novembro a Fevereiro, após o que a terra é preparada para 
o algodão de Maio a Julho. Poucas famílias listaram o algodão entre as suas culturas, o que faz 
sentido, pois a temporada de algodão é normalmente entre Maio e Julho (embora esta tendência 
possa ter variações anuais significativas). 
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Feijões são tipicamente consorciados e plantados ao longo do ano. Este é também o caso da 
batata-doce, tomate e sésamo, que constituem cerca de 18,9% de todos os produtos listados. 
Embora em quantidades muito menores, culturas de rendimento alternativas (principalmente) 
também incluem ervilhas, pimenta, legumes, cana de açúcar e cebolas que geralmente são 
consorciadas também. 
 
Apesar de milho, mapira e feijão representarem o principal alimento predominante da região, a 
mandioca também é plantada em cerca de 2,8% dos agricultores. A mandioca é uma cultura 
versátil e atraente para plantar em áreas rurais, pois ela tende a ajudar as famílias a superar os 
períodos de insegurança alimentar, especialmente durante a época de fome (normalmente o 
período chuvoso). Desta forma, a produção de mandioca é uma forma de complementar ou até 
mesmo substituir outras fontes de alimento (cf. Prudencio e Ai-Hassan, 1994). 
 
Diferentes culturas são plantadas e colhidas em diferentes intervalos de tempo ao longo do ano. 
As informações sobre este “calendário agrícola” é importante, pois permitirá a EcoFarm entender 
como o projecto pode beneficiar e dar mais apoio para os moradores durante determinados 
períodos do ano. 
 
A agricultura parece ser realizada por homens e mulheres. A tabela abaixo apresenta uma 
estimativa de diferentes épocas de plantio e colheita para as culturas mais comuns plantadas 
perto da área de estudo. 
 
Tabela 9.5: Épocas de Cultivo de Culturas na Área de Estudo 

Cultura  Início da época de plantio Início da época de colheita 

Algodão Dez/Jan Maio/Junho 

Milho/Mapira/Milheto 

Primeira época de plantio = 
Outubro/Novembro 

Primeira época de colheita 
=Novembro 

Segunda época de plantio = 
Março  

Segunda época de colheita = 
Jun / Julho 

Feijões Março-junho Ago-Set 

 
Deve notar-se que a maioria das culturas são colhidas realmente numa base ad hoc ao longo de 
um determinado período do ano. Por exemplo, embora as estações de colheita previstas de milho, 
mapira e milheto sejam em torno de Novembro /Dezembro e Junho /Julho, campos inteiros não 
são colhidos ao mesmo tempo. A mandioca é outro caso em questão, já que esta cultura é 
efectivamente colhida durante todo o ano. 
 
Embora seja muito difícil generalizar, parece que existem diferentes épocas de plantio. Por 
exemplo, culturas como a do milho, Mapira e Milheto são plantadas em Outubro e novamente em 
Março, ao passo que outras culturas, como o algodão ou feijão, são plantadas no mês de 
Dezembro/Janeiro, bem como de Março a Junho (respectivamente). Os períodos de colheita, 
normalmente, seguem a época de plantio. Embora este não é sempre o caso, os meses de seca 
(Abril a Novembro) são normalmente associados com a colheita. Não há papéis de gênero 
específicas registadas, como parece que os homens e as mulheres são responsáveis por 
trabalhar em suas machambas. 
 

9.12.2 Árvores Produtivas 

Além de produtos agrícolas, as famílias também são dependentes de árvores produtivas, que 
muitas tendem a crescer ou em torno de seus domicílios. Rendimentos dessa fruta podem ser 
significativos, e um dos principais contribuintes econômicos durante os ciclos de pobreza e meses 
de fome (Tabela 8.4 indicam que 11,7% das famílias obtem um rendimento de árvores 
produtivas). Cerca de 112 (40,0%) dos domicílios estudados apresentavam árvores produtivas 
que crescem geralmente em torno de sua herdade. As maiores categorias de árvores produtivas 
pertencentes incluem a árvore Moringa (detida por 47,3% desses domicílios), a Árvore 
Massaniqueria (35,7%), Papaeira (29,5%), Mangueira (24,1%) Bananeira (13,4%). Embora a 
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árvore de Massaniqueria seja uma árvore-selvagem que cresce na área, muitas famílias também 
plantar a árvore para seus fins medicinais. Árvores produtivas geralmente são plantadas perto de 
domicílios e são usadas para fins comerciais e de subsistência. A maioria destes frutos são 
vendidos individualmente para algo em torno de 04:59 MZN, ou entre US $ 0,03-US $ 0,17. 
 

9.12.3 Pecuária 

Em muitas partes de Moçambique ter uma fonte confiável de bens descartáveis tais como 
pecuária (caprinos, por exemplo), é muitas vezes uma estratégia essencial para as famílias a lidar 
com distúrbios sócio-ambientais graves (cf. Osbahr et al., 2008). A pesquisa revelou que 183 
(65,1%) dos domicílios tinham gado, que são mantidos para fins comerciais e de subsistência. A 
figura abaixo mostra as raças de gado criadas como uma percentagem destas 183 famílias: 
Daqueles que estão envolvidos na criação de animais, galinhas e/ou patos são mantidos por uma 
maioria absoluta (68,3%). Galinhas e patos são uma fonte vital e confiável de alimentos, 
especialmente nos momentos em que a produção agrícola é baixa. Isto é seguido por pouco mais 
de uma metade dessas famílias que possuem cabras (50,8%), seguido por 43,7% que possui 
porcos. Algumas famílias também têm pombas (5,5%). 
 
O gado é mantido por 19,7% dos agregados familiares para a sua subsistência econômica, mas 
também para práticas culturais. Gamas de preços locais para o gado são normalmente 
determinadas pela idade e o tamanho de uma única vaca. Trabalho é muitas vezes necessário 
para gado do rebanho, para que pastores são muitas vezes contratados por cerca de 100MZN ($ 
3,4) por mês. 
 
O número médio de gado mantido é de cerca de 8 por domicílio, enquanto que o número médio 
de suínos mantidos é mais ligeiro superior a seis. O maior número médio de animais mantidos é 
para frangos e/ou patos aos 15, enquanto que 11 é o número médio de cabras mantidas. A 
maioria partes gado na água obtido a partir de poços e / ou furos, embora algumas famílias (3,9%) 
fizeram indicam que o seu gado (presumivelmente gado) consomem água do rio. 
 

9.12.4 Desafios Agrícolas 

Os desafios mais óbvios e graves para os agricultores da região parece estar relacionado a 
pragas e falta de equipamentos agrícolas. Um outro desafio agrícola grave é mencionado por mais 
que a da água, o que parece relacionar-se tanto para os danos causados por inundações, mas 
também as secas. Embora muitos machambas são plantadas em pequenas ilhas, o acesso à 
água para a irrigação continua a ser problemático como estas ilhas secam durante os períodos de 
seca. Como alternativa, durante a estação das chuvas, as inundações podem às vezes arruinar 
colheitas inteiras, especialmente se o nível de água do rio sobe inesperadamente. 
 
Outra restrição agrícola grave parece ser a falta de um mercado agrícola na região. Embora 
existam muitas lojas locais, poucas são realmente capazes de obter uma renda real a partir de 
produtos agrícolas, como estes são vendidos principalmente dentro das próprias comuniades. 
Poucos agricultores recebem apoio à agricultura (1,6% das machambas foram cultivadas com 
apoio sendo fornecido). De acordo com o director do SDAE o governo subsidia a produção de 
milho, mapira, feijão e legumes em situações de emergência, tais como nos casos de enchentes 
ou secas. Além disso, algumas empresas algodoeiras, por vezes, ajudam os agricultores na área 
com sementes de algodão e pesticidas, contudo, poucas famílias mencionaram esse apoio. O 
preço de venda para o algodão é regulado pelo Governo de Moçambique. O governo também 
ocasionalmente apoia os produtores de algodão na área com sementes. O algodão é 
normalmente vendido a empresas produtoras de algodão, como Plexus Cotton Ltd., China Cotton, 
ou Companhia Nacional de Algodão do governo. 
 

9.13 Pesca 
 
O Rio Zambeze e seus afluentes apoiam um sector de pesca pequeno que gira principalmente em 
torno de subsistência das famílias. Cerca de 19,2% das famílias estão envolvidas na pesca, a 
maioria das quais estão localizadas nas comunidades que estão próximas ao rio. Além de pesca 
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das margens do Rio muitos usam canoas auto-construídas para expedições de pesca, retornando 
para a terra com os peixes que alguns vendem em Chemba em embalagens de 4-5 por cerca de 
50MZN por pacote. Como indicado na Tabela 8.4 em torno de 7,1% das famílias recebem uma 
renda mensal a partir de pesca de cerca de 375MZN ($ 12,7). Alguns peixes são vendidos em 
Chemba, que atrai compradores de tão longe como Pombwé e Cavlene. São normalmente, os 
membros jovens do sexo masculino que são responsáveis pela pesca. Sendo  que um pescador 
parece ter um status elevado nas comunidade, presumivelmente como o ato de pesca é uma 
ocupação perigosa com os riscos de ataques de crocodilos e hipopótamos. 
 

9.14 Consumo Alimentar & Segurança  
 
A maioria das famílias consomem Xima (a comida de farinha de milho), feijão, nozes e peixes 
como seu principal alimento em uma base semanal (91,5%, 80,1%, 80,0% e 71,2%, 
respectivamente). Uma percentagem menor, mas também significativa de famílias (47,0%) 
consome regularmente milho, que é sazonal-dependente. No entanto, o milho é normalmente 
consumido durante todo o ano, como nem todas as plantas são colhidas simultaneamente. Algum 
milho também é deixado sobre os caules das plantas durante meses para secar, depois do que o 
milho é triturada para fazer Xima. 
 
Um número significativo de 75,4% das famílias afirmaram que eles não têm comida suficiente para 
comer. As principais razões para isso são as inundações e as condições de seca. Como 
observado anteriormente, inundações frequentes inundam muitas machambas situadas em 
manchas de ilha, enquanto uma seca afecta o seu regime de plantio de sequeiro. Como a maioria 
dos agregados familiares afirmam que eles estão em insegurança alimentar, é compreensível que 
a grande maioria (77,6%) compartilham suas colheitas e alimentos com outras famílias. Isto 
sugere fortes inter-relações sociais domésticas e padrões de apoio alimentar. Compartilhando do 
alimento pode também reforçar os contratos implícitos morais entre as famílias, que simplesmente 
se refere a “obrigações” sociais entre os agregados familiares que dependem de muitos como 
uma resposta de enfrentamento de subsistência em momentos de estresse ou, neste caso, a 
insegurança alimentar. 
 
Os agregados familiares foram convidados para listar os meses que carregam o maior potencial 
de insegurança alimentar, e a maioria indicou os meses de Outubro a Fevereiro, que coincide 
aproximadamente com a estação chuvosa (Dezembro-Março). Esta constatação faz sentido, já 
que poucas famílias são capazes de colher durante a estação chuvosa, enquanto que alguns 
podem também perder as colheitas inteiras devidoao nível do rio subindo. Alguns inquiridos 
também referam-se às inundações que foram experimentadas nos últimos anos; chuva intensa 
que afecta significativamente as colheitas. Em vista desta situação, muitos ressaltaram que eles 
estão, de facto em insegurança alimentar, como as famílias lutam para obter colheitas suficientes 
para sustentar suas famílias. 
 

 9.15 Uso de Recursos Naturais e Serviços de Ecossistemas 
 
Estima-se que até 84,2% das famílias praticam a agricultura de culturas. A maioria destas famílias 
(97,6%) das culturas agrícolas praica em um pedaço de terra (machamba), que algumas dessas 
famílias (2,4%) têm uma pequena área de cultivo em torno de sua herdade, uma machamba, ou 
ambos. 
 
Os termos “Serviços ecossistémicos” é usado para distinguir entre uma variedade de recursos e 
processos fornecidos pelo meio ambiente natural (ou ecossistema), que são utilizados por 
pessoas. Figura 8.2 abaixo mostra a importância relativa dos diferentes recursos naturais para as 
comunidades locais ao redor da área do projecto. 
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Figura 9.2: Uso de recursos naturais por parte das famílias 
 
O que pode ser visto a partir da figura acima é que a maioria das famílias estão envolvidas na 
colheita de insectos ou apicultura (64,1%), colecta de gramíneas e caniço para casa de palha 
(38,4%) e colecta de plantas silvestres para fins medicinais (38,4%). O mesmo percentual de 
domicílios parece utilizar a área para colectar plantas silvestres, bem como para pastar seu gado - 
predominantemente bovinos e caprinos (31,7% e 31,0%, respectivamente). A colecta de madeira 
para lenha é a sexta maior categoria (28,8% das famílias estão envolvidas na colecta de madeira), 
ao passo que a recolha de areia e/ou argila, quer para a fabrico de tijolo ou cerâmica, também é 
praticada por apenas 16,7% de todas as casas. 
 
O que deve ser observado a partir dos dados é que actividades como a tomada de carvão ou 
madeira poderiam ter sido sub-relatadas, pois está claro que a maioria está usando madeira para 
uma variedade de fins comerciais e de subsistência. No entanto, o facto de que cerca de 12 
empresas madeireiras estavam operando na área no momento do estudo poderia ter afectado 
essa prática. Tais empresas podem tanto ter reduzido o acesso à madeira (como muitos alegaram 
ser o caso), ou pode restringir os moradores de usar árvores particulares que são reservadas para 
a exploração madeireira. 
 
Muito poucos agregados familiares estão envolvidos na caça (apenas 8,9%), como muitos 
argumentam que a área não tem muita vida selvagem depois da guerra. Animais frequentemente 
vistos sendo caçados incluem pequenos antílopes, coelhos, cabras do mato, pintadas, porcos 
selvagens e ratos de cana. Alguns dos animais são caçados por captura-los em um estado 
desorientado depois de o campo ter sido queimado. 
 
Como indicado, em particular espécies de plantas selvagens também prestam um importante 
serviço do ecossistema em termos de medicamentos, alimentos ou fins comerciais. Espécies de 
plantas particulares são utilizadas por razões muito específicas. Plantas locais que são usados 
para fins medicinais incluem arbustos e/ou árvores de espécies diversas, tais como as localmente 
(Sena) chamadas Mpindulo, Nhamatubo, Nhansanganha e Nconde. Certas árvores que são 
utilizadas para o seu potencial madeireiro incluem o chamado localmente Sha Chanati, Pau Preto 
(nome Português), bem como o Canhueiro. Árvores que são ditas como serem utilizadas para a 
contrução  de canoa incluem as árvores Mangueira Brava e Chanfuta (nomes portugueses). 
 
Embora muitas árvores prestem um serviço do ecossistema, algumas também são culturalmente 
preservadas. Algumas delas são a árvore do embondeiro, Mangueira Brava, e Massaniqueira 
(nome Português). As ilustrações 5.5 e 5.6 no verso fornecem uma colagem de alguns dos 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      104            EcoFarm Lda 

recursos naturais recolhidos e utilizados por membros da comunidade, bem como os seus nomes 
locais. 
 
Em termos de papéis de gênero, a maior parte das actividades naturais de uso dos recursos 
listados acima são realizadas por homens (especialmente jovens). No entanto, determinadas 
tarefas são desempenhadas por mulheres, e em especial as raparigas, como a pesca e camarão, 
recolha de capim e canas de palha, bem como a recolha de madeira. 
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10 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS BIOFÍSICOS 
 

10.1 Introdução 
 
Neste capítulo são discutidos os principais impactos biofísicos associados ao projecto. As 
conclusões baseiam-se nas conclusões dos seguintes estudos de especialidade: 
 

 Levantamento Botânico de Especialidade  

 Relatório de Especialidade de Fauna Terrestre  

 Avaliação de Águas Superficiais e Subterrâneas 

 Avaliação de Recursos Naturais e Uso do Solo  
 
A discussão dos impactos e medidas de mitigação são apresentadas para cada questão, com 
avaliações de impacto individuais resumidas em tabelas, que apresentam a significância pré e 
pós-mitigação. Discussões detalhadas de cada classificação de impacto individual podem ser 
encontradas no relatório de especialidade em questão (CES Volume 2 de Especialidade). 
 
Nota: A Avaliação de Recursos Naturais e Uso do Solo identificou quatro questões/impactos: 
 

(i) Aumento potencial no potencial de erosão do solo de superfície. 

(ii) Perda de terra de agricultura tradicional e culturas 

(iii) Redução da segurança alimentar 

(iv) Perda permanente de recursos naturais 

 
A questão (i) também foi avaliada no Levantamento de Especialidade Botânico, bem como na 
Avaliação de Águas Superficiais e Subterrâneas. As avaliações de impacto, juntamente com todas 
as medidas de mitigação, foram consolidadas na Secção 10.4. 
 
As questões (ii), (iii) e (iv) são abordadas no Capítulo 10, uma vez que os impactos relacionam-se 
com o ambiente social e económico. Todas as medidas de mitigação são consolidadas no 
Capítulo 10. 
 

10.2 Impactos na Vegetação e Flora 
 
O levantamento de especialidade botânico do local do projecto fornece as informações 
necessárias para avaliar os impactos do projecto sobre a vegetação e a flora em várias escalas 
espaciais e temporais relevantes. 

Os impactos individuais foram agrupados como uma série de questões ambientais chave. Todas 
as questões relacionadas com a remoção da cobertura vegetal existente na área do projecto 
eventual. Foram identificadas as seguintes questões: 

Questão 1: Perda de comunidades vegetais. A remoção da vegetação vai causar a perda de 
comunidades de vegetação na área do projecto. Estes são ecossistemas dinâmicos que 
proporcionam habitats que suportam todas as formas de vida. Diferentes tipos de comunidades e 
habitats existem na área do projecto, e estes ocorrem em várias proporções na área do projecto e 
além. No entanto, o impacto da perda de porções dos diferentes habitats será diferente, e assim 
este têm de ser considerado separadamente. 
 
Questão 2: Perda de Biodiversidade. A remoção da vegetação durante a fase de 
estabelecimento/construção vai resultar na perda de populações existentes de todas as espécies 
de plantas na área do projecto. Os impactos em uma escala espacial maior só serão importantes 
no caso das espécies que têm uma distribuição geográfica restrita, ou de outra maneira que 
necessitam de protecção, tais como espécies de preocupação especial. Nestes casos, o projecto 
pode reduzir significativamente a área de ocupação das espécies. A redução da área de 
ocupação, por sua vez pode ameaçar as chances de sobrevivência para estas espécies vegetais 
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de preocupação. No entanto, a significância de um impacto varia de acordo com o nosso 
conhecimento da distribuição destas espécies de plantas. 
 
Questão 3: Perturbação da Função do Ecossistema e Processo. Os habitats que existem na 
área do projecto, juntamente com os dos arredores que estão ligados, formam parte de um 
ecossistema funcional. Um ecossistema fornece mais do que simplesmente um “lar” para um 
conjunto de organismos, e é um sistema funcional, onde os processos biológicos e biofísicos, tais 
como a ciclagem de nutrientes, formação do solo, reprodução, migração, competição, predação, 
sucessão, evolução e migração ocorram. A destruição ou modificação de habitats provoca 
perturbação do funcionamento do ecossistema, e ameaça a interacção de processos que 
garantem a saúde ambiental e a sobrevivência de espécies individuais. Esse problema lida com 
um conjunto de impactos ecológicos complexos que são quase impossíveis de prever com 
certeza, mas que não deixam de ser importantes. 
 

10.2.1 Impactos existentes associados ao actual uso da terra e recursos naturais  

Para contextualizar os impactos potenciais das actividades relacionadas ao projecto, os impactos 
actuais existentes associados a terra e uso dos recursos naturais na situação ecológica da área 
do projecto (que são as condições nos termos do presente “Sem cenário do projeto”) são descritos 
em termos de vegetação existente padrões, estrutura e composição. Essa linha de base é 
utilizada como base para a comparação contra o qual os impactos relacionados ao projecto são 
posteriormente avaliados. Os impactos desses impactos existentes são avaliados no pressuposto 
de que eles vão continuar sem mitigação e com o aumento da gravidade para o futuro. As 
principais questões identificadas com os impactos existentes são discutidas abaixo: 
 
10.2.1.1 Questão 1 - Perda de comunidades vegetais 

Impacto 1.1: Perda da Floresta Ripariana 
 
Causa e comentário: 
Este tipo de vegetação ocorre ao longo das margens dos rios e afluentes na área do projecto. 
Impactos directos sobre esse tipo de vegetação incluem o dematamento das margens dos rios 
para plantar culturas como o milho e a colheita de materiais vegetais para fins de construção. Por 
conseguinte, este tipo de vegetação está altamente degradado e foi removido na maioria dos 
casos. 
 
Declaração de Significância: 
A perda da Floresta Ripariana vai definitivamente ocorrer dentro da Área de Estudo terá um 
impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste impacto sem mitigação é NEGATIVA 
ELEVADA. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral Escala Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 1 - Perda de comunidades vegetal 

Impacto 1.1: Perda da Floresta Ripariana 

Sem Mitigação Permanente 
Área de 
estudo 

Grave Definitivo ELEVADA-  

 
Impacto 1.2: Perda da Floresta de Mopane 
 
Causa e comentário 
Este tipo de vegetação ocorre como manchas em toda a área do projecto e está sendo colhido e 
exportado como uma fonte de madeira. Uma grande quantidade de desmatamento também 
ocorreu para o estabelecimento de machambas. O uso actual da terra, portanto, teve um grande 
impacto sobre esse tipo de vegetação, com grandes secções sendo desmatadas. 
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Declaração de Significância: 
A perda da Floresta de Mopane vai definitivamente ocorrer dentro da Área de Estudo e terá um 
impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste impacto sem mitigação é NEGATIVA 
ELEVADA. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 1 - Perda de comunidades vegetais 

Impacto 1.2: Perda da Floresta de Mopane 

Sem Mitigação Permanente Área de estudo Grave Definitivo ELEVADA-  

 
Impacto 1.3: Perda da Floresta Zambeziana Indiferenciada 
 
Causa e comentário 
É provável que este tipo de vegetação cobria grande parte do site do projeto, mas e agora foi 
reduzida a pequenas áreas, como resultado de desmatamento para agricultura e técnicas de corte 
e queima. 
 
Declaração de Significância: 
A perda da Floresta Zambeziana Indiferenciada vai definitivamente ocorrer dentro da Área de 
Estudo terá um impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste impacto sem 
mitigação é NEGATIVA ELEVADA, uma vez que são muito pequenas manchas remanescentes 
deste tipo de vegetação remanescente, e mais desmatamento é, portanto, significativo. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral Escala Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 1 - Perda de comunidades vegetais 

Impacto 1.3: Perda da Floresta Zambeziana Indiferenciada 

Sem Mitigação Permanente 
Área de 
estudo 

Grave Definitivo ELEVADA-  

 
Impacto 1.4: Perda de Pradarias Arborizadas e Pradarias 
 
Causa e comentário  
Este é o tipo de vegetação dominante na área do projecto e é composto por um mosaico de 
campos naturais e pastagens criadas por influências antropogênicas, como desmatamento. Este 
tipo de vegetação está altamente impactado e degradado como resultado do actual uso da terra. 
 
Declaração de Significância: 
A perda de Pradarias Arborizadas e e Pradarias vai provavelmente ocorrer, dentro da Área de 
Estudo e terá um impacto ligeiro a Médio Prazo. Como este é um tipo de vegetação secundária 
que estabeleceu-se como resultado da derrubada e queima, a significância ambiental deste 
impacto mitigado será NEGATIVA BAIXA. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Questão 1 - Perda de comunidades vegetais 

Impacto 1.4: Perda de Pradarias Arborizadas e e Pradarias 

Sem Mitigação Médio prazo 
Área de 
Estudo 

Ligeira Povável BAIXA -  
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10.2.1.2 Questão 2: Perda da Biodiversidade 

Impacto 2.1: Perda de Biodiversidade (geral) 
 
Causa e comentário   
O desmatamento de terras para a agricultura e colheita de materiais vegetais para a construção e 
carvoejamento está a provocar a perda de biodiversidade na área. 
 
Declaração de Significância: 
Os impactos associados ao uso actual da terra sobre a biodiversidade na área do vão 
definitivamente ocorrer e já ocorreram, e terão um impacto moderado de Longo Prazo. A 
significância ambiental deste impacto sem mitigação é NEGATIVA MODERADA. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 2: Perda de Biodiversidade 

Impacto 2.1: Perda de Biodiversidade (geral) 

Sem Mitigação Longo prazo Área de estudo Moderada Definitivo MODERADA -  

 
Impacto 2.2: Perda de Espécies de Preocupação Especial 
 
Causa e comentário   
Actividades actuais de uso da terra, como desmatamento, colheita e carvoejamento estão 
potencialmente resultando na perda de espécies de preocupação especial, bem como outras 
espécies que são importantes para o funcionamento do ecossistema. 
 
Declaração de Significância: 
Os impactos do actual uso da terra em espécies de preocupação especial na área do projecto vão 
definitivamente ocorrer e já ocorreram, e terão um impacto moderado de Longo Prazo. A 
significância ambiental deste impacto sem mitigação é NEGATIVA MODERADA 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 2: Perda de Biodiversidade 

Impacto 2.2: Perda de espécies de preocupação especial 

Sem Mitigação Longo Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Definitivo MODERADA -  

 
10.2.1.3 Questão 3: Perturbação do Funcionamento do Ecossistema e Processo 

Impacto 3.1: Fragmentação da vegetação e efeitos de borda 
 
Causa e comentário   
A fragmentação é um dos impactos mais importantes na vegetação, especialmente quando isso 
cria rupturas em áreas previamente contínuas de vegetação, causando uma redução no 
patrimônio genético e uma diminuição na riqueza e diversidade de espécies. Esse impacto ocorre 
quando grandes áreas são desmatadas para agricultura ou queimadas para criar capim para 
pasto, ou para estabelecer lavouras. A fragmentação resulta no isolamento dos ecossistemas 
funcionais, e resulta em redução da biodiversidade e movimento reduzido devido à ausência de 
corredores ecológicos. A área do projecto está relativamente degradada e está fragmentada, 
como resultado. 
 
Declaração de Significância: 
A fragmentação de habitat na área do projecto já ocorreu definitivamente e teve, um impacto 
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Grave de Longo Prazo. A significância ambiental deste impacto sem mitigação é  NEGATIVA 
ELEVADA 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 3: Perturbação do Funcionamento do Ecossistema e Processo 

Impacto 3.1: Fragmentação da vegetação e efeitos de borda 

Sem Mitigação Longo Prazo 
Área de 
Estudo 

Grave Provável ELEVADA- 

 

10.2.2 Impactos Associados a Fase de Estabelecimento / Construção do Projecto. 

Esta secção avalia os impactos associados com a fase de estabelecimento e construção das 
plantações, cooperativas e áreas de alimentação do gado. 
 
10.2.2.1 Questão 4: Perda de comunidades vegetais 

Impacto 4.1: Perda de Floresta Ripariana 
 
Causa e comentário    
Este tipo de vegetação ocorre ao longo das margens dos rios e afluentes na área do projecto. 
Impactos directos sobre esse tipo de vegetação incluem ao dematamento das margens dos rios 
para plantar cana-de-açúcar e pisoteio do gado. 
 
Mitigação e Gestão: 
As seguintes acções de mitigação são sugeridas: 
 

 Demarcar um tampão de 50m não-avançar ao longo das zonas riparianas e proibir 
actividades de plantio nestas áreas; 

 Educar os funcionários sobre o que são áreas não-avançar e como identificá-las; 

 Ter um Oficial Ecologista no local para monitorar o desmatamento e garantir que nenhuma 
Floresta Ripariana é removida para plantio; 

 Onde possível, utilizar as estradas e pontes existentes viáveis para evitar desmatamento 
desnecessário de vegetação adicional; 

 Reduzir o número de travessias de cursos de água através de planeamento e concepção 
cuidadosos; 

 Cumprir as recomendações contidas no PGAS relativo a travessia de rios; 

 Reabilitar áreas impactadas pelo projecto que não são necessárias durante a fase 
operacional; 

 Nenhum resíduo (orgânico, químico ou não) deve ser armazenado ou despejado nessas 
áreas altamente sensíveis. 

 Localizar a infraestrutura do projecto longe dessas áreas; 

 Fornecer gado com pontos de água para os evitar atropelamento nas áreas riparianas em 
busca de água; 

 Conceber e implementar um Plano de Monitoramento da Biodiversidade durante a fase de 
construção e operacional para garantir que o projecto não tem impactos negativos 
desnecessários nesta comunidade vegetal; e 

 Conceber e implementar um Plano de Gestão de Reabilitação. 
 
Declaração de Significância:  
A perda da Floresta Ripariana vai definitivamente ocorrer dentro da Área de Estudo e terá um 
impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste impacto sem mitigação é NEGATIVA 
ELEVADA. Este impacto é difícil de mitigar e mesmo com medidas em vigor o impacto residual 
será NEGATIVO MODERADO. 
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Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 4: Perda de comunidades vegetais 

Impacto 4.1: Perda da Floresta Ripariana 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Definitivo ELEVADA- 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo Moderada Provável MODERADA- 

 
Impacto 4.2: Perda da Floresta de Mopane 
 
Causa e comentário    
Este tipo de vegetação ocorre como manchas em toda a área do projecto. As árvores de Mopane 
estão a ser colhidas e exportadas como uma fonte de madeira e são, por conseguinte, removidas 
activamente. Este tipo de vegetação será directamente impactado pelo projecto por meio de 
compensação para o plantio de cana-de-açúcar e para pastagem. 
 
Mitigação e Gestão: 
 
As seguintes acções de mitigação são sugeridas: 

 Todas as árvores de Mopane (Colophospermum mopane) que são removidas durante a 
fase de estabelecimento e construção deve ser utilizadas para a construção de móveis 
e/ou casas, caso seja apropriado. É imperativo que estas árvores não sejam queimadas 
para combustível. 

 Áreas dentro da área do projecto que não são necessárias durante a fase operacional 
deverão ser demarcadas como Áreas Restritas de Avanço e conservada. A Área Restrita 
de Avanço é definida como uma área que deve ser conservada, e se infraestrutura 
adicional tiver que ser colocada nesta área, estudos adicionais serão necessários. Estas 
áreas proporcionam refúgio importante para aves, répteis, anfíbios e mamíferos. No caso 
de outros usuários terem uma licença para explorar o Mopane na área, uma discussão 
mais aprofundada com as autoridades será necessária para determinar a melhor forma de 
mitigar esse impacto de forma eficaz e assegurar que os corredores ecológicos e função 
do ecossistema são mantidos; 

 Educar os funcionários sobre como identificar essas áreas; 

 Demarcar a 50 m tampão não-avançar em torno dessas áreas e proibir actividades de 
plantio no tampão; 

 Ter um Oficial Ecologista no local para monitorar o desmatamento e garantir que nenhuma 
Floresta de Mopane Intacta e Densa é desmatada para plantio 

 O dematamento durante a construção deve ser reduzido ao mínimo; 

 Sempre que possível, evitar colocar novas estradas ao longo deste tipo de vegetação; 

 Identificar e manter corredores adequados para conectar fragmentos isolados deste tipo de 
vegetação para garantir a preservação da diversidade genética. 

 
Declaração de Significância: 
A perda de Floresta de Mopane vai definitivamente ocorrer dentro de Área de Estudo e terá um 
impacto moderado Permanente. A significância ambiental deste impacto sem mitigação é 
NEGATIVA ELEVADA. Este impacto é difícil de mitigar e mesmo com medidas em vigor o impacto 
residual será NEGATIVO MODERADO. 
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Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Questão 4: Perda de comunidades vegetais 

Impacto 4.2: Perda da Floresta de Mopane 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Moderada Definitivo ELEVADA- 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo Moderada Provável MODERADA- 

 
Impacto 4.3: Perda da Floresta Zambeziana Indiferenciada 
 
Causa e comentário: 
É provável que este tipo de vegetação cubra grande parte do local do projecto e agora foi reduzido 
a pequenas manchas através do desmatamento para a agricultura e técnicas de corte e queima. 
 
Mitigação e Gestão: 
As seguintes acções de mitigação são sugeridas: 

 Identificar e manter corredores adequados para ligar áreas isoladas deste tipo de 
vegetação para garantir a preservação da diversidade genética; 

 Sempre que possível, reabilitar áreas degradadas entre os corredores ecológicos, para 
ligá-los e, consequentemente, melhorar o seu funcionamento ecológico; 

 Sempre que possível, utilizar estradas existentes para reduzir o desmatamento 
desnecessário de vegetação existente; 

 Manter a construção de novas estradas ao mínimo; e 

 Reabilitar áreas impactadas durante a fase de construção, mas não necessárias durante a 
operação. 

 
Declaração de Significância: 
A perda da Floresta Zambeziana Indiferenciada vai definitivamente ocorrer dentro de Área de 
Estudo e terá um impacto grave, Permanente. significância ambiental deste impacto sem 
mitigação será NEGATIVA ELEVADA. Mesmo com medidas de mitigação em vigor, qualquer 
perda deste tipo de vegetação vai resultar em um impacto residual NEGATIVO ELEVADO. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 4: Perda de comunidades vegetais 

Impacto 4.3: Perda de Floresta Zambeziana Indiferenciada 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Moderada Definitivo ELEVADA - 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo Moderada Definitivo ELEVADA - 

 
Impacto 4.4: Perda de Pradarias Arborizadas e Pradarias 
 
Causa e comentário: 
Este é o tipo de vegetação dominante na área do projecto e é composto por um mosaico de 
campos naturais e pradarias criadas por influências antropogênicas, como o dematamento e corte 
e queima. Este tipo de vegetação está altamente impactado pelo actual uso da terra e será o mais 
fortemente impactado pelo projecto. Do ponto de vista botânico e ecológico, essas áreas são os 
locais preferidos de plantio. 
 
Mitigação e Gestão: 
As seguintes acções de mitigação são sugeridas: 

 Sempre que possível, utilizar estradas existentes para reduzir o desmatamento 
desnecessário de vegetação existente; 

 Manter a construção de novas estradas ao mínimo; e 
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 Reabilitar áreas impactadas durante a fase de construção, mas que não são necessárias 
durante a fase de operação. 

 
Declaração de Significância: 
A perda de Perda de Pradarias Arborizadas e Pradarias vai definitivamente ocorrer dentro de Área 
de Estudo e terá um impacto moderado de Longo Prazo. A significância ambiental deste impacto 
sem mitigação é NEGATIVA MODERADA. Com medidas de mitigação iste este será reduzido 
para um impacto NEGATIVO BAIXO. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 4: Perda de comunidades vegetais 

Impacto 4.4: Perda de Pradarias Arborizadas e Pradarias 

Sem Mitigação Longo Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Definitivo MODERADA-  

Com Mitigação Longo Prazo 
Área de 
Estudo 

Ligeira Definitivo BAIXA - 

 
10.2.2.2 Questão 5 - Perda de Biodiversidade 

Impacto 5.1: Perda de Biodiversidade Floral (geral) 
 
Causa e comentário: 
O desmatamento de terras para plantações de cana e pastagem de gado irá resultar na remoção 
de grandes áreas de vegetação, resultando na perda permanente da biodiversidade. 
  
Medidas de mitigação: 
As seguintes acções de mitigação são recomendadas: 

 Todas as recomendações acima referidas para tipos de vegetação específicos vão ajudar 
a mitigar a perda de biodiversidade floral, e são aplicáveis; 

 Deixar de lado porções representativas principais de cada tipo de vegetação como áreas 
de conservação na área do projecto; 

 Manter os corredores ecológicos em todo o local. Estes devem, idealmente, conectar 
diferentes tipos de vegetação; e 

 Reabilitar áreas impactadas durante a fase de construção, mas não é necessárias durante 
a operação. 

 
Declaração de Significância: 
As actividades do projecto vão definitivamente resultar na maior perda de biodiversidade na área 
de estudo e terá um impacto grave Permanente. significância ambiental deste impacto sem 
mitigação seria NEGATIVA ELEVADA. As medidas de mitigação irão reduzir este a um impacto 
NEGATIVO MODERADO. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Questão 5: Perda de Biodiversidade 

Impacto 5.1: Perda de Biodiversidade Floral (Geral) 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Definitivo ELEVADA-  

Com Mitigação Médio Prazo Área de Estudo Moderado Definitivo MODERADA-  

 
Impacto 5.2: Perda de Espécies de Preocupação Especial 
 
Causa e comentário: 
O dematamento de grandes áreas de terra para o plantio irá resultar na perda de espécies de 
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preocupação especial (por exemplo, espécies Sterculia), bem como outras espécies que são 
importantes para o funcionamento do ecossistema. 
Medidas de mitigação: 
As seguintes acções de mitigação são recomendadas: 

 Deixar de lado porções representativas principais de cada tipo de vegetação como áreas 
de conservação na área do projecto; 

 Manter um corredor ecológico na área do projecto; e 

 Identificar, colher sementes de árvores estabelecidas e relocação de mudas de espécies 
de preocupação especial dentro dos propostos corredores ecológicos que requerem 
reabilitação. 

 
Declaração de Significância: 
As actividades do projecto irão provavelmente resultar na perda de espécies de preocupação 
especial na área de estudo e terão um impacto moderado a longo prazo. A isignificância 
ambiental deste impacto sem mitigação seria NEGATIVA MODERADA. Mesmo com medidas de 
mitigação, este impacto permanecerá como NEGATIVO MODERADO. 
 

Impacto 
Effect 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 5: Perda de Biodiversidade 

Impacto 5.2: Perda de Espécies de Preocupação Especial 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderado Provável MODERADA-  

Com Mitigação Médio Prazo Área de Estudo Moderada Provável MODERADA- 

 
10.2.2.3 Questão 6: Perturbação da Função do Ecossistema e Processo 

Impacto 6.1: Fragmentação da vegetação e efeitos de borda 
 
Causa e comentário: 
A fragmentação é um dos impactos mais importantes na vegetação, especialmente quando isso 
cria quebras na vegetação anteriormente contínua, causando uma redução no patrimônio genético 
e uma diminuição na riqueza e diversidade de espécies. Esse impacto ocorre quando grandes 
áreas são desmatadas para a agricultura, e áreas são queimadas para criar capim verde para 
pastagem. Embora a área já está fragmentada com inúmeras trilhas, o plantio de monoculturas 
sob irrigação irá aumentar a fragmentação da área do projecto, com áreas de vegetação indígena 
anteriormente contínuas que sendo quebradas em pedaços cada vez menores. Grandes lotes de 
cana irão criar barreiras para a dispersão natural de sementes e pequenos animais. A 
fragmentação resulta no isolamento dos ecossistemas funcionais e aumento dos efeitos de borda 
(neste cenário, efeitos de borda referem-se às mudanças na composição de espécies e estrutura 
da comunidade, como resultado de perturbações). Isto resulta em biodiversidade reduzida e a 
falta de corredores ecológicos. 
 
Medidas de mitigação: 
A mitigação da fragmentação é geralmente difícil, especialmente com o estabelecimento de 
irrigação por pivô central, como há menos flexibilidade na definição das áreas a serem plantadas. 
As seguintes acções de mitigação são recomendadas: 

 Sempre que possível, os campos irrigados e actividades lineares devem evitar 
ecossistemas sensíveis, como a zona ripariana; 

 Devem ser utilizadas as estradas existentes pelo projecto e a construção de novas 
estradas limitada ao estritamente necessário; 

 As áreas de retirada, identificadas como redes sensíveis e/ou ecológicas dentro dos 
DUATs devem ser geridas como corredores ecológicos para garantir a sua preservação e 
conservação. O objectivo das superfícies retiradas da produção é reconectar habitats ao 
longo de corredores ecológicos (tais como as redes riparianas). Tal deve ser facilitado e 
gerido através do desenvolvimento e implementação de um Plano de Gestão de 
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Conservação; 

 As zonas tampão ao longo de zonas ripariana devem ser consideradas para a reabilitação 
da floresta que envolveria a colheita de sementes de árvores nativas e plantio de espécies 
nativas. 

 
Declaração de Significância: 
As actividades do projecto vão definitivamente resultar na fragmentação do habitat e terão um 
impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste impacto sem mitigação seria 
NEGATIVA ELEVADA. Com mitigação, este será reduzido para um impacto NEGATIVO 
MODERADO. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 6: Perturbação da Função do Ecossistema e Processo 

Impacto 6.1: Fragmentação da vegetação e efeitos de borda 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Definitivo ELEVADA- 

Com Mitigação Permanente Local Moderada Provável MODERADA- 

 

10.2.3 Impactos associados com a Fase Operacional do projecto 

Esta fase avalia os impactos associados com a fase operacional do projecto. 
 
 
10.2.3.1 Questão 7: Perda de comunidades de plantas 

Perda de comunidades de plantas intactas como resultado directo do deslocamento da 
agricultura e das comunidades 
 
Causa e comentário: 
A perda de comunidades de plantas intactas, como resultado do deslocamento de terras agrícolas 
pode causar extinções locais e perda potencial de comunidades de vegetação e plantas 
associadas e diversidade dos animais nessas áreas 
 
Mitigação e Gestão: 
São propostas as seguintes medidas de mitigação: 

 Identificar áreas adequadas de baixa sensibilidade para o estabelecimento das 
machambas deslocadas; 

 Estabelecer lotes de plantio especificamente para a propagação de espécies da floresta 
que são importantes recursos para as comunidades (eg uapaca para a fruta); e 

 Ajudar as comunidades a desenvolver um método de técnicas de cultivo mais intensivo, 
menos baseado na rotação, através de formação e de máquinas. 

 
Declaração de Significância: 
As actividades do projecto provavelmente irão resultar no deslocamento da agricultura na área do 
projecto, e terão um impacto moderado, Permanente. A significância ambiental deste impacto 
sem mitigação seria NEGATIVA MODERADA. As medidas de mitigação irão reduzir o impacto a 
um NEGATIVO BAIXO. 
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Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância Geral Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade 
do impacto 

Questão 7: Perda de comunidades de plantas 

Impact 7.1: Perda de comunidades de plantas intactas como resultado directo do 
deslocamento da agricultura e das comunidades 
Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Moderada Provável MODERADA- 

Com Mitigação Médio Prazo Local Moderada Provável BAIXA- 

 
Impacto 7.2: Pressão de efeito de borda sobre os ecossistemas 
 
Causa e comentário: 
A gestão inadequada dos campos irrigados poderia resultar em impactos indirectos sobre os 
limites do ecossistema (como excesso de spray de irrigação e fertirrigação, escoamento de 
nutrientes e pragas que têm impacto sobre os sistemas naturais), causando perturbação 
substancial e efeitos de borda extensos. 
 

 Recomendações associadas com os impactos acima são aplicáveis; 

 Devem ser implementado um tampão de 50 metros dos densos estandes de Floresta de 
Mopane e Ripariana e dambos e observado durante a concepção e disposição do; 

 Monitoramento constante e atento das plantações, o esquema de produtores de fomento e 
plantas de viveiro será crucial para o êxito da detecção precoce da doença vegetal; 

 Mudanças na comunidades de plantas, animais, insectos, aves e microbianas terão de ser 
monitoradas e aplicada gestão adaptativa. 

 Preparar um programa detalhado de monitoramento, e incluir detalhes sobre monitoramento 
ecológico; 

 Monitorar as actividades operacionais no âmbito do 50 metros de zona-tampão “não-avançar” 
e nas actuais áreas “não-avançar”; e 

 O monitoramento deve ser realizado anualmente por meio de pesquisas de imagens de 
satélite e local; 

 Caso o monitoramento identifique áreas afectadas pelas operações, deve ser realizado um 
estudo para confirmar os resultados e recomendar intervenções de gestão. 
  

Declaração de Significância: 
As actividades do projecto irão provavelmente resultar em pressões de efeito de borda e terão um 
impacto grave, a longo prazo. A significância ambiental deste impacto sem mitigação seria 
NEGATIVA MODERADA. Com mitigação, este será reduzido para um impacto NEGATIVO 
BAIXO. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 7: Perda de comunidades de plantas 

Impacto 7.2: Pressão de efeito de borda sobre os ecossistemas devido a actividades de 
plantio 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Grave Provável MODERADA- 

Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Ligeira Pode Ocorrer BAIXA - 

 
10.2.3.2 Questão 8: Invasão de espécies de plantas exóticas 

Impacto 8.1: Invasão de espécies exóticas 
 
Causa e comentário: 
A remoção da vegetação existente cria habitats “abertos” que, inevitavelmente, serão colonizados 
por plantas pioneiras. Enquanto isso faz parte de um processo natural de regeneração, o que 
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acabaria por levar ao restabelecimento de uma cobertura de vegetação secundária, também 
favorece o estabelecimento de espécies indesejáveis na área, tais como espécies Opuntia e 
Agave sisalma. Estas espécies são geralmente introduzidas ao longo de linhas de transporte, e 
por movimentos humanos e animais na área. Uma vez estabelecidas, estas espécies são 
normalmente muito difíceis de erradicar e podem então invadir, representando uma ameaça para 
o ecossistema vizinho. Este impacto é susceptível de ser exacerbado pela administração 
descuidada do local e suas instalações. 
 
Mitigação e gestão: 

 Preparar um Plano de Gestão de Exóticas; 

 Erradicar plantas exóticas assim que elas aparecem; 

 Colocar em prática procedimentos ambientalmente aceitáveis para a gestão dos resíduos; e 

 Monitorar a área do projecto para quaisquer novas espécies de plantas invasoras. 
 
Declaração de Significância: 
As actividades do projecto provavelmente irão resultar na invasão de espécies exóticas na área do 
projecto, que terão um impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste impacto sem 
mitigação seria NEGATIVA ELEVADA. A adopção de medidas correctivas nos estágios iniciais do 
estabelecimento de exóticas irá reduzir o impacto o a NEGATIVO BAIXO. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 8: Invasão de Espécies Exóticas 

Impacto 8.1: Invasão de Espécies Exóticas 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Provável ELEVADA- 

Com Mitigação Permanente Localizada Ligeira Pode Ocorrer BAIXA - 

 
10.2.3.3 Questão 9: Efeitos de cultivo de monocultura 

Impacto 9.1: Aumento do risco de doenças de plantas, vectores de doenças (insectos), e 
redução da biodiversidade global. 
 
Causa e Comentário: 
O risco de propagação de doenças de plantas é geralmente associado com monoculturas. 
Populações de insectos, muitas vezes os vectores da doença, eclodem devido a uma constante 
fonte de “alimento”. Doenças que podem ser abrigadas na cana de açúcar podem ser fatais para 
espécies de plantas indígenas. 
 
Medidas de mitigação: 

 Monitoramento constante e medidas preventivas terão de ser realizadas. É necessário um 
Plano de Gestão de Operação Estate, e deve detalhar e desenvolver estratégias adequadas 
para reduzir este risco; 

 A gestão adaptativa deve ser empregada para lidar com eventos específicos de acordo com 
princípios de melhores práticas, e se concentrar em maneiras de prevenir e controlar as 
doenças de propagação. Gestão Integrada de Pragas deve ser implementada para este fim; e 

 Monitoramento constante e atento dos canaviais e plantas de viveiro será crucial para o êxito 
da detecção precoce da doença de plantas. 

 
Declaração de Significância: 
As actividades do projecto podem resultar na propagação de vectores de doenças em populações 
de plantas indígenas e isso vai ter um impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste 
impacto sem mitigação seria NEGATIVA MODERADA. Tomando medidas correctivas irá reduzir o 
impacto a NEGATIVO BAIXO. 
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Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 9: Efeitos de cultivo de monocultura 

Impact 9.1: Aumento do risco de doenças de plantas, vectores de doenças (insectos), e 
redução da biodiversidade global. 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Pode Ocorrer MODERADA- 

Com Mitigação Permanente Localizada Ligeira Pode Ocorrer BAIXA- 

 
10.2.3.4 Questão 10: Mudanças nas características do solo e forma  da terra 

Impacto 10.1: Mudanças às características do solo devido a utilização de produtos 
químicos inorgânicos 
 
Causa e Comentário: 
Embora a intenção é utilizar apenas fertilizantes orgânicos para a cana de açúcar, pode ser 
necessário o uso de materiais inorgânicos para, por exemplo, neutralização do pH, e como 
fungicidas e pesticidas geral. Se o uso de tais materiais não for adequadamente controlado prevê-
se que haverá impactos sobre a estrutura e as características do solo, o que pode afectar 
directamente a saúde do solo. 
 
Medidas de Mitigação: 

 Uma vez que são esperadas alterações na estrutura do solo e características químicas, os 
solos devem ser testados e monitorados para garantir que a saúde do solo é mantida ou 
melhorada; 

 É necessário o monitoramento contínuo das propriedades do solo e gestão adaptativa de 
solos  

 Aplicação de produtos químicos e pesticidas deve ser bem gerida; 

 Gestão de águas pluviais deve garantir que a água poluída não corre em zonas húmidas e 
outros ecossistemas sensíveis; 

 As águas superficiais e subterrâneas devem ser monitoradas regularmente em busca de 
traços de poluentes; e 

 Um Plano de Gestão Ambiental de Operação Estate precisa ser desenvolvido para lidar com 
estas questões e riscos. 

 
Declaração de Significância: 
As actividades do projecto provavelmente irão resultar em mudanças para as características do 
solo, o que terá um impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste impacto sem 
mitigação seria NEGATIVA ELEVADA. Tomando medidas correctivas irá reduzir o impacto a 
NEGATIVO MODERADO. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 10: Mudanças nas características do solo e forma  da terra 

Impacto 10.1: Mudanças às características do solo devido a utilização de produtos 
químicos inorgânicos 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Provável ELEVADA-  

Com Mitigação Médio Prazo Localizada Moderada Pode Ocorrer MODERADA-  

 
Impacto 10.2: Ajuste do ambiente físico durante os trabalhos de terraplenagem para a 
preparação da terra.  
 
Causa e Comentário: 
O ajuste do ambiente físico durante o processo de preparação da terra necessária para o plantio 
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de cana-de-açúcar pode causar impactos indirectos sobre o fluxo de água e habitats a jusante, 
através, por exemplo, da erosão do solo. 
 
Medidas de mitigação 

 A formação da terra deve ser projetacdo para seguir os contornos e, portanto, para auxiliar na 
gestão de águas pluviais e minimizar a erosão do solo. 

 Garantir que o Estabelecimento do Plano de Gestão Ambiental Estate aborda esta questão. 

 Aderir a todas as recomendações feitas a este respeito na Avaliação da Hidrologia e Água de 
Superfície.  

 
Declaração de Significância: 
As actividades do projecto vão definitivamente resultar em mudanças no ambiente físico e isso 
terá um impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste impacto sem mitigação seria 
NEGATIVA ELEVADA. Tomando medidas correctivas irá reduzir o impacto a NEGATIVO 
MODERADO. 
 

Impact 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Questão 10: Mudanças nas características do solo e forma  da terra 

Impacto 10.2: Ajuste do ambiente físico durante os trabalhos de terraplenagem para a 
preparação da terra 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Definitivo ELEVADA-  

Com Mitigação Longo Prazo Localizado Moderada Definitivo MODERADA-  

 

10.3 Fauna Terrestre  
 
10.3.1.1 Impactos existentes associados ao actual uso da terra e recursos 

Impactos existentes de uso da terra assumem duas formas principais, a perda, a fragmentação e 
alteração dos habitats da região, e a utilização selectiva de certos grupos da fauna. A longa 
história de ocupação humana na região resultou em perda de habitat e transformação de 
desmatamento da terra, a colheita selectiva de madeira, pastagem, uso de fogo, etc. Muito pouco 
habitat intacto permanece dentro da área do projecto. Não há corredores de mata ripariana 
significativos que permaneçam ao longo das linhas de drenagem e extensas áreas de floresta foi 
limpa. 
 
Entrevistas com pessoas locais indicam que a utilização da fauna sobrevivente continua a ser 
importante para as comunidades locais, particularmente em determinadas épocas do ano, quando 
ocorre a falta de alimentos e fontes alternativas de alimentos deve ser utilizadas. Outros estudos na 
área do projecto têm demonstrado que cerca de 9% da população está envolvida na caça como 
uma actividade natural na utilização de recursos e pouco mais de 4% come o que caça, com o 
restante sendo vendido para complementar a renda (CES SIA Novembro de 2013). Neste caso, a 
perda destes recursos faunísticos para as comunidades aredores irá formar um impacto social 
negativo. 
 
Por outro lado, é evidente que a utilização da fauna tornou-se insustentável com a perda da maioria 
dos grandes mamíferos e aves bem visíveis na região. O crescente aumento da população humana 
na região tem uma maior mobilidade, e muitos tabus culturais foram erodidos seguindo o 
deslocamento e mistura das comunidades durante o conflito civil. Muitos animais vertebrados, por 
exemplo cobras e sapos menores, anteriormente rejeitados como alimentos são agora cada vez 
mais colhidos, e mesmo que não sejam consumidos localmente, podem ser recolhidos, secos e 
enviado para venda para outras comunidades. 
 
Esses impactos pré-projecto são todos considerados negativos, mas não foram considerados 
significativos para tentar avaliar a sua significância através da metodologia de classificação padrão 
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10.3.2 Impactos associados ao Estabelecimento projecto/Fase de Construção 

Esta seção avalia os impactos associados com a fase de estabelecimento e implementação dos 
canaviais, cooperativas e áreas de alimentação do gado. 
 
10.3.2.1 Questão 11: Perda e fragmentação de habitats 

Os impactos ambientais da perda de habitats são avaliados nesta questão. A acção principal do 
projecto, resultando nesses impactos é a remoção e consequente perda de vegetação e habitats 
faunísticos nos locais e áreas circundantes. O desenvolvimento de ligações rodoviárias e infra-
estruturas conexas levará ao aumento dos assentamentos humanos e desenvolvimento na área, 
resultando em perda secundário adicional de habitat e fragmentação. Corredores ambientais 
precisam ser estabelecidos dentro da região de impacto, mas devido ao extensa desenvolvimento 
agrícola da região pode ser um desafio. Na maioria dos casos, a perda de habitat será 
permanente. 
 
Impacto 11.1:Perda e fragmentação da linha de drenagem, zona ripariana e habitat de 
dambo 
 
Causa e comentário: 
Este habitat ocorre ao longo das linhas de drenagem e margens dos rios e afluentes na área do 
projecto. Impactos directos sobre esse habitat incluem o desmatamento das margens dos rios 
para plantar cana-de-açúcar e pisoteio do gado. 
 
Mitigação e Gestão: 
As seguintes acções de mitigação são sugeridas: 

 Atribuir essas áreas como ”Áreas Restritas de Avanço” através da criação de um tampão 
de 30m de cada lado da linha de drenagem ou em torno dos dambos e proibir actividades 
de plantio nessas áreas; 

 Educar os funcionários sobre Áreas Restritas de Avanço e como identificá-las; 

 Ter um oficial de Ecologia no local para monitorar o desmatamento e garantir que 
nenhuma Floresta Ripariana é acidentalmente removida para plantio; 

 Onde possível, fazer a utilização de estradas e pontes existentes viáveis para evitar 
desmatamento desnecessário de vegetação adicional; 

 Reduzir o número de travessias por meio do planeamento e concepção cuidadosos; 

 Cumprir com as recomendações contidas no PGAS relativo a travessia de rios; 

 Reabilitar áreas impactadas pelo projecto que não são necessárias durante a fase 
operacional; 

 Nenhum resíduo (orgânicos, químicos ou não) deve ser armazenado ou despejado nessas 
áreas altamente sensíveis. 

 Localizar a infraestrutura do projecto longe dessas áreas; 

 Fornecer gado com pontos de água para os evitar atropelamento de áreas riparianas em 
busca de água; 

 Desenhar e implementar um Plano de Monitoramento da Biodiversidade durante a fase de 
construção e operação para garantir que o projecto não tem impactos negativos 
desnecessários nesta comunidade vegetal. 

 
Declaração de Significância: 
A perda da linha de drenagem, zona ripariana e habitat de dambos vai definitivamente ocorrer 
dentro de Área de Estudo e terá um impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste 
impacto sem mitigação é NEGATIVA ELEVADA. Este impacto é difícil de mitigar e mesmo com 
medidas em vigor este continuará a ser NEGATIVO MODERADO. 
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Impacto 11.2: Perda de habitat de floresta de Mopane 
 
Causa e comentário: 
Este tipo de habitat ocorre como manchas em toda a área do projecto. Muitas das árvores 
mopane estão actualmente a ser colhidas e exportadas como uma fonte de madeira. As últimas 
manchas restantes deste habitat da floresta também serão directamente impactadas pelo projecto 
por meio de remoção para o plantio de cana-de-açúcar e de pastagem de gado. 
 
Mitigação e Gestão: 
As seguintes acções de mitigação são sugeridas: 

 Todas as árvores Mopane (Colophospermum mopane) que são removidas durante a fase 
de estabelecimento e construção devem ser utilizadas para a construção de móveis e/ou 
casas se apropriado. 

 Áreas dentro da área do projecto que não são necessárias durante a fase operacional 
deverão ser demarcadas como “Áreas Restritas de Avanço” e conservadas. Uma Área 
Restrita de Avanço neste cenário é definida como uma área que deve ser conservada e se 
infraestrutura adicional tiver que se colocada nesta área, estudos adicionais serão 
necessários. Estas áreas proporcionam refúgio importante para aves, répteis, anfíbios e 
mamíferos. 

 Algumas áreas de habitat de mopane situadas próximo da comunidades deve ser 
demarcada como “Áreas Restritas de Avanço” e mantidas como áreas de recursos naturais 
para os habitantes locais. 

 O desmatamento durante a construção deve ser reduzido ao mínimo; 

 Sempre que possível, evitar colocar novas estradas através deste tipo de vegetação; e 

 Identificar e manter corredores adequados para conectar fragmentos isolados deste tipo de 
vegetação para garantir a preservação da diversidade genética. 
 

Declaração de Significância: 
A perda de habitat de Floresta de Mopane vai definitivamente ocorrer dentro de Área de Estudo e 
terá um impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste impacto não mitigado 
ELEVADA NEGATIVA. Esse impacto pode ser difícil de mitigar, mas com algumas medidas em 
vigor este pode ser reduzido a uma MODERADA NEGATIVA. 
 

Impacto 

Efeito  
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 11:  Perda e fragmentação de habitats 

Impacto 11.2: Perda de habitat de floresta de Mopane 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Definitivo ELEVADA - 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo Moderada Definitivo MODERADA- 

 
Impacto 11.3: Perda de florestas atrofiadas e habitat de matagal 
 
Causa e comentário: 
Este habitat era anteriormente Floresta Zambeziana Indiferenciada e é provável que este tipo de 

Impaco 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
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Temporal 
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Impacto 

Questão 11:  Perda e fragmentação de habitats 

Impacto 11.1:  Perda de linha de drenagem, zona ripariana e habitat de dambos 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Definitivo ELEVADA- 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Provável MODERADA- 
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vegetação cobria grande parte do local do projecto. Ele agora está degradado através do 
desmatamento para a agricultura e técnicas de corte e queima, com apenas pequenas manchas 
de floresta remanescente. Isto resultou na maioria deste habitat sendo transformado em matagal 
com árvores baixas e arbustos, formando um habitat da floresta atrofiada.  
 
Mitigação e Gestão: 
As seguintes acções de mitigação são sugeridas: 

 Sempre que possível, recuperar áreas degradadas entre os pivôs centrais, onde elas 
podem actuar como corredores ecológicos e manter algum do seu funcionamento 
ecológico; 

 Sempre que possível, utilizar estradas existentes para reduzir o desmatamento 
desnecessário de vegetação existente; 

 Manter a construção de novas estradas a um mínimo. 
 
Declaração de Significância: 
A perda de florestas atrofiadas e habitat de matagal vai definitivamente ocorrer dentro de Área de 
Estudo e terá um impacto moderado Permanente. A significância ambiental deste impacto não 
mitigado será NEGATIVA MODERADA. Mesmo com medidas de mitigação implementadas, este 
continuará a ser um impacto NEGATIVO MODERADO. 
 

Impacto 
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Geral 
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Questão 11:  Perda e fragmentação de habitats 

Impacto 11.3: Perda de florestas atrofiadas e habitat de matagal 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Moderada Definitivo MODERADA- 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo Moderada Definitivo MODERADA- 

 
Impacto 11.4: Perda de Campos Arborizados, Pastagens e Áreas Cultivadas 
 
Causa e comentário: 
Este é o habitat dominante na área do projecto e é composto por um mosaico de campos naturais 
e pastagens criadas por influências antropogênicas, como desmatamento e de corte e queima. 
Este tipo de habitat está altamente impactado pelo uso actual da terra e também será fortemente 
impactada pelo projecto. Ele só dispõe de habitat para espécies generalistas e pequenos 
mamíferos 

 
Mitigação e Gestão: 
As seguintes acções de mitigação são sugeridas: 
Sempre que possível, recuperar áreas degradadas entre os pivôs centrais, onde eles podem 
actuar como corredores ecológicos e manter algum do seu funcionamento ecológico; 
Sempre que possível, utilizar estradas existentes para reduzir o desmatamento desnecessário de 
vegetação existente; 
Manter construção de novas estradas ao mínimo. 

 
Declaração de Significância: 
A perda de Campos Arborizados, Pastagens e Áreas Cultivadas vai definitivamente ocorrer dentro 
de Área de Estudo e terá um impacto moderado de Longo Prazo. A significância ambiental deste 
impacto não mitigado será NEGATIVA BAIXA. Mesmo com medidas de mitigação implementadas, 
este continuará a ser um impacto NEGATIVO BAIXO. 
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Questão 11:  Perda e fragmentação de habitats 

Impacto 11.4: Perda de Campos Arborizados, Pastagens e Áreas Cultivadas 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Moderada Definitivo BAIXA - 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo Moderada Definitivo BAIXA - 

 
10.3.2.2 Questão 12: Perda de Diversidade Faunística 

Devido à perda de habitat e mortalidade directa ou indirectamente associada a acções e 
operações específicas do projecto, uma perda da diversidade faunística provavelmente irá ocorrer. 
Isto irá variar entre os grupos de vertebrados, dependendo da sua sensibilidade à perturbação, os 
níveis de impactos existentes, e a sua dependência de habitats sensíveis. 
 
A protecção do património faunístico e floral na região é geralmente pobre. A caça de todos os 
animais em muitas áreas continua, embora a caça seja agora amplamente oportunista devido à 
exaustão de recursos. Esta pressão de caça agrava o impacto da perda de habitat onde muitos 
fragmentos de habitat já são demasiado pequenos para manter populações viáveis de mamíferos 
a longo prazo mesmo de médio porte. Em adição, animais selvagens e, por exemplo aves de 
rapina, pássaros que nidificam no solo, e ratos e camundongos, são muitas vezes vistos como 
pragas para o gado, lavouras e celeiros de alimentos e, portanto, mortos. Pressões de pasteio por 
animais domésticos e os frequentes incêndios geram impactos adicionais em pequenos 
vertebrados da região. 
 
Impacto 12.1: Perda de Diversidade de Anfíbios 
 
Causa e comentário: 
A área do projecto contém diversidade de anfíbios típica regional, mas mais uma pesquisa 
adicional em um nível genético pode revelar taxa enigmático. Devido à perda de habitat e 
mortalidade directamente associada a acções específicas do projecto, por exemplo, o aumento do 
tráfego rodoviário, uma perda de diversidade de anfíbios provavelmente irá ocorrer. Mortalidades 
de anfíbios irão ocorrer durante todas as fases (construção e operação), mas serão mais 
significativas em associação com a perda de habitat, particularmente de linhas de drenagem, 
floresta ripariana e dambos. 
 
Medidas de mitigação: 

 Atribuir habitat anfíbio tais como linhas de drenagem, floresta ripariana e dambos como 
“Áreas Restritas de Avanço” através do estabelecimento de um tampão de 30m de cada 
lado e proibir actividades de plantio nessas áreas; 

 Educar os funcionários sobre as Áreas Restritas de Avanço e como identificá-las; 

 Onde possível, faze a utilização de estradas e pontes existentes viáveis para evitar 
desmatamento desnecessário de vegetação adicional; 

 Reduzir o número de travessias por meio do planeamento e concepção cuidadosos; 

 Sempre que possível reabilitar linhas de drenagem, floresta ripariana e dambos 
impactados pelo projecto que não são necessários durante a fase operacional; 

 Localizar a infraestrutura do projecto longe dessas áreas; 

 Fornecer o gado com pontos de água para os evitar atropelamento nas linhas de 
drenagem, mata ripariana e áreas de dambos em busca de água; 

 Os programas de educação sobre o valor dos anfíbios deveria ser conduzida para 
funcionários da EcoFarm e habitantes locais; 

 Deve ser iniciado um programa de monitoramento de anfíbios, com estações de 
amostragem e os protocolos de monitoramento desenvolvidos. Devido a suas histórias de 
vida bifásicas, a maioria dos anfíbios são bons indicadores para o monitoramento da saúde 
ambiental de ambos os ecossistemas terrestres e aquáticos. Pessoal que realiza esse 
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monitoramento precisa ser treinado especificamente nos protocolos adequados. 
 
Declaração de Significância: 
A perda de de diversidade de anfíbios vai provavelmente ocorrer dentro de Área de Estudo e terá 
um impacto moderado de Longo Prazo. A significância ambiental deste impacto não mitigado 
será NEGATIVA MODERADA. Com medidas de mitigação implementadas, este tornar-se-á um 
impacto Negativo BAIXO. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 12: Perda de Diversidade Faunística 

Impacto 12.1: Perda de Diversidade de Anfíbios 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderada 
Provavelmente 

Ocorre 
MODERADA- 

Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Ligeira Pode Ocorrer BAIXA- 

 
Impacto 12.2: Perda de Diversidade de Répteis 
 
Causa e comentário:  
A área do projecto provavelmente contém uma maior diversidade de répteis do que os 
descobertos durante a pesquisa. Populações de répteis, especialmente cobras, são difíceis de 
estudar. As entrevistas com moradores locais indicaram que as tartarugas foram possivelmente 
comidas por algumas pessoas, e isto pode aumentar com o aumento do crescimento da 
população na área. Perda significativa de um grande número de cobras e outros répteis devido a 
perda e fragmentação de habitat devido ao plantio irá ocorrer. Números humanos aumentados 
associados com o desenvolvimento do projecto levarão a um aumento da mortalidade de cobras 
directamente de mortalidade rodoviária e atitudes humanas. 
 

Medidas de mitigação: 

 Restringir condução noturna desnecessária nas estradas. 

 Educar os funcionários da EcoFarm e os habitantes locais sobre a necessidade de 
proteger as cobras. 

 Proibir a exploração de répteis sensíveis, como por exemplo crocodilos, lagartos, 
camaleões e tartarugas. 

 Deve ser iniciado um programa de monitoramento de répteis, com estações de 
amostragem e protocolos de monitoramento desenvolvidos. 

 Devem ser monitoradas populações de tartarugas de água doce em conjunto com o 
programa de monitoramento anfíbio proposto. 

 
Declaração de Significância: 
Isto causará um impacto negativo MODERADO a longo prazo em toda a área do projecto, como 
alguns habitat serão perdido, agravado pelo aumento da mortalidade por impactos associados e 
aumento da população humana na região. A mitigação deste impacto implica a protecção dos 
habitats sensíveis que pode revelar-se difícil. É provável, portanto, que esse impacto permanecerá 
MODERADO. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 12: Perda de Diversidade Faunística 

Impacto 12.2: Perda de Diversidade de Répteis 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderada 
Provavelmente 

Ocorre 
MODERADA- 
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Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderada 
Provavelmente 

Ocorre 
MODERADA- 

 
Impacto 12.3: Perda de Diversidade de Aves 
 
Causa e comentário:  
Embora os números de determinadas guildas de aves (por exemplo, aves de rapina, Perdizes, 
Borrelhos, cegonhas) parecem estar reduzidas devido à acção antropogência ou a perseguição, a 
área do projecto ainda mantém uma diversificada de fauna aviária. As aves desempenham papéis 
importantes e diversificados no funcionamento do ecossistema (por exemplo, dispersão de 
sementes e transferência trófica) e manutenção da diversidade de aves que são importante para 
manter habitats viáveis.  
 
Medidas de mitigação: 

 Floresta Ripariana e dambos são habitats valiosos e devem ser designados como “Áreas 
Restritas de Avanço” através da criação de um tampão de 30m de cada lado e proibir 
actividades de plantio nessas áreas 

 Sempre que possível, reabilitar áreas vegetadas entre os pivôs centrais, eles podem 
fornecer habitats de aves e actuar como corredores ecológicos que mantêm algum do seu 
funcionamento ecológico. 

 Realizar desmatamento de habitat durante o inverno, quando as aves não estão 
reproduzindo. 

 Colocar os marcadores aéreos  nas linhas de transmissão para melhorar a sua visibilidade 
para as aves. 

 Restringir exploração insustentável das aves sensíveis, por exemplo, Borrelhos, tecelões, 
aves aquáticas. 

 
Declaração de Significância: 
Isto causará um impacto negativo MODERADO a longo prazo, como alguns habitat serão 
perdidos, agravado pelo aumento da perseguição humana e da exploração. A mitigação deste 
impacto implica manutenção da qualidade do habitat e conectividade, e redução da exploração 
insustentável de certas guildas de aves. Estas acções de mitigação são susceptíveis de serem 
mais eficaz para as aves, uma vez que são mais móveis e menos afectados pela condução 
noturna. É provável, no entanto, que este impacto seja reduzido para BAIXO. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 12: Perda de Diversidade Faunística 

Impacto 12.3: Perda de Diversidade de Aves 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderada 
Provavelmente 

Ocorre 
MODERADA- 

Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderada 
Provavelmente 

Ocorre 
BAIXA- 

 
Impacto 12.4: Perda da Diversidade de Mamíferos 
 
Causa e Comentário: 
A longa história de povoamento humano, associado com a agricultura de subsistência, tem tudo, 
mas erradicou a presença de mamíferos de grande porte na região. O único grande mamífero 
remanescente, o hipopótamo, agora ocorre no Rio Zambeze e vem para a terra para pastar à 
noite. A manutenção da pequena diversidade de mamíferos depende da manutenção de 
corredores e diversidade de habitats. 
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Medidas de mitigação: 

 Floresta Ripariana e dambos são habitats valiosos e devem ser designados como “Áreas 
Restritas de Avanço” através da criação de um tampão de 30m de cada lado e proibir 
actividades de plantio nessas áreas 

 Sempre que possível, reabilitar áreas vegetadas entre os pivôs centrais, eles podem 
fornecer habitats de aves e actuar como corredores ecológicos que mantêm algum do seu 
funcionamento ecológico. 

 Controlar incêndios de inverno em pastagem e dambos, usados para caça de ratos-de-
cana e outros pequenos mamíferos. 

 É provável que os morcegos na área empoleirem-se em algumas das árvores maiores. 
Sempre que possível evitar a remoção de todas árvores de grande porte antigas. 

 Restringir a exploração insustentável dos mamíferos restantes, por exemplo, ratos de 
cana, lebres matagal e espécies sensíveis (por exemplo, morcegos) através da protecção 
de caça na área do projecto e programas de educação de utilização. 

 
Declaração de significância 
Isto causará um impacto negativo MODERADO de longo prazo, como aumento da perda e 
fragmentação do habitat causará um aumento da mortalidade, restrição de movimentos de 
mamíferos, e levará ao aumento da exploração, devido ao aumento da população humana na 
região. Apesar de mitigação desses impactos ser difícil, deve ser possível reduzir os impactos nas 
áreas sob controle da EcoFarm para um impacto BAIXO. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 12: Perda de Diversidade Faunística 

Impacto 12.4 Perda da Diversidade de Mamíferos 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderada 
Provavelmente 

Ocorre 
MODERADA- 

Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderada 
Provavelmente 

Ocorre 
BAIXA- 

 
 
10.3.2.3 Questão 13: Perda de Espécies de Preocupação Especial (EPE) 

A perda esperada da diversidade faunística pode envolver espécies de especial preocupação, que 
podem incluir espécies ameaçadas, espécies endêmicas para a região, as de importância cultural 
ou comercial, ou aquelas que são particularmente importantes para o funcionamento do 
ecossistema. Esta será mais relevante para as EPC de répteis nesta área. 
 
Impacto 13.1: Perda de espécies de fauna de preocupação especial 
 
Causa e Comentário: 
Nenhum anfíbios endêmico ou ameaçado foi revelado durante o levantamento da fauna. Foram 
registadas quatro espécies de répteis de preocupação especial; o Cágado-articulado (Kinixys 
zombensis), Cágado-leopardo (Stigmochelys pardalis), Gibóia (Python natalensis), e Camaleão-
de-pescoço-achatado (Chamaeleo dilepis): havia apenas duas espécies de aves que são 
consideradas ameaçadas pela IUCN, que foram registadas no local; Águia-marcial (Polemaetus 
bellicosus) e Águia-bailarina (Terathopius ecaudatus), embora um adicional de 8 espécies listadas 
da CITES foram registadas, e o único mamífero EIC registado foi o hipopótamo, considerado 
vulnerável na África Austral devido à perda de habitat. Várias acções do projecto, nomeadamente 
a perda e degradação de habitat, podem ter um impacto sobre estas espécies sensíveis. 
 
Medidas de mitigação: 

 Deve ser iniciado um programa de monitoramento da fauna EIC, com estações de 
amostragem e protocolos de monitoramento desenvolvidos. 
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 Estudos e avaliações das populações de animais sensíveis e seus habitats devem ser 
incorporados em um programa de monitoramento. 

 Devem ser estabelecidos corredores ecológicos para manter a conectividade habitat. 
 
Declaração de significância 
 
Isto causará um impacto negativo MODERADO de longo prazo, devido a impactos sobre as 
espécies sensíveis. A mitigação regional envolve a detecção, protecção e monitoramento de 
espécies sensíveis, e o desenvolvimento de medidas de conservação eficazes. Este tem o 
potencial de reduzir a significância regional para BAIXO, mas é pouco provável que seja eficaz. 
Assim, o impacto residual permanece MODERADO. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 13: Perda de espécies de fauna de preocupação especial 

Impacto 13.1: Perda de espécies de preocupação especial 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderado 
Provavelmente 

Ocorre 
MODERADA- 

Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Ligeira 
Provavelmente 

Ocorre 
MODERADA- 

 
10.3.2.4 Questão 14: Perturbação dos Movimentos Faunísticos 

A construção e operação do projecto resultarão em regiões de alta perturbação, bem como 
geração de desenvolvimentos lineares (por exemplo, estradas e, possivelmente, as ligações de 
energia), que irão interromper os movimentos de fauna, resultando em potencial maior 
mortalidade e perturbações dos padrões migratórios. 
 
Impacto 14.1: Perturbação dos movimentos faunísticos 
 
Causa e Comentário: 
Além de mortalidade directa associada à perda de habitat e redução da qualidade do habitat, a 
fragmentação do habitat também pode levar a efeitos secundários resultantes da perturbação dos 
movimentos dos animais. Isso pode afectar rapidamente, os animais não-voadores pequenos e 
perturbação do fluxo gênico pode levar à perda da aptidão genotípica e aumento do potencial 
extinção. A fragmentação de habitats de espécies pode exigir fazer movimentos longos entre 
manchas de habitat adequado em busca de companheiros, locais de reprodução, ou comida. 
Nesses momentos, eles podem sofrer um aumento da mortalidade, seja directamente por veículos 
rodoviários, ou de seus predadores naturais devido à exposição natural. Impactos sobre os 
movimentos dos animais será maior em regiões com alta fragmentação do habitat, ou sempre que 
a evolução lineares (por exemplo, linhas de transmissão de energia e estradas relacionadas ao 
projecto) transectam caminhos migratórios ou de forrageamento. 
 
Répteis e anfíbios não realizam migrações de longa distância, mas ambos os grupos podem 
realizar movimentos sazonais curtos. Muitas cobras e lagartos grandes fazem movimentos entre 
os locais de hibernação de inverno e as suas áreas de alimentação de verão. Os anfíbios são 
conhecidos por experimentar os mais altos níveis de mortalidade associados com a presença de 
estradas entre os vertebrados (Glinta et al., 2007). Isso é atribuído principalmente à migrações 
sazonais em massa de e para os seus locais de reprodução. Alguns anfíbios, especialmente 
sapos, são reprodutores explosivos, e movem-se em massa para as lagoas de reprodução. 
Nesses momentos, eles podem sofrer pesadas baixas, enquanto atravessam as estradas. Há um 
movimento significativo de aves migratórias, em especial os migrantes intra-africanos, entre 
manchas de floresta e mata de galeria associada com linhas de drenagem. Muitas aves de 
pastagem, como petinhas, cotovias e abetardas, também realizam migrações sazonais entre 
pastagens de alta e baixa altitude, movendo-se geralmente para baixas altitudes na temporada de 
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inverno seco. Aves Palaearcticas e intra-africanas e aves de rapina também migram entre seus 
locais de reprodução do Norte e África central e podem usar, mesmo que temporariamente, as 
pequenas zonas húmidas e planícies de inundação na região. 
 
 Medidas de mitigação: 

 Desenvolvimento de todas as ligações rodoviárias deve empregar, sempre que possível, 
trilhas e estradas existentes. 

 Cercas ao redor da área do projecto que restringem os movimentos de fauna devem ser 
evitadas. 

 Devem ser estabelecidos corredores ecológicos para manter a conectividade de habitat ao 
longo das linhas de drenagem sensíveis e florestas riparianas e dambos que são habitat 
valioso. 

 
Declaração de significância 
Isto causará um impacto negativo BAIXO de longo prazo, como muitos corredores ecológicos já 
foram perdidos ou fragmentados. Mitigação pela manutenção e/ou re-estabelecimento de 
corredores de habitat iria manter esse impacto como BAIXO. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Questão 14: Perturbação dos Movimentos Faunísticos 

Impact 14.1: Perturbação dos Movimentos Faunísticos 

Sem Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo 

-Regional 
Ligeira 

Provavelmente 
Ocorre 

BAIXO - 

Com Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo 

-Regional 
Ligeira 

Provavelmente 
Ocorre 

BAIXO- 

 
10.3.2.5 Questão 15: Invasão de Fauna Exótica 

Impacto 15.1: Invasão de espécies exóticas 
 
Causa e Comentário: 
Desenvolvimentos lineares e fragmentação do habitat criam condições adequadas para a invasão 
de espécies exóticas. Aves exóticas, como o Pardal-comum, Estorninhos, e Pombo-doméstico 
todas expandiram sua gama em África e estão expandindo activamente suas escalas em 
associação com a urbanização, assim como pragas de roedores urbanos, como o rato doméstico 
e rato castanho e preto. A invasão de fauna exótica pode ocorrer em todas as fases (construção, 
operação, e decomissionamento/encerramento), mas será mais significativa durante a fase 
operacional, quando os impactos ambientais são mais elevados, e quando o movimento de 
pessoas e tráfego de e para área atingem o pico. Espécies exóticas já presentes incluem Pardal-
comum (Passer domesticus) e Pombo-doméstico (Columba livia), bem como cães e gatos 
domésticos. 
 
Medidas de mitigação: 

 A presença de espécies exóticas, sobretudo aves problemáticas como a Miná e o Corvo-
indiano, que não são actualmente conhecidos da região, deve ser monitorada. 

 As espécies exóticas devem ser erradicada assim que elas aparecem. 

 A introdução de fauna exóticas, incluindo animais domésticos, como cães e gatos, deve 
ser controlada na área do projecto. 

 A caça de animais selvagens com cães domésticos deve ser proibid em todas as áreas do 
projecto 

 
Declaração de significância 
Isto causará um impacto negativo BAIXO de longo prazo, como muitas das espécies exóticas 
comensais mais comuns, por exemplo, pragas de roedores e pardal já estão estabelecidas na 
região. A mitigação deste impacto implica o monitoramento do aparecimento de espécies exóticas 
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e extirpa-las o mais rápido possível antes que populações significativas se estabeleçam. Isso 
provavelmente vai manter este impacto como BAIXO. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 15: Invasão de Fauna Exótica 

Impact 15.1: Invasão de Fauna Exótica 

Sem Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo -

Regional 
Ligeira 

Provavelmente 
Ocorre 

BAIXO - 

Com Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo -

Regional 
Ligeira 

Provavelmente 
Ocorre 

BAIXO- 

 
10.3.2.6 Questão 16: Aumento de Risco de Incêndio 

Fogos artificiais são muito mais frequentes do que os incêndios naturais, que são mais 
frequentemente causados por um raio (Gillon, 1983). Em savanas africanas, a queima intencional 
tem sido praticada há pelo menos 50 000 anos (Clark 1959, Rose-Innes 1972). Fogo em muitos 
ecossistemas, particularmente mata e pastagem, é um fenômeno natural e impede o 
desenvolvimento da mata. Incêndios em habitats florestais são naturalmente, pouco frequentes. A 
utilização de incêndios não naturais para melhorar a pastagem para o gado, etc, é comumente 
praticada pelas comunidades locais, o que representa um impacto dominante da fauna existente.  
 
Incêndios muitas vezes resultam em perda de habitat, fragmentação do habitat e degradação do 
habitat, mas também podem ter efeitos mais subtis. Incêndios induzidos pelo homem podem estar 
associados com a agricultura de corte e queima, especialmente onde as culturas são cultivadas 
em um jardim de cinzas feito a partir da queima de uma pilha de material vegetal. Para além da 
agricultura, o fogo é usado para muitas outras finalidades. Proprietários de animais queimam 
áreas para proporcionar um nivelamento verde para o gado, para controlar pragas, como 
carrapatos (Acarina) e moscas tsé-tsé (Glossina spp., Diptera). As pessoas usam fogo para limpar 
áreas ao longo de caminhos e ao redor dos assentamentos; caçadores iniciam incêndios para 
conduzir os animais ou para atraí-los mais tarde para o capim voltar a crescer em áreas 
queimadas; e colectores de mel usam o fogo para deslocar os enxames de abelhas. Muitos 
incêndios também originam acidentalmente a partir de pessoas que prepararam a terra para o 
cultivo, colecta de mel ou fazem carvão (Chidumayo 1995). 
 
Impacto 16.1: Impacto na fauna devido ao aumento do risco de incêndios 
 
Causa e Comentário: 
Material altamente inflamável (por exemplo, combustível) será necessário e será armazenado no 
local. Açcões directas do projecto, por exemplo, aumentam em material inflamável na área, e as 
consequências indirectas, ou seja, o aumento do tráfego rodoviário e lixo humano, irá resultar em 
um maior risco de incêndio na região. Isso irá directamente (via aumento da mortalidade e 
perturbação) e indirectamente (através de possíveis mudanças de vegetação associadas com 
tolerância de fogo) resultam em impactos faunísticos. 
 
A colheita da cana não implicará a queima dos campos antes do corte que irá eliminar o risco de 
queimadas descontroladas na área. 
 
Mudanças na dinâmica do fluxo de água seguindo desenvolvimento da plantação podem reduzir o 
lençol freático no local, secagem de vegetação a níveis não-naturais e tornando-a mais 
susceptível ao fogo. A construção e planeamento de estradas associadas devem antecipar um 
aumento do risco de incêndio. Aumento do crescimento da população humana na área também irá 
ocorrer como consequência do aumento da acessibilidade resultante do desenvolvimento da 
estrada. Isto também irá levar a um aumento em fogos acidentais. Um aumento do risco de 
incêndio pode ocorrer em todas as fases (construção, operação, e 
descomissionamento/encerramento), mas será mais significativo durante a fase operacional, 
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quando os impactos ambientais são mais elevados, e quando os movimentos de tráfego e 
números de pessoas estão no pico. 
 
Medidas de mitigação: 

 Armazenamento de material altamente inflamável (por exemplo, combustível) no local 
deverá ser adequadamente protegido, em locais seguros, com instalações para combate a 
incêndios disponíveis. 

 A vegetação circundante ao desenvolvimento do projecto deve ser controlada ou pelo corte 
ou queima controlada para reduzir o risco de propagação do fogo. 

 Todos lixo e resíduos, devem ser regularmente removidos da área do projecto. 

 A prática cultural de queimar floresta de miombo e dambos a cada estação seca deve ser 
desencorajada e os agricultores de subsistência educadas sobre os efeitos a longo prazo 
de regimes de fogo não naturais. 

 Deve ser desenvolvido e implementado m Plano de gestão de incêndios. 
 

Declaração de significância 
Isto causará um impacto negativo MODERADO de longo prazo, uma vez que o nível 
antropogênico deliberado de incêndios não naturais já é alto, como o fogo é usado para gerar a 
pastagem de gado, para reduzir a cobertura de capim para revelar recursos (por exemplo, ratos 
de cana), e para reduzir carrapatos e permitir movimentos. A mitigação ocorrerá, uma vez que 
será necessária para a segurança na região e projecção das plantações. No entanto, o 
desenvolvimento de incêndios para proteger as plantações irá causar perda de habitat ou 
degradação. O impacto mitigado provavelmente permanecerá MODERADO, com potencial de 
redução para BAIXO, devido à protecção benéfica de redução geral de fogo na região. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 16: Aumento de risco de incêndio 

Impacto 16.1: Impacto na fauna devido ao aumento do risco de incêndios 

Sem Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo 

-Regional 
Moderada 

Ocorre 
Provavelmente 

MODERADA -  

Com Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo 

-Regional 
Ligeira   

Ocorre 
Provavelmente 

BAIXA-   

 

10.3.3 Impactos associados com a Fase Operacional do projecto 

Questões e impactos identificados para a fase operacional do projecto foram as mesmas que para 
a fase de estabelecimento e construção, uma vez que os impactos experimentados como 
resultado das actividades de implantação e construção irão persistir durante toda a fase 
operacional. Não houve diferenças relevantes entre as duas fases significância dos impactos, 
desde que as medidas de mitigação implementadas durante o estabelecimento e construção 
continuem a ser executadas durante a fase operacional. Para completar as declarações de 
significância para impactos operacionais sobre a fauna são apresentados como uma única tabela. 
 
 

 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 17: Perda e fragmentação de habitats 

Impacto 17.1: Perda e fragmentação da linha de drenagem, habitat de zona ripariana e 
dambo 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo  Grave Definitivo ELEVADA - 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo  Grave Probável MODERADA - 
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Impacto 17.2: Perda de habitat da Floresta de Mopane 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo  Grave Definitivo ELEVADA - 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo  Moderada Definitivo MODERADA - 

Impacto 17.3: Perda de florestas atrofiadas e habitat de matagal 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo  Moderada Definitivo MODERADA - 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo  Moderada Definitivo MODERADA - 

Impacto 17.4: Perda de Campos Arborizados, Pastagens e Áreas Cultivadas 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo  Moderada Definitivo BAIXA- 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo  Moderada Definitivo BAIXA- 
 

Questão 18: Perda de Diversidade Faunística 

Impacto 18.1: Perda de Diversidade de Anfíbios 

Sem Mitigação 
Longo Prazo 

 
Área de Estudo  Moderada 

Provavelmente 
ocorre 

MODERADA - 

Com Mitigação 
Longo Prazo 

 
Área de Estudo  Ligeira Pode Ocorrer BAIXA- 

Impacto 18.2: Perda de Diversidade de Répteis 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo  Moderada 
Provavelmente 

ocorre 
MODERADA - 

Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo  Moderada 
Provavelmente 

ocorre 
MODERADA - 

Impacto 183: Perda de Diversidade de Aves 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo  Moderada 
Provavelmente 

ocorre 
MODERADA - 

Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo  Moderada 
Provavelmente 

ocorre 
BAIXA- 

Impacto 18.4 Perda de Diversidade de Mamíferos 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo  Moderada 
Provavelmente 

ocorre 
MODERADA - 

Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo  Moderada 
Provavelmente 

ocorre 
BAIXA- 

 

Questão 19: Perda de Espécies de Fauna Preocupação Especial 

Impacto 19.1: Perda de Espécies de Preocupação Especial 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo  Moderada 
Provavelmente 

ocorre 
MODERADA - 

Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo  Ligeira 
Provavelmente 

ocorre 
MODERADA - 

 

Questão 20: Perturbação dos Movimentos Faunísticos 

Impacto 20.1: Perturbação dos Movimentos Faunísticos 

Sem Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo-

Regional  
Ligeira 

Provavelmente 
ocorre 

BAIXA- 

Com Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo- 

Regional  
Ligeira 

Provavelmente 
ocorre 

BAIXA- 

 

Questão 21: Invasão de Fauna Exótica 

Impacto 21.1: Invasão de Fauna Exótica 

Sem Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo-

Regional  
Ligeira 

Provavelmente 
ocorre 

BAIXA- 

Com Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo- 

Regional  
Ligeira 

Provavelmente 
ocorre 

BAIXA- 
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Issue 22: Increased Fire Risk 

Impact 22.1: Faunal impact from increased fire risk 

Sem Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo-

Regional  
Moderada 

Provavelmente 
ocorre 

MODERADA - 

Com Mitigação Longo Prazo 
Área de Estudo- 

Regional  
Ligeira 

Provavelmente 
ocorre 

BAIXA- 

 

10.4 Avaliação de Águas Superficiais e Subterrâneas 
 

Esta seção lida com questões relacionadas com a qualidade da água e impactos que foram 
identificados como um resultado do projecto da EcoFarm. Devido à mobilidade dos contaminantes 
na água a escala espacial para todos os impactos identificados foi determinada como sendo 
Regional. 
 

10.4.1 Impactos associados ao Estabelecimento do projecto/ fase de Construção 

10.4.1.1 Questão 23: Erosão do solo 

Impacto 23.1: Assoreamento de corpos hídricos devido ao desmatamento 
 
Este impacto também foi analisado na Avaliação de Recursos Naturais e de Uso da Terra. As 
medidas de mitigação propostas aqui são uma as mais significativa das duas avaliações (com 
mitigação foi avaliada como baixa na Avaliação dos Recursos Naturais e Uso da Terra, em 
comparação com moderada na Avaliação de Impacto Social 
  
Causa e comentário 
O estabelecimento da propriedade de açúcar envolve a substituição da cobertura vegetal existente 
pela cana de açúcar, com extensões de terra a serem limpas e niveladas para que o centro dos 
pivôs sejam estabelecidos. Solos expostos podem resultar em uma série de impactos, como a 
erosão, a produção de sedimento e erosão dos solos. Potenciais impactos na qualidade da água 
podem resultar de erosão e acumulação de sedimentos e detritos orgânicos nos cursos de água, o 
aumento da carga de nutrientes (por exemplo, da erosão) e alterações de níveis de temperatura e 
fluxos de transmissão, que podem afectar os peixes e populações da biota aquática. Essas 
actividades podem ter impacto sobre a qualidade da água, resultando na perda de diversidade do 
habitat aquático existente. 
 
A limpeza de vegetação resulta em maior propensão dos solos na terra à erosão. Isto é porque há 
menos estruturas estabilizadoras dentro dos solos, tais como sistemas de raízes e cobertura 
vegetal, para conter a água e ligar o solo. Isso resulta em um aumento líquido de escoamento de 
água da superfície, o que pode levar ao desgaste excessivo. Um impacto secundário ligado a este 
é a perda de solo superficial. O solo arável é fundamental para o crescimento bem sucedido das 
plantas e deve ser conservado em todos os momentos. Ele consiste de horizontes O e A que 
contêm a grande proporção de nutrientes necessários para o estabelecimento da planta. Uma vez 
perdido, os solos de superfície são extremamente difíceis de restaurar. 
 
O aumento da erosão poderia levar ao aumento da sedimentação dos cursos d'água em que o 
escoamento superficial flui. A sedimentação pode ter graves impactos negativos sobre ambientes 
aquáticos circundante, incluindo o aumento da turbidez (que diminui a penetração da luz na água, 
reduzindo assim as actividades fotossintéticas na coluna de água), a concentração de oxigénio 
reduzida na coluna de água e meio ambiente bentônico, sufocando da biota bentônica, resultando 
em perda de alimentos e assoreamento do leito de desova. Isso pode ter graves impactos 
negativos a longo prazo sobre os habitats aquáticos.  
 
A eutroficação ocorre quando o excesso de nutrientes entra nos sistemas aquáticos e causa um 
aumento na produção primária e secundária. Isso pode resultar em proliferação de algas na 
coluna de água. As algas vão para o fundo e começam a decadência, resultando em condições 
anóxicas nos bentos, levando morte de peixes e invertebrados. É, no entanto, improvável que a 
eutroficação resulte de limpeza de terrenos. 
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Mitigação e Gestão: 
São propostas as seguintes medidas de mitigação: 

 Manter uma faixa tampão de 30 m na zona ripariana (entre áreas plantadas e as bordas 
dos cursos de água.Toda a vegetação ao longo destas margens de rios deve ser mantida 
intactos ou reabilitada para agir como uma armadilha de sedimentos, manter o 
funcionamento ecológico nas áreas riparianas durante a fase de operação e actuar como 
corredores ecológicos. 

 Desenvolver e implementar um Plano de Gestão da Zona Ripariana (PGZR). As Zonas 
Riparianas são tipicamente estabelecidas no limite dos corpos d'água e servem para 
proteger e fornecer uma zona tampão para os organismos aquáticos, como lagos, córregos 
navegáveis perenes/intermitentes e riachos não navegáveis. 

 As Zonas Riparianas devem ser conectadas com corredores de vegetação natural através 
dos limites das bacias hidrográficas para permitir a circulação de animais e plantas. 

 Desenvolver e implementar um Plano de Monitoramento de Águas Superficiais e 
Subterrâneas que irá incorporar ambas as medidas de qualidade e quantidade da água. 

 Evitar ou limitar a perturbação aos recursos hídricos durante a fase de planeamento. 

 Os recursos hídricos devem ser protegidos pela aplicação das orientações recomendadas 
contidas na secção de Qualidade da Água das Directrizes Gerais de EHS  do IFC (2007). 

 Limpeza do terreno só deverá ter lugar na estação seca ou no final da estação chuvosa. 

 Todos os campos com declives superiores a 2% devem ter medidas de controle de erosão 
para evitar a perda de solo superficial. 90% dos campos na área de projecto terão um 
gradiente de menos de 2%. Nos 10% restantes, que estão situados em terrenos mais 
altos, a cana será plantada. Serão formadas bermas para actuar como medidas de 
controle de erosão e serão formados sulcos em intervalos de 2m. 

 Todos os caminhos nos campos devem vegetados para minimizar a erosão. 

 Os drenos em torno de cada campo devem ser construídos para capturar o escoamento 
durante a estação chuvosa. Os drenos deverão ser concebidos de modo que as 
velocidades de fluxo de água nos ralos sejam rápidas o suficiente para manter sedimentos 
finos em suspensão, mas não tão rápido que eles resultem em erosão. 

 Drenos vegetados devem ser usados sempre que possível. 

 A infraestrutura local, como estradas e cercas deve ser alinhada com as linhas de 
drenagem natural para minimizar a erosão adicional. 

 Campos não deve ser deixado nu por longos períodos de tempo. 

 Os campos devem ser concebidos para facilitar a drenagem. 

 Centro de drenagem de pivô devem ser dirigidos em linha com a drenagem natural da 
região, em áreas baixas. 

 As valas de drenagem devem ser escavadas na periferia dos círculos, e estas devem ser 
cobertas de capim. 

 A água deve ser canalizada para áreas de drenagem existentes, e estas devem ser 
vegetadas para garantir que a erosão não ocorra. A vegetação também vai actuar como 
uma tira de filtro. 

 Todas as áreas entre os pivôs devem ser cobertas de capim e cortadas para manter uma 
faixa tampão. Estas também servirão como estradas para veículos agrícolas e máquinas. 

 Sobre os limites exteriores da plantação, deve ser estabelecido um tampão de 50m, que 
deve ser vegetado no lado do tampão do projecto. As arestas exteriores da média e o 
tampão devem ser reabilitadas e devem ser estabelecidos arbustos naturais e vegetação. 

 Sempre que necessário, o uso de drenagem subterrânea deve ser implementado. 

 Deve ser estabelecida a drenagem superficial, que não permite a acumulação de água nos 
campos e não resulta em um aumento na caudais. 

 A cobertura máxima vegetação deve ser mantida fora das áreas de campo, 
particularmente em áreas riparianas, para actuar como captadoras de silte. 

 A vegetação ripariana deve ser reabilitada em todas as áreas em que tenha sido 
desmatada. 

 As linhas de drenagem natural não devem ser impedidas ou de outra forma interferidas. 
A erosão deve ser monitorada durante todo o local e, quando são detectados indícios iniciais de 
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erosão, devem ser tomadas as medidas correctivas apropriadas o mais rapidamente possível. 
 
Declaração de significância 
O impacto associado ao desmatamento de vegetação existente no local pode ocorrer. Devido à 
mobilidade dos contaminantes na água, o seu impacto pode ser de significância para a região. 
Sem mitigação a significância foi considerada ELEVADA e com a mitigação foi considerada 
MODERADA. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância Geral Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 23: Erosão do solo 

Impacto 23.1: : Assoreamento de corpos hídricos devido ao desmatamento 

Sem 
Mitigação 

Médio prazo Regional Grave Pode ocorrer ELEVADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeira Pode ocorrer MODERADA 

 
Impacto 23.2: Assoreamento de corpos hídricos a partir da construção de infra-estrutura da 
propriedade 
 
Causa e comentário 
O estabelecimento da infraestrutura, como estradas da propriedade também pode causar erosão 
significativa e afectar negativamente a qualidade da água. Actividades de corte e enchimento 
durante a construção de estradas podem interromper o fluxo de subsuperfície hidrológico, 
trazendo água para a superfície em novas áreas ou encostas sensíveis desestabilizadoras que 
podem causar em falhas de inclinação. Pavimentos podem permitir que a água flua sem 
restrições, resultando em erosão de superfície acelerada, lavagem do canal e transporte de 
cargas de sedimentos para os corpos de água. 
 
Condutas e canais devem, na medida do possível, ser encaminhadas para evitar áreas de 
vegetação sensível e devem garantir que a rota não fragmenta significativamente os habitats. Isto 
é particularmente importante para os canais, já que os animais muitas vezes caem em canais e 
não pode sair novamente. É imperativo que os canais não passem por áreas de Não-Avanço, ou 
resultem na fragmentação de habitats. 
 
Medidas de mitigação 

 A utilização de estradas já existentes deve ser maximizada e construção de novas 
estradas deve ser evitada e limitada a onde é absolutamente necessária. 

 Construção de estradas e manutenção, não deve exceder um gradiente de 10%, sempre 
que possível, com 5% sendo o gradiente ideal. 

 Durante a construção de estradas, devem ser feitos esforços para minimizar o corte e 
enchimento de construção, seguindo os contornos de rota da paisagem natural. 

 Deve-se considerar a utilização futura de estradas durante a fase de planeamento e 
concepção. Isso pode incluir considerações de ajuste de concepção se as estradas forem 
destinadas para uso a longo prazo além de aplicações florestais. 

 Deverá também ser dada consideração ao tipo de estradas a serem construídas com base 
na intensidade de tráfego previsto a longo prazo. 

 Conceber redes de estradas com antecedência para minimizar a extensão rodoviária e 
densidade rodoviária. Larguras de estrada devem ser minimizada, tendo em consideração 
os requisitos de segurança e transporte. 

 Minimizar o número de travessias de curso de água e cruzamentos do local para locais 
adequados (por exemplo, em locais de transmissão com leitos rochosos e margens 
baixas); 

 Estradas do local em solo com boa capacidade de drenagem, com destaque para as rotas 
cumes altos e evitando vales baixos quando possível. 
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 As estradas devem estar situadas fora das zonas riparianas. 

 As estradas devem ser concebidas e localizadas de modo a não actuar como barragens 
permitindo que a água acumule-se por trás dos aterros. Se forem necessárias tais aterros, 
devem ser projectados sistemas de sarjetas adequados para permitir o livre fluxo de água. 

 A drenagem da estrada (por exemplo, barras de água, travessas, valas e drenos 
transversais) deve ser construída em intervalos apropriados para drenar a água longe da 
superfície da estrada e na vegetação. 

 Drenos não deve esvaziar directamente nos cursos de água, e devem ser capazes de lidar 
com condições de chuva e de escoamento locais. Os drenos devem ser mantidos como 
necessário para acomodar os fluxos esperados. 

 Pavimentos devem ser moldado para garantir o escoamento da água em canais de 
drenagem adequados e vegetação e eliminar canalização em rotinas; 

 O cascalho ou outro revestimento deve ser considerado em estradas de encostas 
íngremes e curvas apertadas. 

 Enterrar detritos na base da estrada deve ser evitado, pois pode resultar em superfícies 
irregulares e buracos que levam à erosão e as estradas devem ser compactadas antes de 
usar. 

 Sempre que necessário, os fluxos de bancos ao lado de cruzamentos de estrada devem 
ser estabilizados usando (por exemplo, gabiões) para evitar a erosão do banco. 

 Se a concepção da ponte inclui pilares, garantir que contramedidas de correntezas são 
incorporadas ao projecto da ponte 

 
 
Canais e Condutas: 

 A construção deve, na medida do possível, realizar-se durante a estação seca ou após o 
fim da estação chuvosa para minimizar a erosão. 

 Os canais não devem atravessar áreas proibidas ou resultar na fragmentação de habitats. 

 A camada arável deve ser armazenada e usada para fins de re-vegetação, sempre que 
possível. Qualquer solo escavado e não utilizado para re-vegetação deve ser 
cuidadosamente espalhado dentro dos arredores. 

 O solo exposto em declives deve ser re-vegetado imediatamente após a conclusão da 
construção. 

 
Declaração de significância 
O impacto associado com o estabelecimento de infraestruturas de propriedade pode ocorrer e foi 
determinado a ser regional. Sem mitigação a significância do impacto foi considerada 
MODERADA e com mitigação considerou-se BAIXA. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância Geral Escala 
Temporal 

Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 23: Erosão do solo 

Impacto 23.2: Assoreamento de corpos hídricos a partir da construção de infra-estrutura 
da propriedade 

Sem 
Mitigação 

Médio prazo Regional Moderadament
e grave 

Pode ocorrer MODERADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeira Pode ocorrer BAIXA 
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10.4.2 Impactos associados com a fase operacional do projecto 

10.4.2.1 Questão 24: Funcionamento ecológico aquático 

Impacto 24.1: Perturbação do funcionamento ecológico das massas de água 
 
Causa e comentário 
Operações como plantio, manutenção e colheita podem impactar negativamente na quantidade e 
qualidade da água de superfície e as águas subterrâneas, resultando em mudanças hidrológicas 
sazonais e impactos potencialmente negativos na biota a jusante do rio, comunidades e pescas. 
 
Medidas de mitigação 

 Desenvolver e implementar um PGZR. Zonas Riparianas são tipicamente estabelecidas no 
limite dos corpos d'água e servem para proteger e fornecer uma zona tampão para os 
organismos aquáticos, como lagos, córregos navegáveis perenes/intermitentes e riachos 
não navegáveis. 

 Se for o caso, cortes e detritos devem ser armazenados acima da marca de água alta para 
evitar a entrada de materiais de córregos e dambos durante actividades de manutenção. 
Isso NUNCA deve ser eliminado no córrego/cursos dos rios ou em zonas riparianas. 

 Evitar a exposição do solo e compactação para proteger a vegetação do solo, evitando a 
operação de equipamentos de colheita de rodas ou lagartas, na proximidade da marca 
d'água comum para rios perenes, excepto em estradas ou em travessias de córregos. 

 Minimizar o número e o tamanho das travessias de córregos para o movimento de veículos 
nas zonas riparianas. Se forem necessárias travessias, as melhores práticas internacionais 
na utilização de pontes, devem ser adoptados vaus endurecidos, tubulações e sarjetas. 
Medidas recomendadas de travessias de córregos devem incluir: 
 
 
o Minimizar o movimento veicular sobre córregos perenes e intermitentes, e áreas de 

dambos. Onde for necessária uma travessia, uma abordagem de ângulo direito deve 
ser utilizada, além de utilização de pontes, vaus, pontões de tubos, e outras técnicas 
para minimizar os impactos nos bancos dos córregos, fluxo, qualidade da água. 

o Estruturas de travessias tais como pontes, sarjetas e vaus devem ser projectadas para 
suportar os fluxos de pico de tempestades de alta intensidade, e assegurar que o 
movimento de espécies aquáticas não seja prejudicado. 

o O movimento do veículo sobre leitos de córregos desprotegidos deve ser impedido. Se 
travessia for necessária, é preferível um córrego de fundo rochoso. 

o A drenagem rodoviária deve ser desviada para a vegetação e não para o córrego. 
o Aproximação de travessias deve ser estabilizada com agregado para evitar o aumento 

de sedimentos que entram no córrego. 
 
Declaração de significância 
Prevenir, impactos adversos directos para os recursos hídricos e manutenção de zonas riparinas é 
fundamental para proteger a qualidade e quantidade da água, além de floresta terrestre e habitats 
aquáticos associados. O impacto associado à operação e gestão da propriedade pode ocorrer e o 
impacto foi determinado ser regional. Sem mitigação a significância foi considerada ELEVADA e 
com a mitigação foi considerada BAIXA. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 24: Funcionamento ecológico aquático 

Impact 24.1: Perturbação do funcionamento ecológico das massas de água 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Grave Provável ELEVADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeira Pode ocorrer BAIXA 
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Impacto 24.2: Extração de água do Rio Zambeze 
 
Causa e comentário 
 
O projecto da EcoFarm exigirá um total anual máximo de 55 milhões de metros cúbicos, extraídos 
a uma taxa máxima de 3,5 m3/s durante a estação seca. A exigência total de água representa 
0,11% do MAR do rio, e a taxa máxima de extração para todos os efeitos representará 0,21% dos 
fluxos que prevalecem no período seco. 
 
Este é um volume de captação de água insignificante do Zambeze. É improvável que a abstração 
deste volume de água possa ter quaisquer impactos significativos sobre a componente física ou 
biológica do Rio Zambeze.  
 
No entanto, existem muitas outras pessoas e processos ecológicos que dependem do Rio 
Zambeze. À luz disto, é recomendado que a EcoFarm implemente estratégias adicionais para 
reduzir a sua necessidade de água, tanto quanto possível, reduzindo assim os impactos sobre o 
Rio Zambeze. 
 
Mitigação e Gestão: 
São propostas as seguintes medidas de mitigação: 

 Aproveitamento de águas pluviais 

 Levar a cabo a colheita de água da chuva sempre que possível. Isto é particularmente 
importante para a área residencial, uma vez que os telhados das casas são uma área de 
superfície ideal para aproveitamento de águas pluviais 

 Medidas de conservação de água de irrigação 
 

 Muitas medidas de conservação de irrigação já foram mencionadas como parte das 
medidas de mitigação para outros impactos, mas são repetidas aqui a título de referência: 
o Garantir de que a água de irrigação é aplicada uniformemente pelos campos. 
o Minimizar o vazamento de canais e tubulações. 
o Controle de ervas daninhas, porque estas aumentam entradas de água, controle de 

pragas e de nutrientes. 
o Manter margens vegetadas, tiras de filtro e drenos. 
o Reciclar a água sempre que possível. 
o Irrigar apenas a zona da raiz das culturas. 
o Usar dados climáticos para preparar um orçamento de irrigação de água e cronograma 

com base nestes. 
o Optimizar a aplicação da água de irrigação através da medição da humidade do solo 

em diferentes campos. 
o Implementar um programa de gestão de humidade do solo para optimizar a aplicação 

da água de irrigação. 
 
Declaração de significância 
A pressão sobre os recursos hídricos que resultariam da não implementação das medidas de 
mitigação acima referidas pode, possivelmente, com o tempo, resultar em impactos ligeiramente 
negativos graves nos recursos hídricos locais. Isso teria um impacto de longo prazo sobre 
esses recursos e seria de significância BAIXA. 
 
As medidas de mitigação que foram recomendadas devem garantir que a água é utilizada da 
forma mais eficiente e eficaz possível, reduzindo assim a pressão sobre os recursos hídricos. Isto 
irá provavelmente resultar no impacto a ser ligeiramente reduzido a longo prazo, impacto local 
ligeiramente grave que será de significância BAIXA. 
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Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 24: Funcionamento ecológico aquático 

Impacto 24.2: Extração da água do Rio Zambeze 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional 
Moderadamente 

grave 
Possível LOW- 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeira Pode ocorrer LOW- 

 
Impacto 24.3: Poluição do ambiente aquático e recursos hídricos por materiais sólidos 
 
Causa e comentário 
Durante o desmatamento existe potencial para matéria sólida como vegetação removida e raízes, 
solo, rochas e outros detritos a serem descartado directamente nos rios ou para serem 
despejados a partir de locais de armazenamento informais em cursos de água e outros recursos 
hídricos. Onde não há instalações de eliminação de resíduos formais ou áreas de armazenamento 
temporário, os resíduos sólidos tendem a ser descartados em depressões naturais, incluindo 
áreas de drenagem. Além disso, durante eventos de tempestade, resíduos acumulados e 
poluentes associados podem ser lavados em corpos de água maiores, como rios, onde eles 
podem ter um impacto negativo sobre os ecossistemas aquáticos. 
 
Medidas de Mitigação 
 
Qualquer material sólido produzido durante a limpeza do terreno deve estar contido em áreas 
designadas até que ele poss ser removido do local para o descarte final. Nenhum resíduo pode 
ser eliminado em depressões naturais, cursos dos rios ou nas áreas riparianas. Além disso, um 
plano de gestão de águas pluviais deve ser desenvolvido para a instalação e deve assegurar que 
a questão do desvio de água da chuva longe de fontes potenciais de contaminação é endereçada. 
 
Declaração de significância 
 
Sem mitigação adequada, o impacto da poluição de material sólido no meio aquático 
possivelmente irá resultar em impactos negativos graves a médio prazo na área do estudo. 
Este seria um impacto MODERADAMENTE significante. 
 
As medidas de redução que foram recomendadas irá assegurar que a probabilidade de ocorrência 
do impacto são reduzidos a um mínimo. Isso provavelmente resultará em impactos de curto prazo 
ligeiramente graves localizadas que serão de significância BAIXA. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 25: Operação da Propriedade e Gestão 

Impacto 25.4: Poluição do ambiente aquático e recursos hídricos por materiais 
sólidos 
Sem 
Mitigação 

Médio prazo Área de estudo Grave Possível MODERADA 

Com 
Mitigação 

Médio prazo Localizado 
Moderadamente 

grave 
Provável BAIXA 

 
Impacto 24.4: Impactos cumulativos de captação de água no Rio Zambeze 
 
Causa e comentário 
Os volumes de água que terão de ser abstraídos para o desenvolvimento da EcoFarm proposto, 
bem como volumes de utilizadores actuais a jusante são estimados em uma percentagem muito 
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pequena do fluxo total disponível do Rio Zambeze, mesmo durante a estação seca. Apesar de 
que, ao longo do tempo, os desenvolvimentos adicionais intensivos de água na bacia irão resultar 
na captação de uma maior percentagem do fluxo total, é improvável que isso seria significativo 
num futuro próximo. 
 
Medidas de Mitigação 
Este impacto não pode realisticamente ser mitigados. A EcoFarm não pode ser razoavelmente 
exigida para abstrair menos água na expectativa de que um outro projecto ou projectos, 
actualmente desconhecidos, possam ser desenvolvidos em algum momento indeterminado no 
futuro, usando água. Tais eventualidades devem ser geridas pela autoridade designada para a 
Bacia Baixa do Rio Zambeze. 
 
 
Declaração de Significância 
Os potenciais impactos sobre os recursos hídricos que podem resultar em futuros usuários 
adicionais são desconhecido.  
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 24: Funcionamento ecológico aquático 

Impacto 24.4: Impactos cumulativos de captação de água no Rio Zambeze 

Sem 
Mitigação 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido DESCONHECIDO 

Com 
Mitigação 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido DESCONHECIDO 
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11 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONÓMICOS  
 

11.1 Introdução 
 
Esta secção fornece um resumo dos potenciais impactos positivos e negativos do projecto 
proposto para a população local. Recomendações para a mitigação dos impactos negativos e 
potenciamento dos impactos positivos também estão incluídas no final desta secção após a 
avaliação de impacto. As conclusões baseiam-se principalmente sobre os resultados dos 
seguintes estudos de especialidade: 

 Avaliação de Impacto Social 

 Avaliação de Recursos Naturais e Uso da Terra  
 

11.2 Avaliação de Impacto Social 
 

11.2.1 Questão 25: Acesso Reduzido à Terra 

 
Como os resultados iniciais indicaram, a maioria dos moradores (84,2%) estão envolvidos na 
criação de cultura de subsistência. Desses agregados familiares que praticam a agricultura, 97,6% 
têm machambas individuais. Muitas famílias também confirmaram ter machambas dentro das 
cooperativas comunitárias, bem como nos DUATs atribuídos a EcoFarm. Isso significa, portanto, 
que há uma possibilidade de que machambas produtivas podem ser perdidas para o projecto e 
para cultivadores de esquema de fomento. 
 
Perder essa terra tem uma séria consequência segurança alimentar, como a maioria destes 
agricultores usam suas colheitas para fins de subsistência. Com poucos mercados para comprar 
comida, a renda não pode sustentar a sua prática a subsistência actual, uma vez que esta está 
entrelaçada com uma dependência forte (quase cultural e tradicional) em produzir seu próprio 
alimento em machambas. 
 
Para evitar a duplicação, medidas de mitigação e de melhoramento para os três impactos 
identificados nesta questão são consolidadas na secção 10.2.1.1. 
 
Impacto 25.1: Deslocamento económico de algumas machambas produtivas e estruturas 
 
Este impacto também foi analisado na avaliação de Recursos Naturais e de Uso da Terra. As 
medidas de mitigação propostas aqui são uma síntese das medidas em ambos os relatórios. As 
classificações de significância foram as mesmos para ambas as avaliações. 
 
Causa e comentário 
A disposição estrutural da infraestrutura de pivô será relativamente rígida e não pode acomodar 
machambas esporadicamente produtivas dentro das disposições de pivô. Algumas das razões 
para este projecto são considerações de segurança e perigo de incêndio rodoviários. Tendo 
machambas e, inevitavelmente, as pessoas que vivem ou trabalham nas suas machambas dentro 
deste mosaico de infraestrutura de irrigação pode levar a acidentes rodoviários graves, 
especialmente porque maquinaria pesada e veículos estarão movendo-se ao longo da 
propriedade e redes de estradas internas dos DUATS da comunidade. Além disso, tendo pessoas 
que trabalham em suas machambas no meio dos pivôs pode aumentar a probabilidade de 
incêndios florestais, que podem espalhar-se para as plantações de cana. Queimar campos 
colhidos é uma prática agrícola comum entre a população rural, e isso coloca as pessoas e 
infraestrutura do projecto e as colheitas em um risco sério. 
 
Com isso em mente, há uma possibilidade de que algumas machambas e/ou estruturas produtivas 
possam ser perdidas. A extensão de tal perda pode ser mais significativa na própria farma da 
EcoFarm, como esquema de produtores de fomento vai operar em DUATs de propriedade 
comunitária. 
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Caso uma propriedade sejar afectada pelo esquema de produtores de fomento na terra das 
cooperativas, tal perda será discutida entre as populações em causa, as suas estruturas de 
liderança e do governo. Ainda assim, como a EcoFarm e o consórcio são os patrocinadores 
globais do projecto que vão apoiar as cooperativas, a este respeito, na medida do razoavelmente 
possível. Portanto, medidas de mitigação separadas são fornecidas nesta secção especificamente 
para a manutenção e futuro funcionamento das cooperativas comunitárias contra o possível 
deslocamento económico. 
 
Os agregados familiares vulneráveis, tais como famílias chefiadas por mulheres ou famílias com 
membros com deficiência e/ou idosos, serão afectadas de forma mais significativa. Agricultoras do 
sexo feminino podem precisar de apoio extra com a realocação de suas machambas e 
equipamentos, especialmente mulheres agricultoras que também são os agregados familiares 
chefiados por mulheres. Famílias chefiadas por mulheres, por vezes, precisam de mais apoio 
como elaes têm de cuidar de toda a sua famílias, e muitas vezes têm menos recursos económicos 
e apoio para re-estabelecer-se depois da relocalização.  
 
Declaração de significância 
 
Sem Mitigação 
Se não forem aplicadas quaisquer medidas de mitigação ou melhoria, a significância do projecto 
será “elevada negativa”, como os efeitos da perda de terras serão muito graves. Caso o projecto 
não seja desenvolvido (a opção “Não-Avançar”, não haverá impactos de deslocamento 
económico, porque não há proprietários de terra afectados, e as estratégias de subsistência 
primárias dos proprietários de terras e comunidades deverão permanecer inalteradas. No entanto, 
impactos de Não-Acvançar não devem ser considerados isoladamente, como os potenciais 
benefícios do projecto, como o emprego, a formação agrícola e o estímulo de um nicho de 
mercado para os empresários agrícolas, pode ser potencialmente mais benéfico do que a 
manutenção do modo de vida e agrícola existente práticas. 
 
Com Mitigação 
Qualquer perda de terra é uma questão significante que, mesmo com medidas de mitigação, 
continua a ser uma preocupação e uma ameaça para a subsistência de moradores rurais. No 
entanto, se as medidas de mitigação e melhoramento adequadas forem implementadas, o regime 
de propriedade e produtores de fomento durante a fase de construção ainda poderia ter um efeito 
negativo moderado sobre os CAPs. Este raciocínio refere-se ao facto de que a perda da terra 
pode afectar os agricultores a longo prazo; cujo impacto continua a ser grave, apesar do número 
de oportunidades de emprego e apoio prestados pelo projecto. Não se prevê que qualquer terra 
seja perdida durante a fase operacional do projecto. Portanto, para esta fase, os impactos foram 
classificados de negativos baixos. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabiidade 

Significância 
Geral Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 25: Acesso Reduzido à Terra 

Impacto 25.1: Deslocamento económico de algumas machambas produtivas e estruturas 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Muito Grave Definitivo  ELEVADA- - 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada  Pode Ocorrer MODERADA- 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Moderada Pode Ocorrer MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 
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Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 25.2: Perda de rotas de acesso local 
 
Causa e comentário 
O uso da terra para o projecto pode temporária ou permanentemente afectar as vias de acesso 
entre as comunidades e entre as comunidade e infraestrutura social. A perda da das vias de 
acesso podem ter um impacto negativo importante sobre o seu sentimento de bem-estar e 
qualidade de vida. Esse impacto tem diferentes impactos em diferentes grupos sociais: 
 

 As mulheres podem ser mais severamente afectadas em termos de acesso a 
infraestruturas sociais, uma vez que são geralmente responsáveis por levar as crianças 
aos serviços de saúde, colecta de água, material vegetal e palha; 

 Serem forçadas a tomar rotas alternativa mais longas, pode também pôr em perigo a 
segurança física das mulheres e das crianças; e 

 Perda de vias de acesso também pode afectar desproporcionalmente as pessoas com 
deficiência, que têm mobilidade reduzida. 

 
Declaração de significância 
Sem Mitigação 
Se não forem aplicadas quaisquer medidas de mitigação a disposição operacional da propriedade 
irá provavelmente restringir o acesso das populações locais para as rotas e caminhos 
estabelecidos, e seu acesso aos recursos naturais. 
 
Com Mitigação 
Se forem implementadas medidas de mitigação, a propriedade operacional deverá ter um impacto 
negativo baixo no acesso contínuo da população local às rotas estabelecidas. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabiidade 

Significância 
Geral Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 25: Acesso Reduzido à Terra 

Impacto 25.2: Perda de rotas de acesso local 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Grave 
Provável 

ELEVADA- - 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Moderada  
Provável 

MODERADA- 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Provável MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Ligeiro Pode Ocorrer BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 25.3: Aumento da insegurança alimentar 
 
Este impacto também foi analisada na avaliação de Recursos Naturais e de Uso da Terra. As 
medidas de mitigação propostas aqui são uma síntese das medidas em ambos os relatórios. As 
clacificações de significância foram as mesmos para ambas as avaliações. 
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Causa e comentário 
Vários elementos podem ser avaliados para medir a segurança alimentar das pessoas. Estes 
incluem a disponibilidade de alimentos, o sucesso de alimentos e estabilidade, e utilização dos 
alimentos. 
 
Disponibilidade de Alimentos  
A partir dos dados, fica claro que a maioria das famílias são muito dependentes da agricultura de 
subsistência. Cerca de 84% dos domicílios praticam agricultura de alimentos, cerca de 40% têm 
árvores produtivas, 19,2% estão envolvidos na pesca e cerca de 65% têm gado. O valor deste 
estilo de vida de subsistência não pode ser exagerado, como moradores são, obviamente, 
dependentes em grande parte da sua produção alimentar. Além de pessoas que vivem em/e perto 
de Chemba, muito pouca comida é realmente comprad dos mercados, o que significa que os 
moradores ainda não estão totalmente expostos aos custos associados com o transporte de 
alimentos, ou flutuações nas tarifas de importação e exportação de alimentos. Há uma ligeira 
preocupação de que o projecto possa, no entanto, afectar os preços dos alimentos locais, 
especialmente se mais pessoas forem empregadas e receberem uma renda regular. 
 
Além disso, as famílias também podem converter cada vez mais as suas culturas alimentares para 
culturas de rendimento, em particular cana para competir no mercado de nicho ou esquema de 
produtores de fomento. Embora a maioria dos domicílios tenha machambas, a venda de produtos 
agrícolas é sempre atraente e muitas vezes um meio de tentação para obter renda necessária. 
Medidas de mitigação suficientes devem estar no local para se proteger contra a consequência 
não intencional de indisponibilidade de alimentos. 
 
Acesso ao acesso de alimentos e estabilidade da disponibilidade 
Os meios utilizados para ter acesso a alimentos diferentes entre as diferentes comunidades. 
Normalmente, a distância de Chemba é um factor fundamental na forma como as pessoas 
acessam alimentos, uma vez que os mercados de alimentos maiores estão localizados em 
Chemba. Por exemplo, parece que as pessoas que vivem em Chemba são claramente mais 
dependente de acesso a alimentos de mercados, uma vez que a maior parte das oportunidades 
de emprego (e, portanto, de renda) estão em Chemba. O poder de compra é, portanto, maior em 
Chemba, enquanto as comunidades mais longe da cidade estão mais inclinadas a emprestar, 
trocar, compartilhar ou simplesmente usar seus estoques de alimentos. Caso o projecto continue, 
os agregados familiares sem acesso às explorações agrícolas (especialmente em Chemba), que 
são, portanto, mais dependentes da compra de alimentos podem ser mais prejudicados pela 
inacessibilidade de alimentos e estabilidade, como tal, as famílias seriam afectadas por flutuações 
de preços. Note-se que eventos climáticos de contornos dramáticos (secas e cheias) têm afectado 
os níveis de produção agrícola locais nos últimos anos. 
 
Claramente, diferentes medidas de melhoria da mitigação e de subsistência devem estar no local 
para lidar com diferentes famílias e onde se baseiam. 
 
Utilização de Alimentos 
A utilização dos alimentos, que inclui a qualidade de alimentos consumidos e a sua preparação, é 
um estudo sobre por si só. Dados insuficientes foram colectados para medir a utilização dos 
alimentos, razão pela qual a CES recomenda vivamente a EcoFarm a realizar um Estudo de 
Alimento e Nutricional separado (consulte Medidas de Mitigação e Melhoramento abaixo). Embora 
algumas famílias tenha eletricidade em Chemba, de longe, a maioria não tem qualquer forma de 
electricidade. Isto significa que os alimentos frescos não podem ser armazenados durante um 
longo período de tempo. 
 
Por último, a falta de saneamento foi notada durante a pesquisa, que é em grande parte o 
resultado de pontos de água que estão sendo compartilhado com o gado, serviços de saúde 
inadequados ou práticas precárias de higiene ou de educação sobre a higiene. Isto afecta a 
utilização dos alimentos especialmente entre as crianças doentes ou idosos, como alimentos não 
podem ser consumidos ou devidamente digeridos. O alimento que é preparado em condições anti-
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higiênicas pode mesmo tornar-se a fonte de doenças infecciosas. 
Declaração de significância 
Sem Mitigação 
Sem quaisquer medidas de mitigação o projecto pode ter um impacto negativo sobre a segurança 
alimentar moderada, tornando significância global negativa baixa. Não se prevê que mais terra 
seja adquirida durante a fase operacional do projecto, apesar de melhoria contínua e, 
possivelmente, algumas expansões menores poderem precisar de alguma terra. Portanto, o 
impacto durante a fase operacional é indicado com baixo negativo. 
 
Com Mitigação 
Se forem adoptadas medidas de mitigação, os níveis de produção de alimentos pode aumentar. 
Por esta razão, oa significância seria positiva moderada. Não se prevê que mais terra seja 
adquirida durante a fase operacional do projecto, apesar de melhoria contínua e, possivelmente, 
algumas expansões menores poderem precisar de alguma terra. Portanto, o impacto durante a 
fase operacional caso seja fornecida de mitigação é indicado como positivo moderado. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 25: Acesso Reduzido à Terra 

Impacto 25.3: Aumento da insegurança alimentar 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Provável MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada 
Benéfica  

Provável MODERADA+ 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Ligeira Pode Ocorrer BAIXA- 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Moderada 
Benéfica  

Provável MODERADA+ 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
11.2.1.1 Medidas de Mitigação e Melhoramento  

São propostas as seguintes medidas de mitigação para a Propriedade da EcoFarm: 

(i) Em conformidade com os requisitos do PD5 da IFC, precisa ser elaborado um Plano de 
Restauração da Subsistência (para este projecto é referido como um Plano de Restauração 
e Melhoria da Subsistência - PRMS). Este plano deve incluir uma avaliação agrícola e 
patrimonial detalhada de todas as machambas afectadas e posses dos proprietários, a fim 
de desenvolver estratégias de compensação adequadas e matrizes de Titularidade (notando 
que a compensação em termos do PD5 da IFC não precisa ser necessariamente em 
dinheiro). 

(ii) O PRMS será elaborado em conformidade com os Regulamentos para o processo de 
Reassentamento Resultante de Actividades Económicas (GM, 2012); 

(iii) De acordo com o Administrador de Chemba, como parte deste PRMS, deveria ser criada 
uma comissão pela EcoFarm que inclui representantes das CAPs e o desenvolvedor, bem 
como: 

(a) Os Serviços Distritais de Actividades Económicas, representando o sector agrícola; 
(b) OS Serviços Distritais de Planeamento e Infraestrutura, o que representa o 

planeamento territorial, obras públicas e habitação; 
(c) O Administrador do Distrito; e 
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(d) Um representante do governo provincial. 

(iv) A comissão deve funcionar como um grupo de monitoramento e supervisão para possível 
deslocamento económico, e deve incluir um mecanismo de comunicação (referido pela IFC 
como um “Mecanismo de reclamações”), quer para o retorno geral do projecto e/ou 
queixas); 

(v) Uma comissão estabelecida deve ser o principal veículo para engajamento entre o 
desenvolvedor e os agregados familiares afectados e os agricultores, que devem ser 
utilizados para estabelecer as taxas de colheita e de compensação de árvores, a prestação 
de terras agrícolas alternativas (se isso se tornar um problema), bem como estratégias de 
subsistência restauração/desenvolvimento (como programas agrícolas, por exemplo). De 
acordo com os Regulamentos para o Processo de Reassentamento Resultante de 
Actividades Económicas, os representantes do governo listados acima devem ser parte da 
implementação do PRMS; 

(vi) Na medida do razoavelmente possível o PRMS deve ser usado como um documento de 
orientação com a qual conceber o esquema de irrigação da Propriedade da EcoFarm para 
acomodar, na medida do razoavelmente possível, as machambas existentes e/ou estruturas; 

(vii) Antes da aquisição de terras para o desenvolvimento da irrigação da Propriedade da 
EcoFarm, de acordo com o PRMS, os agricultores e/ou proprietários das casas/estrutura, 
afetadas devem ser notificados de tal deslocamento com  antecedência suficiente e levar em 
consideração o calendário de plantio e colheita. Amplas oportunidades devem ser fornecida 
através de uma comissão criada para aqueles afectados para fazerem parte da 
implementação do PRMS, e para negociar opções de apoio com a EcoFarm; 

(viii) Os agricultores e / ou agregados familiares afectados pela perda de machambas/estruturas 
etc. devem ser assistidos pelo desenvolvedor e SDAE para encontrar terras agrícolas 
alternativas e preparando seus campos “novos” antes de perder suas terras. Esta terra deve 
ser, pelo menos, a mesmo ou de melhor qualidade, e nenhum agricultor deve ficar pior após 
o deslocamento. Na medida do razoavelmente possível, essas “novas” machambas devem 
ser capazes de sustentar o agricultor afectada pelo tempo de aquisição de terras. Terra 
alternativa deve ser uma negociação entre as pessoas afectadas e  SDAE. A terra não deve 
ser oferecidz sem consulta significativa e uma análise de opção. Estas medidas de 
mitigação são diretrizes de boas prática da IFC sob o PD5, que são colectivamente referidas 
como “apoio transitório”; 

(ix) Como a segurança alimentar é um componente-chave do projecto, a CES recomenda que o 
desenvolvedor comprometa-se a fazer uma avaliação nutricional das CAPs e estabelecer 
uma linha de base de segurança alimentar para a área afectada da projecto. Tal avaliação 
deve quantificar a pré segurança alimentar e implementação de pós-projecto para garantir 
que as medidas de mitigação propostas para proteger contra a segurança alimentar 
reduzida são eficazes; 

(x) A utilização de rotas de vias de acesso locais que poderiam ser afectadas deve ser avaliada 
e alternativas, cumprindo as funções perdidas, devem ser criadas. As mulheres em 
particular precisam de ser consultadas em termos de segurança das novas rotas; e 

(xi) Uma estratégia para monitorar os impactos das vias de acesso alteradas sobre a utilização 
de infraestruturas sociais devem ser desenvolvidas como parte de um inquérito de 
monitorização longitudinal (ou seja, contínuo). 

 
São propostas as seguintes medidas adicionais de mitigação para os DUATs comunitários que 
estão envolvidos no esquema de fomento: 

(xii) É altamente recomendável que a EcoFarm forneça suporte para as cooperativas para 
desenvolverem uma estratégia de comunicação e mecanismo para os agricultores dentro 
dos DUATs da comunidade a para engajar com a EcoFarm sobre esquema de produtores 
de foemnto (se isso inclui recomendações positivas ou queixas); 

(xiii) Embora esquema de produtores de fomento vai operar em DUATs de propriedade 
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comunitária, ainda é recomendado para EcoFarm providenciar com a assistência do SDAE 
e SDPI, apoio adequado para realizar uma avaliação dos terrenos agrícolas nos DUATs da 
comunidade. Isto não é estritamente a responsabilidade do desenvolvedor, ainda qualquer 
apoio adicional deste tipo ajudaria o esquema de produtores de fomento a desenvolver a 
infraestrutura de irrigação de forma a evitar ter de deslocar todo o agregado familiar e/ou 
machamba; 

(xiv) Na sequência de uma avaliação de terras agrícolas como explicou-se, é recomendável que 
a EcoFarm considere a implementação das mesmas medidas para os DUATs da 
comunidade como são propostos pelo PRMS para a sua propriedade; 

(xv) O desenvolvedor está empenhado em ajudar as comunidades locais com sua própria 
segurança alimentar, permitindo que alguns membros da cooperativa e/ou da comunidade 
compartilhem em outro pivô e/ou irrigação de reboque sobre os DUATs da comunidade com 
pequenas parcelas alocadas para uso doméstico de culturas alimentares. No entanto, 
recomenda-se que a EcoFarm envolva-se com os agricultores das cooperativas, a fim de 
avaliar a sua preferência local para o tal sistema de irrigação e parcelas de terra. Diferentes 
opções terão de ser discutidas com cada agricultor beneficiário, como diferentes 
agricultores poderão preferir ter os seus campos em locais diferentes. Envolvimento 
precoce e sensibilização da comunidade serão a chave para o sucesso de um tal sistema 
de irrigação extra da comunidade para a segurança alimentar; e 

(xvi) Um benefício significativo para as CAPs seria fornecer treinamento aos agricultores sobre 
práticas agrícolas sustentáveis que lhes permitam utilizar pequenos pedaços de terra por 
períodos mais longos. Alguns programas agrícolas que poderiam ser considerados incluem: 

(a) Formação em agricultura de Conservação, usando parcelas de demonstração (isso 
pode ser considerado em vários dos 0,1 hectares de terra alocados de culturas 
alimentares); e / ou 

(b) Programa de machamba escolar, incluindo um módulo de segurança nutricional e 
alimentar. 

 

11.2.2 Questão 26: Acesso Reduzido a Recursos Naturais 

Uma questão relacionada com a perda de terreno para machambas é a questão da redução do 
acesso aos recursos naturais. Uma matriz de recursos naturais é usada pela maioria dos 
moradores - recursos que sustentam suas práticas de subsistência e fazem parte integrante dos 
serviços ecossistêmicos prestados pelo ambiente natural. A relativamente grande porção de terra 
será utilizada para o desenvolvimento do projecto, e à luz de outros desenvolvimentos nas 
proximidades do projecto, tais como a indústria madeireira que já reduziu o acesso da 
comunidade para árvores de grande porte, a preocupação levantada é que os recursos naturais , 
como os serviços dos ecossistemas, podem ser reduzidos. A principal questão aqui diz respeito 
ao acesso a árvores, arbustos e plantas para a construção de casas e outras infraestruturas. Por 
outro lado, deve notar-se que as possibilidades de emprego deve ter um contra-efeito dramático 
sobre essa perda. Com mais oportunidades de emprego, materiais domésticos podem ser 
comprados para a construção, reduzindo a pressão exercida sobre o ambiente natural. 
 
Dois impactos são discutidos abaixo, ou seja, a perturbação e/ou alterações nos padrões de 
subsistência e da colecta de madeira, plantas e outros materiais, bem como um aumento na 
competição por recursos. 
 
Para evitar a duplicação, medidas de mitigação e de melhoramento para os dois impactos 
identificados nesta questão são consolidados na secção 10.2.2.1. 
 
Impacto 26.1: Perturbações e mudanças nos padrões de subsistência e de recolha de 
madeira, plantas e outros materiais 
 
Este impacto também foi analisada na avaliação de Recursos Naturais e de Uso da Terra. As 
medidas de mitigação propostas aqui são uma síntese das medidas em ambos os relatórios. As 
classificações de significância foram as mesmas para ambas as avaliações. 
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Causa e comentário 
Se o acesso aos recursos naturais é reduzida, os moradores serão obrigados a adaptar suas 
estratégias de sobrevivência para qualquer recolha de menos material de madeira e planta, ou 
caminhar distâncias maiores para obter tal material. 
 
De qualquer forma, os efeitos podem ser significativos como as pessoas podem não ter material 
suficiente para a construção de subsistência ou padrões de apoio. Isto irá reduzir seu padrão de 
vida, e pode torná-los mais dependentes do governo ou projectos de desenvolvimento para apoio; 
com efeito mudando seu estilo de vida de um sustentável a uma um dependente de renda. 
 
Declaração de significância 
Sem Mitigação 
Sem qualquer medida de mitigação, o projecto pode perturbar e mudar padrões de subsistência e 
de recolha de madeira, plantas e outros materiais. Isto irá levar a uma significância gerla elevada 
durante a construção, e moderada durante a operação. 
 
Com Mitigação 
Devem ser adoptadas medidas de mitigação, tais como incluir um corredor de conservação para a 
colheita sustentável dos recursos naturais, os impactos ainda seriam relevante, embora a 
gravidade de tais impactos seria negativa baixa. Uma vez que não são esperadas novas reduções 
nos recursos naturais durante a fase operacional, a gravidade desse impacto negativo deve ser 
baixa durante esta fase. A razão para isso é que a perda inicial de recursos naturais, 
eventualmente, continuará a ter um ligeiro impacto sobre os padrões de uso dos recursos naturais 
dos moradores. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabiidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 26: Acesso Reduzido a Recursos Naturais 

Impacto 26.1: Perturbações e mudanças nos padrões de subsistência e de recolha de 
madeira, plantas e outros materiais 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Muito Grave Provável  ELEVADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Provável  BAIXA- 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Grave Provável  MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Moderada Pode Ocorrer BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 26.2: Aumento da competição sobre os recursos   
 
Causa e comentário 
Nenhuma disputa de terra foi observada ou mencionada entre os moradores locais. No entanto, 
com menor acesso à terra, há uma possibilidade de que disputas e conflitos de terra e dos 
recursos naturais possam aumentar. 
 
Com Mitigação 
Caso sejam adoptadas medidas de mitigação, a significância geral deve ser negativa baixa como 
a gravidade do impacto deve ser ligeira. Umavez que não são esperadas novas reduções nos 



Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      147            EcoFarm Lda 

recursos naturais durante a fase operacional, o impacto durante esta fase deve ser negativo baixo. 
 
Sem Mitigação 

Sem qualquer medida de mitigação, a significância geral deve ser negativa moderada, como a 
gravidade do impacto seria grave. 

Seclaração de Significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 26: Acesso Reduzido a Recursos Naturais 

Impacto 26.2: Aumento da competição sobre os recursos   

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Severe 
Pouco 

Provável  
MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Ligeira Provável BAIXA- 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Grave 
Pouco 

Provável  
MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Ligeira Provável BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
11.2.2.1 Medidas de Mitigação e Melhoramento  

São propostas as seguintes medidas de mitigação: 

(i) Delimitação das zonas-tampão e corredores de conservação. 

(ii) De acordo com as orientações internacionais, a perda de acesso aos recursos naturais é 
vista como deslocamento económico, especialmente se os moradores locais derivarem 
uma renda de tais recursos (IFC, 2012). Consequentemente, uma comissão da 
comunidade deve ser usado como uma ferramenta de comunicação apartir da qual a 
EcoFarm irá estabelecer remuneração e titularidade de estruturas para tais perdas em 
consulta com o SDAE, antes de qualquer aquisição de terras que poderia afectar as 
famílias, as estruturas e/ou machambas; 

(iii) A EcoFarm devem incorporar como parte de uma tal comissão da comunidade um 
mecanismo de comunicação através do qual as PAP podem se engajar com a EcoFarm 
durante todo o processo de PRMS, sejam estes queixas, retorno do projecto ou 
observações gerais e sugestões de projectos; 

(iv) A descrição do projecto permite largas faixas de vegetação nativa a serem mantidas entre 
os campos, como estas também atuarão como quebra-fogos eficazes. Acredita-se que 
essas áreas vão ajudar a manter a ecologia da região e assegurar a utilização dos 
recursos naturais. Recomenda-se ainda que a disposição da infraestrutura de irrigação 
(tanto na propriedade, mas também nas cooperativas da comunidade) deve ser concebida 
de forma a conservar o máximo das áreas de vegetação densa quanto possível para-uso 
controlado e sustentável da comunidade. Tais áreas florestais podem ser controladas 
como um serviço do ecossistema para as comunidade afectadas, geridas por líderes da 
comunidade designados como os guardiões dessas áreas de uso controlado. Para a 
propriedade, por exemplo, um acordo pode ser assinado entre a EcoFarm e as 
comunidades circundantes que reforça os direitos das comunidades em torno de usar 
essas áreas de florestas controladas, no entanto, com cláusulas rígidas e particulares e 
condições de saúde e segurança; e 
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(v) Recomenda-se que todas as actividades de limpeza de terra tome em conta o potencial 
uso de recursos das CAPs. Por exemplo, a madeira abatida deve ser fornecida para os 
moradores, enquanto gramíneas e caniços a serem cortados podem ser fornecidos às 
famílias para tecto. 

 

11.2.3 Questão 27: Criação de emprego e Estimulação do Crescimento Económico 

O projecto está em grande parte das premissa e intenções do governo e do desenvolvedor para 
estimular um nicho de mercado para a produção de cana de açúcar no Distrito de Chemba. Como 
são necessárias oportunidades de emprego na área, os moradores e as autoridades locais têm 
grandes expectativas de que o projecto vai criar oportunidades de emprego e estimular o 
crescimento económico. Os seguintes impactos estão relacionados com esta questão, que são 
discutidas abaixo.    
 

 Oportunidades de emprego; 

 Oportunidades de formação e expansão da base de competências local; 

 Criação de pequenas empresas; 

 Conflito comunitário, devido ao diferencial de benefícios do projecto; 

 Conflitos entre trabalho local e expatriados; 

 Redução do trabalho da  agricultura familiar; e 

 Influxo temporário/permanente dos candidatos a emprego. 
 
Para evitar a duplicação, medidas de mitigação e de melhoramento para os sete impactos 
identificados nesta questão são consolidados na secção 10.2.3.1. 
 
Impacto 27.1: Oportunidades de emprego e desenvolvimento económico 
 
Causa e Comentário 
Cerca de 750 oportunidades de emprego permanentes devem ser criadas pela própria 
propriedade. Além disso, os moradores serão empregados sob as cooperativas para vender a sua 
própria cana para EcoFarm. Por isso, inúmeras oportunidades de emprego serão criadas pelo 
projecto. 
 
A área tem uma população jovem significativa (51,8% da população é de 14 anos ou menos), que 
terá as oportunidades de emprego no futuro próximo. Uma proporção significativa da população 
(43,8%) estão em idade de trabalhar - 15 e 64 anos -que significa que o potencial de força de 
trabalho é significativo. A área também carece de oportunidades de emprego real ou o 
crescimento económico, para quais fins o projecto certamente fornecem uma injeção económica 
muito necessária para a economia da região. 
 
A maioria das tarefas pode ser realizada por mão de obra local, o que significa que os 
profissionais estrangeiros ou trabalho migrante não tem que ser usados para uma grande 
extensão. 
 
Declaração de significância 
Sem Melhoramento 
Caso as medidas de melhoramento não sejam implementadas, a significância das oportunidades 
de emprego seria positiva baixa durante a fase de construção, e moderada durante a fase 
operacional (durante a qual devem ser criadas mais oportunidades de emprego). A razão para 
esta significância positivo é que, mesmo sem estas medidas de melhoria, oportunidades de 
emprego são necessárias e devem ter um impacto positivo sobre a população em termos de 
geração de renda. Com oportunidades de emprego, as famílias podem, potencialmente, ter uma 
forma regular de renda. Isso poderia ajudar muitas famílias a diversificar as suas oportunidades de 
obtenção de renda, ou até mesmo para comprar o equipamento necessário para reforçar as suas 
práticas agrícolas. Além disso, estimular a economia da região pode ter um impacto permanente e 
sustentável nestas cdomunidades e as oportunidades de emprego na área. 
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Com Melhoramento 
Caso sejam implementadas medidas de melhoramento, mais população local seria capaz, 
finalmente, de colher os benefícios do projecto. Este deverá ter um impacto altamente positivo na 
geração de emprego. Por último, caso o projecto não prossiga (a opção “não-avançar”), isso teria 
um impacto negativo sobre os CAPs baixo. A razão para isso é que o desenvolvimento acumulado 
na área (especialmente de madereiros) pode adquirir mais de terra e os recursos da população 
local, reduzindo as suas fontes de subsistência, possivelmente, sem fornecer qualquer forma real 
sustentável de geração de renda. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 27: Criação de emprego e Estimulação do Crescimento Económico 

Impacto 27.1: Oportunidades de emprego e desenvolvimento económico 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Provável BAIXA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Muito 
Benéfico  

Definitivo  ELEVADA+ 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional  
Moderada 
Benéfica  

Provável 
MODERADA+ 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional Benéfica 
Provável 

ELEVADA+ 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Moderada 
negativa 

Pode Ocorrer BAIXA- 

 
 
Impacto 27.2: Oportunidades de formação e expansão da base de competências locais 
 
Causa e comentário 
Uma componente-chave do projecto envolve formação na produção de cana, gestão de 
cooperatvas e gestão de negócios. Esta componente de formação faz parte do esquema de 
produtores de fomento. Além disso, treinamento em serviço também será fornecido para a força 
de trabalho, que deve expandir sua base de habilidades. A EcoFarm também é incentivada a 
fornecer aprendizagem para os membros da comunidade não qualificados, permitindo-lhes 
adquirir competências necessárias no local de trabalho enquanto trabalham sob a supervisão de 
mais pessoal experiente. 
 
Em adição as habilidades relacionadas ao local de trabalho, experiência de projectos em países 
em desenvolvimento indicam que a transferência de competências de saúde e segurança 
adquiridos pelos funcionários para a comunidade em geral pode ocorrer (ou seja, os funcionários 
a melhoram as medidas de saúde e segurança em seus domicílios, tais como casa e 
sensibilização para a segurança rodoviária, e higiene pessoal e nutricional). 
 
Declaração de significância 
Sem Melhoramento 
Caso não seja oferecido o desenvolvimento de competências, o impacto da criação de emprego, 
possivelmente, será limitado a um grupo selecionado de indivíduos, afectando a capacidade de 
mais membros da comunidade para beneficiar de formação através da criação de mais empresas 
e crescente economia da região. A significância geral na criação de emprego e a dinamização da 
economia seria, portanto, positiva moderada. 
 
Com Melhoramento 
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Caso seja fornecida formação, a significância global da criação de emprego e a dinamização da 
economia seria elevada positiva, à medida que mais pessoas seriam capazes de colher os frutos 
do projecto, utilizando as habilidades que adquiriram para crescer a economia da região ou para 
competir no novo mercado da cana. A significância geral na criação de emprego e a dinamização 
da economia seria, portanto, elevada positiva.  
  

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 27: Criação de emprego e Estimulação do Crescimento Económico 

Impacto 27.2: Oportunidades de formação e expansão da base de competências locais 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada 
Benéfica  

Definitivo  MODERADA+ 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Muita 
Benéfica  

Definitivo  ELEVADA+ 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional  
Moderada 
Benéfica  

Provável 
MODERADA+ 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional Benéfica Definitivo  ELEVADA+ 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
 
Impacto 27.3: Criação de oportunidades de pequenos negócios 
 
Causa e Comentário 
O projecto vai exigir produtos e serviços. Estes podem ser adquiridos localmente, em parte, 
criando oportunidades de geração de renda locais. No entanto, apenas um pequeno número de 
artesãos e empresas locais foram identificados na área, e negócios em geral e habilidades de 
gestão financeira estão faltando na população local. 
 
Declaração de significância 
Sem Melhoramento 
Caso o projecto não utilize os serviços locais da área, menos pessoas locais seriam capazes de 
estabelecer as pequenas empresas, deste modo, oferecendo menores benefícios do projecto, e o 
impacto do projecto sobre a estimulação da economia só vai ser moderadamente positiva. 
 
Com Melhoramento 
Se o projecto usar os serviços locais, na medida do possível, mais pessoas locais seriam capazes 
de estabelecer as pequenas empresas, e o impacto do projecto sobre a estimulação da economia 
será elevado positivo.  
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 27: Criação de emprego e Estimulação do Crescimento Económico 

Impacto 27.3: Criação de oportunidades de pequenos negócios 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada 
Benéfica  

Definitivo  MODERADA+ 
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Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Muito 
Benéfica  

Definitivo  ELEVADA+ 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional  
Moderada 
Benéfica  

Provável 
MODERADA+ 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional Benéfica Definitivo  ELEVADA+ 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 27.4: Conflito comunitário, devido ao diferencial de benefícios do projecto 
 
Causa e comentário 
A linha de base de dados mostrou que o emprego é quase inexistente. Ela também mostrou que 
as expectativas de emprego do projecto são elevadas. 
 
Com este pano de fundo, é provável que as oportunidades criadas pelo projecto possam levar a 
conflitos comunitários, especialmente se alguns membros da comunidade receberem mais 
benefícios do projecto do que outros. 
 
Estes incluem conflito dentro de comunidades e entre as comunidades, resultantes de: 

 Um aumento das disparidades económicas entre aqueles com empregos e os que não 
têm; 

 Mudanças nos valores e mudanças no “modo de vida” das pessoas com emprego; 

 Mudanças nas relações de poder entre os jovens empregados e anciãos; 

 Percepção de acesso injusto ao esquema de produtores de fomento; 

 Percepção de estratégias de recrutamento desleais; 

 Percepção de compensação injusta pela perda de culturas e estruturas (esta questão será 
particularmente sensíveis); 

 Percepção de estratégias de aquisições preferenciais; e/ou 

 Corrupção de funcionários e lideranças locais. 
 
Declaração de significância 
Sem Melhoramento 
Se não forem adoptadas medidas de mitigação, os conflitos da comunidade podem ser graves e 
prováveis, dando um significância negativa geral moderada. 
 
Com Melhoramento 
Devem ser adoptadas medidas de mitigação, os conflitos da comunidade devem ser ligeiramente 
sentidos e a significância geral será negativa baixo durante as fases de construção e de operação. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabiidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 27: Criação de emprego e Estimulação do Crescimento Económico 

Impacto 27.4: Conflito comunitário, devido ao diferencial de benefícios do projecto 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo Regional  Grave Provável MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo Regional  Ligeira Pode Ocorrer BAIXA- 

Fase Operacional  

Sem Longo Prazo  Regional  Grave Pode Ocorrer MODERADA- 
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Mitigação 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 27.5: Conflitos entre mão de obra local e expatriados 
 
Causa e comentário 
O nível educacional e a base de competências na área são muito baixos. O projecto certamente 
vai exigir a importação de pessoal qualificado de dentro e fora de Moçambique. Estas pessoas de 
fora poderiam ser de diferentes grupos étnicos, que poderiam levar a tensão e conflito entre elas e 
a população local devido a várias razões: 

 Diferenças de riqueza; 

 AAcesso diferencial às instalações; 

 Diferentes normas culturais e de opinião política; e 

 Sensação de que pessoas de fora “roubam” empregos da população local. 
 
Declaração de Significância 
Sem Mitigação 
Sem mitigação, a significância geral seria moderada negativa durante as fases de construção e 
operacional. 
 
Com Mitigação 
Se forem implementadas medidas de mitigação, a significância geral deste impacto seria baixa 
negativa durante as fases de construção e operacional. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 27: Criação de emprego e Estimulação do Crescimento Económico 

Impacto 27.5: Conflitos entre mão de obra local e expatriados 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Pode Ocorrer MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional Grave Pode Ocorrer MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 27.6: Redução na disponibilidade de mão de obra agricultura familiar 
 
Causa e Comentário 
Esta é uma preocupação porque as famílias precisam de trabalho para trabalhar em suas próprias 
machambas. As oportunidades de emprego, especialmente se mais de uma pessoa for 
empregada por agregado familiar, podem reduzir o acesso dos próprios moradores para o 
trabalho agrícola. Isto é particularmente um problema que diz respeito à mais jovem geração e 
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mulheres, que são em grande parte responsáveis pela agricultura. Este impacto é agravado pelos 
impactos do HIV/SIDA na população activa saudável, bem como doenças de veiculação e no ar, 
que são comuns na área. 
 
Declaração de Significância 
Sem Mitigação 
Este impacto é provável, como o número de oportunidades de emprego a ser fornecido é 
significativa (750). O impacto seria pior se as oportunidades de emprego sazonal ou temporário 
coincidirem com os períodos de plantação ou colheita das comunidade. A significância geral seria 
moderada negativa durante a fase de construção e fase operacional. 
 
Com Mitigação 
As medidas de mitigação irão impedir as famílias de perder o trabalho agrícola (especialmente 
durante os períodos de plantio e colheita). A significância geral seria negativa baixa durante as 
fases de construção e operacional. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 27: Criação de emprego e Estimulação do Crescimento Económico 

Impacto 27.6: Redução na disponibilidade de mão de obra agricultura familiar 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Provável MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional Grave Provável MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 27.7: Influxo de candidatos a emprego temporário/permanente 
 
Causa e Comentário 
Como há poucas oportunidades de emprego no distrito, há uma possibilidade de que o projecto 
poderia atrair trabalhadores migrantes em busca de emprego. No entanto, uma vez que as 
discussões dos grupos focais revelaram algumas tendências migratórias no momento, esta é 
apenas uma pequena possibilidade, especialmente desde que o projecto tenha como objectivo 
empregar os moradores locais tanto quanto razoavelmente possível. 
 
Como a maioria dos moradores estudados são pobres e muitos são com pouca educação, ais 
trabalho mais instruído e qualificado será exigida para alguns cargos técnicos, como gestores e 
agrônomos de cana. A significância deste deve ser baixa, como a maioria dos trabalhadores 
necessários não deve precisar de experiência de trabalho anterior. Tal como acontece com a 
maioria dos impactos sociais, a migração também pode ter uma influência positiva em termos de 
prestação de moradores locais com oportunidades de pequenos negócios devido a um aumento 
da demanda por produtos locais e de outros bens, bem como oportunidades de intercâmbio 
cultural. 
 
Embora o influxo seja considerado fora do controle do desenvolvedores do projeto, as directrizes 
da IFC na imigração induzida por projectos sugerem que o influxo pode ameaçar a “segurança do 
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projecto” e que deve ser gerido como uma ameaça o projecto (cf. IFC, 2009). Os impactos 
directos e indirectos associados com um afluxo de trabalhadores (de fora) são susceptíveis de ter 
impactos significativos sobre estas comunidades, uma vez que geralmente resultam em muitas 
mudanças sociais, culturais, económicas e políticas. Algumas delas incluem (mas não estão 
limitadas a): 
 

 Criação de tensões e conflitos entre os moradores locais e os migrantes em matéria de 
recursos naturais, terra e oportunidades de emprego; 

 Inflação de comida local e preços de produtos; 

 Colocação de aumento da pressão sobre os recursos sociais e naturais já limitados; 

 Aumento da incidência de chamados “males sociais”, incluindo prostituição, abuso de 
álcool e crime; 

 Aumento da prevalência de doenças transmissíveis, como as doenças diarreicas, doenças 
transmitidas por vectores, como a malária e as infecções sexualmente transmissíveis 
(consulte o Estudo de Impacto de Saúde); 

 Criação de “intervalos de pobreza”, tais como as desigualdades em termos de acumulação 
de renda e riqueza entre os habitantes locais e os migrantes; e 

 Perturbação das dinâmicas sociais, por exemplo, aumento de conflitos entre homens e 
mulheres em relação às despesas do rendimento do agregado familiar, e as tensões entre 
os migrantes e os homens locais sobre questões de concorrência sexual percebidas. 

 
Declaração de significância 
Sem Mitigação 
Se não forem desenvolvidos e implementados planos adequados, o impacto da migração interna 
pode ser negativo moderado para aa fases de construção e operacional. Este impacto é 
moderado, uma vez que o risco ou probabilidade de um influxo é pouco provável. 
 
Com Mitigação 
Se  medidas de mitigação apropriadas estiverem no lugar, o impacto tanto durante a construção e 
fases operacionais deve ser baixo negativo nas comunidades afectadas. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 27: Criação de emprego e Estimulação do Crescimento Económico 

Impacto 27.7: Influxo de candidatos a emprego temporário/permanente  

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Grave 
Pouco 

Provável 
MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional Grave 
Provável 

MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional Moderada 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
11.2.3.1 Medidas de Mitigação e Melhororamento 

O desenvolvedor deve explorar oportunidades para gerir e mitigar os impactos negativos 
associados a este problema através do desenvolvimento de planos de gestão adequados. 
Algumas dessas recomendações incluem: 
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(i) Desenvolver um Plano de Gestão de Trabalho, Recrutamento e Influxo (PGTRI): 

As directrizes a seguir podem ser usadas no desenvolvimento de um plano desse tipo: 

(a) Divulgação da informação: As oportunidades de emprego têm de ser anunciadas. A 
aquisição e as modalidades de tal emprego devem ser disponibilizadas ao público. 
Comunicações regulares são necessárias para o público em geral no que diz respeito ao 
recrutamento e aquisições; 

(b) Recrutamento e transparência da cadeia de suprimentos: regras e oportunidades de 
recrutamento e de contratação tem que ser transparente e, mais importante, acessível ao 
público. Esta será a responsabilidade do OLC, bem como o gestor de recursos humanos. 
A possibilidade de correctores de trabalho pode ser investigada para evitar as tensões em 
torno do “encontro às portas do projecto” de pessoas para oportunidades de emprego; e 

(c) Gestão de Influx e medidas de segurança: Embora a necessidade de segurança do 
projecto seja compreensível, tais medidas de segurança podem ter outras implicações de 
segurança e mobilidade dos moradores circundantes. Um mecanismo precisa ser 
implementado para permitir o acesso livre às suas comunidades vizinhas, enquanto ainda 
no entanto restringe o afluxo descontrolado de candidatos a emprego. Compromissos 
regulares com os moradores locais e os agentes de segurança por meio de oficinas e 
reuniões devem construir uma relação entre essas partes, visando colectivamente evitar 
uma solução viável a este respeito. 

(ii) As seguintes convecções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem de ser 
respeitadas neste plano:  

(a) Convenção 87 da OIT sobre a liberdade sindical e a protecção do direito sindical; 
(b) Convenção 98 da OIT sobre o direito de organização e negociação colectiva; 
(c) Convenção 29 da OIT sobre trabalho forçado; 
(d) Convenção 105 sobre a abolição do trabalho forçado da OIT; 
(e) Convenção 138 da OIT sobre a idade mínima de emprego; 
(f) Convenção 182 da OIT sobre o trabalho infantil; 
(g) Convenção OIT 100 sobre igualdade de remuneração; e 
(h) Convenção 111 da OIT sobre discriminação. 

 

(iii) As recomendações contidas no PD2 da IFC (Trabalho e Condições de Trabalho) devem ser 
respeitadas no desenvolvimento de políticas de trabalho e directrizes operacionais. Essas 
incluem: 

(a) Desenvolver políticas e procedimentos de RH adequadas (Nº 8); 
(b) Estabelecer condições de trabalho adequadas (No 10); 
(c) Assegurar a não discriminação e proporcionar a igualdade de oportunidades (No 15); 
(d) Criação de um mecanismo de reclamações para questões trabalhistas (No 20); 
(e) Proteger a força de trabalho (No 21-22); e 
(f) Saúde e Segurança Ocupacional (No 23). 

(iv) Um comitê de centro de emprego/ emprego deve ser estabelecido para projectar o 
implementar o PGTRI. Isso deve garantir que o recrutamento é feito de uma maneira justa e 
transparente e que as possibilidades de criação de emprego são maximizadas;  

(v) Bolsas de estudo e de trabalho através de estágios poderiam ser fornecidas à população 
local (especialmente os jovens); 

(vi) Desenvolvimento de um Plano de Emgajamento das Partes Interessados (SEP), que 
incorpora o desenvolvimento de estratégias de gestão colaborativa para a imigração; 

(vii) Assegurar o acesso equitativo aos benefícios do projecto, bem como a comunicação 
transparente e eficaz com as partes interessadas locais (através do SEP); 

(viii) O OLC precisa ser treinado para monitorar e lidar com potenciais problemas; 

(ix) Os moradores também devem precisam ser encorajados a continuar as suas práticas 
agrícolas de uma forma sustentável. Programas adicionais de treinamento agrícolas podem 
ser considerados (especialmente para os jovens), bem como a assistência com acesso aos 
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mercados locais e centros económicos para a venda de seus produtos; 

(x) A implementação de um programa de treinamento para capacitação em pessoas locais 
ligadas a metas para a substituição gradual do pessoal expatriado com os nacionais; 

(xi) Na medida do possível, esses trabalhadores envolvidos na fase de construção devem ser 
incorporados no quadro de pessoal permanente para a fase operacional; 

(xii) Desenvolvimento e implementação de um curso de indução obrigatória da comunidade para 
todas as pessoas de fora, empreiteiros e sub-empreiteiros que entram na comunidade local. 
Este código deve incluir políticas relativas a interações com as comunidades e autoridades 
governamentais, a protecção dos bens da comunidade, de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis(DST), etc .; e 

(xiii) Não mais do que dois membros devem ser empregados por família. 

 

11.2.4 Questão 28: Perturbação do Património Cultural 

Duas questões relacionam-se com a possível perturbação ao património cultural, ou seja, a 
perturbação de sepulturas e os lados sagrados, bem como alteração do “senso de lugar” das 
comunidades. 
 
Para evitar a duplicação, medidas de mitigação e de melhoramento para os dois impactos 
identificados nesta questão são consolidados na secção 10.2.4.1. 
 
Impacto 28.1: Perturbação de sepulturas e locais sagrados 
 
Causa e Comentário 
A maioria das comunidades têm um cemitério central e vários locais sagrados ao redor da 
comunidade. Estes são uma parte integrante da identidade das comunidades. A perturbação de 
cemitérios e/ou locais sagrados poderia prejudicar a vida social e espiritual das comunidades. 
 
Embora não seja a intenção do projeto para afetar quaisquer sepulturas ou locais sagrados, 
alguns desses sites, especialmente aqueles longe de aldeias, pode ser afetada. 
 
Declaração de significância 
Sem Mitigação 
A remoção desses locais tem, consequências de longo alcance permanentes, uma vez que afecta 
directamente os valores e padrões de relacionamentos fundamentais no cerne da vida desses 
moradores. Sem mitigação, a significância deste impacto seria negativa elevada durante a 
operação. Durante a fase operacional, as mudanças de perturbação de sepulturas são ligeiras, 
como estriam em grande parte, estabelecidas no projecto. A significância durante esta fase é 
baixa negativa, como sempre haveria a possibilidade de um túmulo ser afectado com as 
mudanças contínuas de terras. 
 
Com Mitigação 
Qualquer interrupção de túmulos ou sepulturas deve ser evitada na medida do possível. No 
entanto, a mitigação deverá permitir que as comunidades exprimam as suas preocupações e 
tenham um contributo para as etapas de planeamento e implementação do projecto. 
 
Isso deve permitir que os moradores afectados sentam-se parte do projecto, e tenham uma 
contribuição significativa à forma como seus túmulos podem ser removidos e/ou realocados. Com 
mitigação apropriada, a significância deste impacto será reduzida para negativa baixa.  
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Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabiidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 28: Perturbação do Património Cultural 

Impacto 28.1: Perturbação de sepulturas e locais sagrados 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Grave 
Provável 

ELEVADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Ligeira Pode Ocorrer BAIXA- 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Permanente 
Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Com 
Mitigação 

Permanente 
Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 28.2: Alteração do “senso de lugar” das comunidades 
 
Causa e Comentário 
Mudanças no bem-estar e no “sentido de lugar” são difíceis de medir e, como resultado, esses 
impactos são muitas vezes ignorados. No entanto, a implementação do projecto provavelmente 
terá um impacto no sentimento de segurança e bem-estar das pessoas, uma vez que as pessoas 
locais têm dependência fortemente sobre o ambiente não só para a agricultura, mas também por 
razões espirituais. Os recursos naturais ao redor fornece-lhes um ambiente familiar, 
especialmente em zonas que são requeridas como sagradas. O projecto vai mudar a paisagem 
física, e, neste processo, as perspectivas das pessoas sobre seus meios de subsistência e o 
possível futuro para os seus filhos. Em outras palavras, o “equilíbrio social” dos moradores pode 
ser perturbado.  
 
Declaração de significância 
Sem Mitigação 
A  significância geral deste impacto é negativa baixa, uma vez que o risco de alterar  o “senso de 
lugar” das comunidades é pouco provável. A população local parece dar boas-vindas ao 
desenvolvimento, e seria privada de oportunidades económicas e sociais se o projecto não 
proceder. 
 
Com Mitigação 
Caso sejam implementadas medidas de mitigação, a significância geral deste impacto ainda seria 
negativa baixa. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabiidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 28: Perturbação do Património Cultural 

Impacto 28.2: Alteração do “senso de lugar” das comunidades 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 
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Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Permanente 
Área de 
Estudo 

Moderada 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Com 
Mitigação 

Permanente 
Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
11.2.4.1 Medidas de Mitigação e de Melhoramento 

São propostas as seguintes medidas de mitigação: 

(i) O PRMS irá registar cada cemitério afectados e jazigo na área de propriedade com a ajuda 
dos moradores; 

(ii) No caso de sepulturas precisarem de ser realocadas, os moradores afetados precisarão 
indicar a sua preferência a este respeito, o que poderia incluir a compensação e/ou 
assistência com a exumação, despesas de transladação e afins; 

(iii) Recomenda-se que as famílias afectadas estejam envolvidas com o desenvolvedor, pelo 
menos, três meses antes da limpeza de terrenos ou preparação. Durante este tipo de 
compromisso, as comunidades afectadas precisam ser informadas quais áreas serão limpas 
e preparadas, e discussões com relação à possível deslocalização de sepulturas ou 
compensação para a remoção de tais sepulturas precisam ser celebradas entre os 
moradores afectados e o desenvolvedor (por meio de uma comissão estabelecida). Alguns 
aspectos a serem considerados incluem a preparação de novos locais de sepultamento e 
meios adequados de transporte e re-enterro dos mortos; 

(iv) Após a avaliação de terras agrícolas e inventário de activos (como parte do PRMS), a 
EcoFarm deve projetar a disposição de infraestrutura da propriedade para, na medida do 
razoavelmente possível, excluir áreas que foram identificadas pelos moradores locais como 
sagrados; 

(v) Continuação e vias de acesso seguras a essas áreas precisam ser asseguradas através da 
disposição da infraestrutura, tais como a adopção de corredores de conservação propostos 
e zonas-tampão nos Recursos Naturais e Uso da Terra; 

(vi) Como parte de uma comissão que precisa ser estabelecida como parte do PRMS, um 
mecanismo de comunicação, entre as CAPs e EcoFarm também devem estar no local, 
através do qual todas as questões, preocupações e/ou queixas podem ser levantadas e 
apresentadas por PAP; 

(vii) Através do SEP, engajamentos comunitários continuos e transparentes devem ser 
realizados em uma base regular (usando a comissão e mecanismo de comunicação acima 
mencionado) para resolver quaisquer retorno, preocupações, problemas e/ou queixas. Actas 
de tais reuniões precisam ser mantidas, e devem ser distribuídas e assinadas pelo 
administrador do distrito 

(viii) Se tal for necessário, o desenvolvedor deve elaborar um Plano de Gestão do Patrimônio 
Cultural em consulta com as comunidades afectadas. Este plano poderia incluir a gestão de 
áreas de uso sustentável dos recursos da comunidade (como explicado), e deve apoiar com: 

(a) A protecção do património cultural da área; 
(b) Identificar todos os locais sagrados na área e propor formas de proteger e/ou realocar 

esses locais; e 
(c) Apoiar o desenvolvedor a entender as normas culturais e valores dos moradores da 

região. 
 

11.2.5 Questão 29: Saúde, Segurança e Protecção Comunitária 

 
Os seguintes impactos são discutidos sob saúde, segurança e protecção: 

 Um aumento de doenças transmissíveis e relacionadas com vector, bem como o HIV/SIDA 
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e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DTS); 

 Riscos de segurança; 

 Riscos de incêndio; 

 Aumento do consumo de álcool fabricado localmente; e 
 
Para evitar a duplicação, medidas de mitigação e de melhoramento para os quatro impactos 
identificados nesta questão são consolidados na secção 10.2.5.1. 
 
Nota: O risco de incêndio foi avaliada em relação a fauna na secção 9.3.2.6 (construção) e 9.3.3 
(Operação), onde sem mitigação a significância foi avaliada como moderado em ambos os casos. 
Nesta avaliação de riscos sociais e económicos a significância do risco de incêndio durante a 
Operação foi classificada de Elevada sem mitigação, uma vez que o risco de ferimentos ou perda 
de vida para os trabalhadores nas plantações foi considerado de maior significância do que o 
empobrecimento da população faunística da área. 
 
Impacto 29.1: Aumento das doenças transmissíveis e relacionadas com vector, incluindo 
HIV /SIDA e DTSs 
 
Causa e Comentário 
O potencial influxo de pessoas para a área combinada com condições precárias de habitação, 
instalações sanitárias inadequadas e falta de medidas adequadas de prevenção de doenças na 
área, pode resultar em aumento da prevalência de doenças transmissíveis e relacionadas com o 
vector. Doenças transmissíveis são aquelas que podem ser transmitidas de uma pessoa para a 
outra, enquanto que as doenças relacionadas com o vector referem-se a doenças como a malária 
e a cólera. 
 
Muitos destes tipos de doenças são encontrados ainda em água poluída. Doenças adicionais 
relacionadas com a água, tais como diarreia, doenças de pele e parasitas intestinais são 
frequentemente relatadas pela população local nas áreas rurais, onde a higiene é precária.  

 

Além dessas doenças o projecto tem o potencial de aumentar o risco e a propagação do HIV/SIDA 
e doenças sexualmente transmissíveis, como resultado de uma série de factores directos e 
indirectos relacionados a um afluxo de população à procura de emprego ou expatriados: 

 Os homens muitas vezes envolvem-se em práticas sexuais de risco mais elevado do que 
as mulheres, especialmente os trabalhadores dos transportes e aqueles longe de suas 
unidades familiares normais; 

 Aumento da renda disponível, especialmente entre os homens, pode significar dinheiro 
sendo gasto em actividades tais como álcool e uso de drogas e formas de sexo 
transaccional. A pobreza pode encorajar as mulheres ou as mulheres locais em campos de 
pessoal para se envolver em sexo transaccional mais oportunista. O dinheiro também pode 
servir como um actrator para profissionais do sexo de fora da área de estudo; 

 Um influxo de migrantes de procura de emprego pode tornar as comunidades remotas 
vulneráveis ao HIV/SIDA; 

 Movimentos da migração interna e da população podem resultar na mistura de pessoas 
com alta prevalência de HIV/SIDA para as pessoas com baixa prevalência. 

 
Declaração de significância 
Sem Mitigação 
Sem mitigação, este impacto teria uma significância geral elevada, como seria grave e de 
extensão regional. 
 
Com Mitigação 
Mesmo com medidas de mitigação, este impacto pode ainda ser moderado negativo, como a 
probabilidade de ocorrência é classificado como provável. 
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Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabiidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 29: Saúde, Segurança e Protecção Comunitária 

Impacto 29.1: Aumento das doenças transmissíveis e relacionadas com vector, incluindo 
HIV /SIDA e DTSs 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo Regional  Grave Provável ELEVADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo Regional Moderada  Provável MODERADA- 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional  Grave Provável ELEVADA- 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  Regional Moderada  Provável MODERADA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 29.2: Riscos de Serviços de Segurança  
 
Causa e Comentário 
Em qualquer projecto não é incomum para os conflitos que surjam entre o pessoal do projecto e 
as populações locais. Embora seja recomendado, por razões de segurança, que entradas para as 
áreas de projecto ser controladas pelo pessoal de segurança, em muitos casos, o pessoal de 
segurança não está adequadamente treinado para o uso adequado da força, e pode abusar da 
sua posição de poder, discriminar ou mesmo assediar as comunidades locais no processo. Esta 
situação pode ser agravada se as pessoas de fora da área do projecto forem empregadas como o 
pessoal de segurança. 
 
Declaração de significância 
Sem Mitigação 
Este é um potencial impacto negativo moderado significativo. Falhas na implementação de 
medidas de mitigação podem resultar em relacionamentos rebeldes entre o desenvolvedor e as 
CAPs. No caso mais grave, os moradores podem até ser sujeitos a ataques violentos de guardas 
de segurança, o que significa que esse impacto deve ser considerado. Sem medidas de mitigação 
apropriadas,  a significância deste impacto durante as fases de construção e de operação devem 
ser semelhantes. 
 
Com Mitigação 
Deverão ser implementadas medidas de mitigação, a significância de tais medidas seria negativa 
baixa. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabiidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 29: Saúde, Segurança e Protecção Comunitária 

Impacto 29.2: Riscos de Serviços de Segurança  

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada 
Pouco 

Provável 
MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 
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Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Moderada 
Pouco 

Provável 
MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 29.3: Riscos de incêndio 
 
Causa e Comentário 
Embora o projecto será desenvolvido em terrenos não utilizados, tanto quanto possível, ainda há 
um risco sério de perigo de incêndio para as plantações, principalmente porque o fogo é usado 
pela população local para a caça e queima de seus campos de cultivo. O risco está relacionado, 
principalmente, ao uso do fogo pelos membros da comunidade que possam atearam fogo em 
algumas das plantações de açúcar. O raio médio de cada pivô de cana-de-açúcar é de cerca de 
436m, e com a colheita manual, qualquer incêndio, portanto, representam um risco grave em 
grandes áreas, não só para as próprias culturas, mas, especialmente, também para os 
trabalhadores nos campos. Esse risco também é aumentado como a colheita será efectuada 
durante um período de 24 horas com três oito horas turnos, o que permite operações noturnas 
completas. Este risco é amplamente associado com a infraestrutura do projecto e proximidade das 
plantações à atividade humana e/ou terra produtiva. O risco pode ser gerido pelo esquema 
cuidadoso de infraestrutura e planeamento e a implementação de medidas de prevenção de 
incêndios a partir do arranque, e os de controle de incêndios, caso ocorram. 
 
Declaração de significância 
Sem Mitigação 
Se nenhuma medida de mitigação estiver no lugar, as plantações de cana do projecto podem ser 
danificadas ou, mais a gravemente, como o fogo pode representar um risco grave de saúde e 
segurança para os membros de trabalho ou comunidade. Este impacto seria localizado, e há uma 
probabilidade de que isso possa acontecer. Este seria um impacto de significância negativa 
moderada durante a fase de construção do projecto, mas negativa elevada durante a fase 
operacional, quando as plantações são estabelecidas e riscos de fogo mais elevadas para os 
trabalhadores no campo. 
     
Com Mitigação 
Medidas de mitigação adequadas podem reduzir este impacto a negativo baixo, como a 
propagação descontrolada de incêndios poderia ser reduzida significativamente. Esta significância 
seria semelhante durante a fase operacional. Não deve haver nenhum impacto se o projeto não 
prosseguir (ou seja, a opção “não-avançar”), como os moradores continuarão a usar o fogo como 
um meio para caçar e gerir as suas machambas. 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabiidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 29: Saúde, Segurança e Protecção Comunitária 

Impacto 29.3: Riscos de incêndio 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Pode Ocorrer MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Fase Operacional  

Sem Longo Prazo  Área de Moderada Pode Ocorrer ELEVADA- 
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Mitigação Estudo 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Ligeira 
Pouco 

Provável 
BAIXA- 

Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
Impacto 29.4: Aumento do Consumo de Álcool Fabricado Localmente 
 
Causa e Comentário 
Como ilustrado na SIA, o consumo de álcool é um problema sério na região, especialmente desde 
que está enraizado nos estilos de vida tradicionais de muitas das PAP. Por exemplo, como foi 
observado, em inúmeros casos, as mulheres são culturalmente esperadas para produzir álcool 
local para seus maridos. A taxa de consumo de álcool é elevada, especialmente entre os homens, 
o que tem implicações dramáticas e, por vezes irreversíveis na estrutura dos agregados 
familiares, a criação dos filhos e educação. Outro efeito a longo prazo do abuso de álcool é 
síndrome alcoólica fetal (FAS), que é uma doença mental que se desenvolve em um feto 
associados com altos níveis de consumo de álcool durante a gravidez. 
 
A questão aqui é que, através da fermentação local, a cana roubado pode ser facilmente 
transformada em álcool. Este álcool fabricado localmente é muito forte, e também pode causar 
problemas de saúde. Embora possam ser estabelecidas as medidas de controle e mitigação mais 
rígidas para a propriedade, processos de fiscalização adequadas pode tornar-se permeável e 
menos rigidamente aplicado nos DUATs da comunidade, onde este impacto pode se tornar um 
problema sério. 
 
Declaração de significância 
Sem Mitigação 
Os efeitos do consumo de álcool são de longo prazo, especialmente desde que muitas vezes 
torna-se enraizado na cultura e tradição. Portanto, sem medidas de mitigação no lugar, a 
significância deste impacto seria moderada. 
 
Com Mitigação 
Caso sejam implementadas as medidas de mitigação, a significância de tais medidas seria 
negativa baixo, como medidas de mitigação apropriadas poderiam reduzir significativamente os 
comportamentos de procura de álcool e acesso ilegal a cana da propriedade para produção de 
álcool (especialmente entre os jovens e os homens). Além disso, as pessoas que têm emprego 
em tempo integral têm menos tempo livre para gastar no consumo de álcool. 
 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabiidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala 
Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 29: Saúde, Segurança e Protecção Comunitária 

Aumento do Consumo de Álcool Fabricado Localmente 

Fase de Construção  

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Grave Provável MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo 
Área de 
Estudo 

Moderada Pode Ocorrer BAIXA- 

Fase Operacional  

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Grave Provável MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo  
Área de 
Estudo 

Moderada Pode Ocorrer BAIXA- 
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Não-Avançar  

Impacto 
Geral 

Sem Alteração – o estado existente não será afectado 

 
11.2.5.1 Medidas de Mitigação e Melhoramento 

As seguintes medidas de mitigação e de melhoramento são propostas como relacionadas a 
doenças e HIV/SIDA, tráfego, segurança, fogo, consumo de álcool e poluição da água. 

Doenças e HIV/SIDA 

(i) A realização de um estudo epidemiológico na área (como parte de uma avaliação de saúde); 

(ii) Desenvolvimento de um Plano de Saúde e Segurança da Comunidade com base nos 
resultados de um estudo de saúde; 

(iii) Desenvolvimento e implementação de uma política de HIV/SIDA claro para os funcionários, 
contratadas/fornecedores (isto deve incluir as relações entre os expatriados e as 
comunidades locais); 

(iv) O envolvimento com ONGs especializadas para executar oficinas contínuas de 
conscientização da comunidade sobre sexo seguro e HIV/SIDA (envolver funcionários e 
todas partes interessadas da comunidade, mas especificamente como alvo as mulheres 
locais e as organizações de juventude); 

(v) Desenvolver e implementar um programa de prevenção da malária; 

(vi) Envolver-se com ONGs especializadas para executar oficinas de higiene com as mulheres 
locais; e 

(vii) Colaborar com os centros de saúde locais em termos de respostas rápidas a surtos de 
cólera. 

 

Segurança  

(i) Uma comissão e mecanismo de comunicação deve ser utilizada pelos moradores locais 
através da qual podem exprimir as suas preocupações para o desenvolvedor; 

(ii) os riscos e/ou incidentes particulares devem ser comunicadas ao OLC, e precisam ser 
avaliadas pelo desenvolvedor que deve implementar medidas adequadas; 

(iii) Ao contratar pessoal de segurança, o desenvolvedor deve fazer esforços razoáveis para 
indagar se o pessoal ter feito parte de abusos cometidos no passado, e adquirir um 
certificado da polícia; 

(iv) Na medida do possível, o pessoal de segurança deve ser recrutado nas comunidades 
vizinhas. Isso deve permitir que eles distingam entre a população e forasteiros local; 

(v) O pessoal de segurança precisa de ser devidamente treinado no uso apropriado da força e, 
mais importante, a conduta apropriada para com os trabalhadores e as comunidades 
afectadas; 

(vi) Os critérios particulares precisam ser desenvolvidos para o recrutamento de pessoal de 
segurança (em colaboração com os líderes locais e as partes interessadas); 

(vii) Um código de conduta deve ser desenvolvido para o pessoal de segurança; e 

(viii) Todas os CAPs precisam ser informadas sobre os papéis e as responsabilidades do pessoal 
de segurança. 

 

Incêndios 

(i) O projecto deve incluir quebra-fogos suficientes entre plantações (este foi incluído na 
descrição do projecto), e as comunidades vizinhas precisam ser envolvidas a entender que 
essas áreas não podem ser utilizadas ou queimadas a todo custo (um sistema de sanções 
poderia ser considerado); 

(ii) O PRMS irá avaliar o uso da terra, bem como registo de terras agrícolas produtivas dentro 
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da área da propriedade. Estes dados devem ser utilizados pelo desenvolvedor para criar a 
disposição da infraestrutura do projecto para evitar que tal infraestrutura em muito estreita 
proximidade com a actividade humana; e 

(iii) Um Plano de Prontidão e Resposta a Emergência deve ser desenvolvido que define 
procedimentos para lidar com os riscos de incêndio e incêndios reais na propriedade. Esse 
plano deve ser preparado por um profissional qualificado e deve ser divulgado ao 
trabalhador, mas também as comunidades mais directas afectadas e-em torno da 
propriedade. 

 

Consumo de Álcool 

(i) O pessoal de segurança deve ser treinado especificamente na identificação de 
comportamentos induzidos pelo álcool entre a força de trabalho de membros da comunidade 
que entram nos campos. A formação deve ser fornecida em medidas para reduzir/eliminar o 
roubo de cana de açúcar das plantações. Os mesmos processos devem ser aplicados e 
executadas nos DUATs da comunidade, na medida do possível; 

(ii) A tolerância zero para o abuso de álcool deverá ser aprovada na propriedade, bem como 
sobre os DUATs da comunidade. Apesar de impor tais restrições e mecanismo, pode ser 
difícil de implementar para o regime de produtores de fomento, monitoramento regular e 
inspecções da força de trabalho podem garantir que tal abordagem ao álcool é aplicada; 

(iii) As campanhas frequentes e testes aleatórias de álcool devem ser considerados, 
especialmente para os DUATs das comunidades onde o comportamento (e tendo cana para 
consumo pessoal) em busca de álcool pode ser mais facilmente sancionado, como as 
cooperativas são operadas pelas próprias comunidades. 

 

11.3 Impactos da Qualidade do Ar 
 

11.3.1 Descrição dos impactos potenciais sobre a Qualidade do Ar Ambiente 

11.3.1.1 Estabelecimento/Fase de Construção 

 
Actividades relacionadas com a fase de construção serão compostas por uma série de operações, 
incluindo limpeza de terrenos, material de carga e transporte, armazenamento, classificação etc. 
Cada uma dessas operações tem a sua própria duração e potencial para a geração de poeira. 
Prevê-se, portanto, que a medida das emissões de poeiras que variam substancialmente de dia 
para dia, dependendo do nível de actividade, as operações específicas e das condições 
meteorológicas prevalecentes. Isto está em contraste com outras fontes em que as emissões de 
poeiras fugitivas ou são relativamente estáveis ou seguem um ciclo anual discernível. 
 
11.3.1.2 Fase Operacional 

Foi feita uma distinção entre uma fase totalmente operacional (quando a planta de co-geração 
está totalmente funcional, utilizando o bagaço como fonte de combustível) e a fase de arranque as 
condições de arranque e de emergência, onde o óleo combustível suplementar é utilizado no 
início do processo de funcionamento as caldeiras). 
 
Poluentes liberados a partir da planta do moinho e co-geração são considerados no inventário de 
emissões para a fase operacional incluem: PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, VOCs, PAHs, POM, 
dioxinas e furanos. 
 
Tabela 11.1: Técnicas de estimativa de emissão e parâmetros (kg/tonelada) 

Caldeiras de Bagaço EF (NPI, 2011) (US EPA, 1996) 

Parâmetros de Entrada e Actividades 

Poluentes Não Controlado 

Controlado 

(purificador húmido) 

AP42 NPi AP42 NPi  
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Caldeiras de Bagaço EF (NPI, 2011) (US EPA, 1996) Parâmetros de Entrada e Actividades 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NO2 

CO  

CO2 

POM 

PAHs 

Dioxinas & 

Furanos 

VOC 

7.58 

- 

- 

0.60 

- 

780 

0.0005 

- 

- 

- 

6.15 

3.51 

0.25 

0.76 

2.61 

- 

- 

5.00E-

04 

4.75E-

10 

- 

0.68 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.22 

0.13 

0.25 

0.76 

2.61 

- 

- 

5.00E-04 

4.75E-10 

- 

 

Parâmetros de planta e pilha obtidos a partir 
da EcoFarm: 

Altura da chaminé = 20 m 

Diâmetro da chaminé = 0,5 m 

Velocidade de saída da chaminé = 0,3 m/s 

Temperatura de saída da chaminé = 423,15 K 

Horário de funcionamento: Contínuo 

Concepção  de Mitigação: Purificador ou 
precipitador eletrostático 

Taxa de utilização de combustível: 8,2 tonelada / 
hora por caldeira 

Potência estimada de 20 MW por caldeira 

Combustível suplementar EF (NPI, 2011) (US EPA, 1996) 

Parâmetros de Entrada e Actividades 

Poluentes Não Controlado 

Controlado 

(purificador húmido) 

AP42 NPi AP42 NPi  

 

Parâmetros de planta e pilha obtidos a partir 
da EcoFarm: 

Altura da chaminé = 20 m 

Diâmetro da chaminé = 0,5 m 

Velocidade de saída da chaminé = 0,3 m/s 

Temperatura de saída da chaminé = 423,15 K 

Horário de funcionamento: Contínuo 

Concepção  de Mitigação: Purificador ou 
precipitador eletrostático 

Taxa de utilização de combustível: 8,2 tonelada / 
hora por caldeira 

Emergência e condições de arranque 1-2 dias 
por mês (cada 6 -8 meses 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NO2 

CO  

CO2 

POM 

PAHs 

Dioxinas & 

Furanos 

VOC 

3.35 

2.45 

73.19 

7.33 

0.67 

- 

- 

- 

- 

0.17 

0.19 

0.12 

0.02 

7.32 

0.67 

- 

- 

1.58E-

04 

2.34E-

10 

4.00E-

02 

0.2574 

0.2471 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Tabela 11.2: Taxas de emissão de poluentes a partir da fábrica e planta de co-geração (g/s) 

Poluentes 

Bagaço (g/s) Fuel Oil (g/s) 

Não 
Controlado 

Controlado (purificador 
húmido) 

Não 
Controlado 

Controlado (purificador 
húmido) 

PM10 17.27 1.55 0.25 0.02 

PM2.5 8.00 0.29 0.18 0.02 

SO2 0.57 0.57 5.50 - 

NO2 1.73 1.73 0.55 - 

CO 5.95 5.95 0.05 - 

POM 0.001 - - - 

PAHs 1.14E-03 1.14E-03 1.19E-05 - 

Dioxinas & 
Furanos 

1.08E-09 1.08E-09 1.76E-11 - 

VOC - - 0.01 - 

 

11.3.2 Resultados da Simulação de Dispersão, Riscos de Saúde e Triagem de Incômodo– 
Fase Operacional 

 
11.3.2.1 Impacto de PM10  

As parcelas freqüência diária de excedência (FOE) de PM10 não mitigado e parcelas anuais 
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médias para os cenários não mitigados e mitigados são fornecidas abaixo. O FOE diário simulado 
de PM10 e GLCs médios anuais resultam em excedência das respectivas directrizes da OMS 
(cenário não mitigado). Os impactos estendem-se fora do limite da planta da EcoFarm para cerca 
de 3 a 4 km ao noroeste do local. No entanto, a excedência das directrizes não ocorreu nos 
AQSRs próximos (Tomeceni, Goba e Vila de Chemba). 
 

 

Figura 11.1: : Área de excedência do 24 horas OMS IT-3 para PM10 devido às actividades 
operacionais (não mitigado)   
Legenda: Air Quality Impact Assessment = Avaliação de Impacto da Qualidade do Ar; Area of Exceedance of the 24 – Hour WHO 
Interim Target 3 Value for PM10 = Área de Excedência de 24 - Horas Valor Interino 3 da OMS para PM10; WHO Allowed FOE for PM 10 
per annum = OMS permitiu FOE para PM10 por ano; 4 Days of Exceedance of 75 µg/m

3 
= 4 Dias de Excedência de 75 µg/m

3 
; 

Unmitigated Scenario = Cenário não mitigado; Emissions exceeds stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = 
Limites da Planta da EcoFarm. 
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Figura 11.2: Média anual simulada de GLCs de PM10 devido às actividades operacionais 
(não mitigado) 
Legenda:  Simulated Annual Average PM10 Concentration = Concentração Média Anual Simulada para PM10; WHO 

Annual PM10 Interim Target 3 Value = Valor Interino 3 da Anual OMS para PM10; Unmitigated Scenario = Cenário não 
mitigado; Emissions exceeds stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = Limites da Planta da 
EcoFarm. 

 

 

Figura 11.3: Média anual simulada de GLCs de PM10 devido às actividades operacionais 
(mitigado) 
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11.3.2.2 Impact de PM2.5  

 
A parcela para a frequência diária de excedência (FOE) não mitigada de PM2.5 é fornecida para o 
ano 2014 (cenário não mitigado). A FOE diária de PM2.5 simulado e GLCs médios anuais resultam 
em excedência das respectivas directrizes da OMS (cenário não mitigado). Os impactos 
estendem-se fora do limite da planta da EcoFarm para cerca de 3 a 4 km ao noroeste do local. No 
entanto, a excedência das directrizes não ocorreu nos AQSRs próximos (Tomeceni, Goba e Vila 
de Chemba). 
 
 

 

Figura 11.4: Área de excedência do 24 horas OMS IT-3 para PM2.5 devido às actividades 
operacionais (não mitigado) 

 
Legenda:  Simulated Annual Average PM2.5 Concentration = Concentração Média Anual Simulada para PM10; WHO 

Annual PM2.5 Interim Target 3 Value = Valor Interino 3 da Anual OMS para PM2.5; Unmitigated Scenario = Cenário não 
mitigado; Emissions exceeds stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = Limites da Planta da 
EcoFarm. 
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Figura 11.5: Médias anuais simuladas de GLCs de PM2.5 devido a actividades operacionais 
(não mitigado) 
 
Legenda: Air Quality Impact Assessment = Avaliação de Impacto da Qualidade do Ar; Area of Exceedance of the 24 – 

Hour WHO Interim Target 3 Value for PM2.5 = Área de Excedência de 24 - Horas Valor Interino 3 da OMS para PM2.5; 
WHO Allowed FOE for PM2.5 per annum = OMS permitiu FOE para PM2.5 por ano; 4 Days of Exceedance of 75 µg/m3 
= 4 Dias de Excedência de 75 µg/m3 ; Unmitigated Scenario = Cenário não mitigado; Emissions exceeds stantard = 
Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = Limites da Planta da EcoFarm. 
 

 

Figura 11.6: Médias anuais simulados de GLCs de PM2.5 devido a actividades operacionais 
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(mitigado) 
 
Legenda:  Simulated Annual Average PM2.5 Concentration = Concentração Média Anual Simulada para PM10; WHO 

Annual PM2.5 Interim Target 3 Value = Valor Interino 3 da Anual OMS para PM2.5; Mitigated Scenario = Cenário 
mitigado; Emissions exceeds stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = Limites da Planta da 
EcoFarm. 

 
11.3.2.3 SO2, CO, NO e Impactos de Poluentes Não-critério 

Foram simulados impactos não mitigados para o projecto por hora e/ou anual (de curto prazo e/ou 
longo prazo) de SO2, CO, NO2, POM, PAHs, Dioxinas e Furanos. Todos os impactos foram de um 
modo geral baixos e caem abaixo de seus respectivos padrões ou directrizes, com a exceção de 
NO2. 
 

 

Figura 11.7: Médias anuais simulados de GLCs de NO2 devido a actividades operacionais 
(mitigado) 
 
Legenda:  Simulated Annual Average NO2 Concentration = Concentração Média Anual Simulada para NO2; 

Mozambican Annual Average NO2 Concentration = Concentração Anual Ambiente de NO2 de Moçambique; Mitigated 
Scenario = Cenário mitigado; Emissions exceeds stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = 
Limites da Planta da EcoFarm. 
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Figura 11.8: Médias anuais simuladas de GLCs de SO2 devido a actividades operacionais 
(mitigado) 
 

11.4 Impactos sobre a Saúde Humana e Bem-estar 
 
Não haverá impactos durante a fase de construção causados directamente pela planta de energia. 
Impactos durante a fase de construção, devido à geração de poeira são descritos e avaliados na 
secção 12.2 - Avaliação de Trâfego e Transporte. 
 
A gravidade dos impactos relacionados com a qualidade do ar sobre a saúde humana e o bem-
estar causado por emissões atmosféricas da planta de energia são abordados durante as 
operações normais (quando o bagaço está sendo queimado) e para as condições de arranque 
(quando o óleo combustível é usado tanto em vez de ou como um suplemento para o bagaço). 
 

11.4.1 Exposição de Longo Prazo (Residencial) 

Causa e comentário 
Emissões atmosféricas provenientes das pilhas de caldeira central de cogeração poderiam, se 
não for devidamente mitigado, resultar na exposição dos seres humanos a níveis de poluentes 
que excedem os valores recomendados de longo prazo. 
 
Medidas de mitigação 
Recomenda-se que, para garantir o menor impacto possível sobre os receptores sensíveis à 
qualidade do ar nas proximidades e ao meio ambiente, que os controlos de emissões (precipitador 
eletrostático (ESP) ou purificador húmido completo) estejam instalados, observando que estas 
medidas são especificadas no projecto da planta de co-geração (ver concepção da planta. 
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Declaração de Impacto 

Parâmetro 
do impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão: Impactos da Qualidade do Ar na Saúde humana e Bem-estar 

Operacional Normal (queima do bagaço) 

PM10 e PM2.5 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Moderada Definitivo ELEVADA- 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Regional Moderada Definitivo 
MODERADA / 

BAIXA- 

SO2 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Ligeira Definitivo 
MODERADA / 

BAIXA- 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Ligeira Definitivo 
MODERADA / 

BAIXA- 

NO2 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Área de Estudo Moderada Definitivo MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Área de Estudo Moderada Definitivo MODERADA- 

CO, POM, PAHs, Dioxinas & Furanos 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Ligeira Definitivo 
MODERADA / 

BAIXA- 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Ligeira Definitivo 
MODERADA / 

BAIXA- 

 
 

Parâmetro 
do impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala Temporal 
Escala Temporal Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão: Impactos da Qualidade do Ar na Saúde humana e Bem-estar 

Arranque (queima de óleo combustível) 

PM10 and PM2.5 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Ligeira Definitivo 
MODERADA / 

BAIXA- 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeira Definitivo 
MODERADA / 

BAIXA- 

SO2 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Área de Estudo Moderada Definitivo MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Área de Estudo Moderada Definitivo MODERADA- 

NO2 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Ligeira Definitivo 
MODERADA / 

BAIXA- 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Ligeira Definitivo 
MODERADA / 

BAIXA- 

CO, POM, PAHs, Dioxinas & Furanos 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Moderada Definitivo 
MODERADA / 

BAIXA- 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Moderada Definitivo 
MODERADA / 

BAIXA- 
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11.4.2 Exposição de curto prazo (Ocupacional) 

Notou-se na secção 4.2.4 do Relatório de Especialidade de Qualidade Ar (Airshed 2015) que os 
critérios de qualidade do ar ambiente aplicam-se apenas às áreas onde as normas de saúde e 
segurança no trabalho não se aplicam, portanto, fora da área de propriedade ou arrendamento. 
Critérios de qualidade do ar ambiente não são, portanto, indicadores de saúde no trabalho, mas 
são aplicáveis a áreas fora do local onde o público tem acesso. Também foi observado em casos 
onde impactos atmosféricos são esperados de ocorrer além dos limites da fábrica de 
açúcar/planta de energia (isto é, ao noroeste da planta), não há receptores sensíveis à qualidade 
do ar (AQSRs) tais como moradias individuais, povoados ou cidades. Isso é verdade, mas as 
áreas a noroeste da planta serão ocupadas por plantações de cana de açúcar, nas quais as 
pessoas irão trabalhar em maior ou menor grau, dependendo da época. É, portanto, importante 
garantir que os trabalhadores não fiquem expostos a substâncias químicas perigosas que podem 
ser emitidas pela planta e que podem ser prejudiciais à sua saúde ou bem-estar. 
 
Na ausência de regulamentos moçambicanos sobre os limites de exposição ocupacional (OEL) no 
local de trabalho, foram consultados regulamentos feitos em termos de OHS da Lei da África do 
Sul (1993) para limites OEL recomendados para os poluentes identificados no Relatório de 
Especialista de Qualidade do Ar. 
 
Tabela 11.3: Limites de Exposição Ocupacional para produtos químicos perigosos 

Substance 
TWA OEL-RL Curto prazo OEL-RL 

μg/m
3
 μg/m

3
 

Monóxido de carbono (CO)  55 000 330 000 

Dióxido de nitrogênio (NO2), 5 000 9 000 

Dióxido de enxofre (SO2), 5 000 13 000 

Material particulado (PM10)  10 000 -- 

Material particulado (PM2.5) 5 000 -- 

Notas: 
(i) Os dados extraídos a partir da Tabela 2, Regulamentos de Substâncias Químicas Perigosas, 1995, 

feito em termos de Lei de Saúde e Segurança Ocupacional Sul-AfricanA de 1995 
(ii) Os limites recomendados (LRs) são apresentados no Regulamento Sul Africano em millgrammes por 

metro cúbico de ar (mg/m
3
), mas para efeitos de comparação com as normas do ar ambiente são 

tabulados aqui em microgramas por metros cúbicos de ar (μgm/m
3
). 

(iii) TWA significa média de tempo ponderada, e é o período de tempo durante o qual o limite recomendado 
médio não deve ser excedido. No regulamento SA o período de tempo é um dia de trabalho de 8 horas, 
durante cinco dias por semana. 

(iv) Curto prazo significa exposição ao poluente por um período de 15 minutos, cujos períodos devem ser 
separados por, pelo menos, 60 minutos. 

(v) Limites recomendados para as material particulado são limites conservadores para as poeiras gerais, 
como não há limites especificados para as poeiras específicas esperadas para estarem presente nas 
emissões de chaminés de plantas. 

 
Ele pode ser visto a partir do acima exposto que, sem e com medidas de mitigação recomendadas 
implementadas, as concentrações modeladas de poluentes identificados de interesse não 
excedam os limites de exposição ocupacional recomendados tanto dentro dos limites de plantas 
ou fora dos limites da planta nos campos de cana de açúcar. Isto é verdadeiro para condições 
normais de operação quando a planta é alimentada por bagaço, bem como para condições de 
arranque utilizando óleo combustível. 
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12 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DE TRANSPORTE, RESÍDUOS E 
SUB-PRODUTOS 

 

12.1 Introdução 
 
Neste capítulo são discutidos os principais impactos de transportes e resíduos associados ao 
projeto, baseados principalmente nas conclusões dos seguintes estudos de especialidade: 

 Avaliação de Tráfego e Transporte 

 Avaliação de Resíduos e Sub-produtos 
 
A discussão dos impactos e medidas de mitigação são apresentados para cada questão, com 
avaliações individuais de impacto sumarizadas em tabelas, que apresentam a significância pré e 
pós-mitigação. Para uma discussão mais detalhada de cada classificação individual de impacto o 
leitor é remetido para o Relatório de Especialidade (CES Volume 2 Relatórios de Especialidade). 
 

12.2 Avaliação de Tráfego e Transporte 
 
Este capítulo trata de questões de tráfego e transportes relacionadas associados ao projeto da 
EcoFarm, incluindo a construção inicial da infra-estrutura local, e a produção de cana-de-açúcar 
orgânica para exportação, a produção de gado para a produção de adubo para as plantações de 
cana-de-açucar, e, finalmente, o movimento de gado para o abate num matadouro fora do local 
em Chimoio ou Beira. 
 

12.2.1 Questão 30: Geração de poeira 

Devido à localização remota do projeto da EcoFarm, quase todos os equipamentos e suprimentos 
necessários para o estabelecimento da nova infra-estrutura e farma terão de ser transportados 
para o local por estrada a partir das principais cidades da Beira ou de Maputo. O acesso ao local 
será ou via as estradas asfaltadas EN1/EN6 de Maputo e Beira e depois para o Noroeste na 
estrada não pavimentada 213 de Caia, ou pela estrada de terra 213 diretamente da Beira ao local. 
 
Volumes consideráveis de tráfego operacional vai passar na via pública entre as plantações e a 
planta de processamento de açúcar, especialmente durante as operações de colheita, e também a 
partir do local transportando açúcar para o ponto de exportação e de gado para abate. 
 
Veículos de construção e de operação também vão passar pelas estradas não pavimentadas 
dentro dos limites da farma. 
 
Impacto 30.1: Geração de poeiras nas estradas do local 
 
Causa e comentário 
Este impacto aplica-se às estradas não pavimentadas dentro dos limites da farma. Haverá 
comunidades dentro dos limites da farma que continuarão a praticar a agricultura de subsistência. 
O tráfego ao longo das estradas não pavimentadas causará emissões de poeiras fugitivas 
provenientes das rodas de veículos, que podem revestir as casas ao redor, incluindo as culturas 
das comunidades. 
 
Medidas de mitigação 
As estradas da EcoFarm devem ser tratadas para reduzir as emissões de poeiras quando 
prevalecerem condições de secas e de ventania, e quando o movimento de veículos nas estradas 
for elevado. As medidas sugeridas incluem: regar a superfície, usar aglutinantes químicos de 
superfície, ou a pavimentação de estradas com cascalho. A implementação de limites de 
velocidade também irá apoiar na redução de emissões de poeiras.  
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Declaração de Significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 30: Geração de poeira 

Impacto 30.1: Geração de poeiras nas estradas do local 

Fase de Construção 

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Moderado Provável MODERDADA - 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA - 

Fase de Operação 

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Moderado Provável MODERDADA - 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA - 

 
Impacto 30.2: Generação de poeiras nas estradas públicas 
 
Causa e comentário 
Durante a construção e operação este impacto aplica-se à estrada não pavimentada que vai da 
Vila de Sena para EcoFarm. Há um pequeno número de aldeias localizadas adjacentes a este 
trecho de estrada de 40 km. O tráfego frequente de entrega de materiais de construção para o 
local irá gerar poeira que poderia impactar negativamente a estas comunidades. 
 
Medidas de mitigação 
Dada a extensão da estrada é impraticável aplicar medidas de mitigação tais como a rega de 
regular da superfície, aglutinantes químicos de superfície ou pavimentação com cascalho para 
reduzir os danos da poeira. Propõe-se que o controle de velocidade deva ser a medida de 
mitigação principal para reduzir a geração de poeiras fugitivas das rodas dos veículos que 
circulam nesta estrada. Todos os veículos ligados ao projecto da EcoFarm devem ser obrigados a 
obedecer os limites de velocidade razoáveis quando circularem pelos assentamentos, 
especialmente em condições de vento, para reduzir as emissões de poeira. Esta medida também 
serve como um meio para reduzir o potencial de acidentes em áreas de assentamento nas laterais 
das estradas. 
 
Declaração de Significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 30: Questões de Tráfego e Transporte durante a construção do projecto 

Impact 30.2: Geração de poeiras nas estradas públicas 

Fase de Construção 

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Regional Moderado Provável MODERADA - 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Regional Ligeiro Pode ocorrer BAIXA - 

Fase de Operação 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Moderado Provável MODERADA - 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Regional Ligeiro Pode ocorrer BAIXA - 
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12.2.2 Questão 31: Risco de colisões de veículos e danos pessoais 

Impacto 31.1: Segurança nas estradas do local 
 
Causa e comentário 
O movimento de veículos, alguns dos quais serão muito grandes, ao longo das estradas do local 
dentro da área da EcoFarm, especialmente durante o período de colheita, é um risco para a 
população local e pessoal que vive dentro e ao redor da farma. O número de peões (incluindo 
crianças sem supervisão), utilizando estas faixas poderá ser elevado, pois as pessoas precisam ir 
tratar dos seus negócios diários e as parcelas têm áreas não plantadas entre elas que podem ser 
utilizadas pelas comunidades locais.  
 
Algumas famílias estão perto da rede rodoviária existente. Camiões e veículos pesados podem 
passar através de pequenos assentamentos que estão perto da estrada, e muitos peões (incluindo 
crianças), que utilizam essas estradas muitas vezes têm muito pouca compreensão das regras de 
segurança do tráfego rodoviário. As estradas também são usadas por ciclistas todos os quais 
podem ser acfetados pelo aumento do tráfego rodoviário. De particular preocupação também 
devem ser as crianças caminhando para a escola e a geração mais velha. Além disso, o gado nas 
estradas estará em risco, e pode representar um risco para os motoristas. 
 
Medidas de mitigação 

 Desenvolver e implementar um plano de gestão de tráfego para a construção e operação, que 
estabelece os requisitos para todos os funcionários, fornecedores e terceiros associados à 
operação da EcoFarm que dirigem veículos nas estradas do local do projecto. 

 Todos os condutores devem estar na posse de uma carta de condução adequada ao tipo do 
veículo conduzido. 

 Todos os condutores autorizados devem ser treinados até um nível adequado e a sua 
competência verificada rotineiramente. Pessoas não autorizadas devem ser proibidas de 
conduzir veículos nas estradas do site. 

 Levar a cabo verificações aleatórias de conformidade, incluindo sobriedade dos motoristas e 
das condição do veículo/condições técnicas da viatura. 

 Estabelecer e cumprir rigorosamente um limite de velocidade para todos os veículos que 
viajam nas estradas do local do projecto: 40 km/h é o sugerido. 

 Desenvolver e implementar um programa de treinamento consciencialização dos motoristas. 

 O Plano de Prontidão e Resposta a Emergências para as fazes de construção e operação 
deve incluir disposições para lidar com acidentes de trânsito, especialmente os acidentes que 
envolvem ferimentos pessoais. Todos os condutores devem ser informados sobre os 
procedimentos a serem seguidos. 

 
 
Declaração de Significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal  Escala Espacial  
Gravidade do 

Impacto 

Questão 31: Risco de colisões de veículos e danos pessoais 

Impacto 31.1: Segurança nas Estradas do local do projecto 

Fase de Construção 

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Moderado Provável MODERADA - 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA - 

Fase de Operação 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Moderado Provável MODERADA - 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA - 
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Impacto 31.2: Segurança nas estradas públicas 
 
Causa e comentário 
Os volumes de tráfego existentes nas vias públicas serão aumentados durante a construção e 
operação. O açucar será transportado por estrada para Sena, e por via ferroviária para Beira. O 
gado será transportado via caminão de gado, para Beira ou Chimoio. Os volumes de tráfego 
relativos ao projecto não foram quantificados, e os impactos foram estimados. 
 
O transporte rodoviário vai envolver veículos que passam por áreas rurais, pequenos 
assentamentos, áreas urbanas e mercados. O número de peões (incluindo crianças sem 
supervisão) que utilizam a estrada é susceptível de ser elevado e a maioria desses peões têm 
pouca compreensão das regras de trânsito, sem experiência de condução de veículos, e pouca 
compreensão da física de condução de veículos grandes e pesados e dificuldades de evitar 
acidentes. Os pedestres vão encontrar veículos da EcoFarm, além de outros tipos de tráfego, 
quando eles cruzarem a estrada, enquanto estiverem a andar ao longo da estrada no seu caminho 
para ou a partir de cidade/vila e quando eles realizarem negócios à beira da estrada - compra e 
venda de mercadorias, por exemplo. 
 
Medidas de mitigação 

Para mitigar o potencial impacto de veículos da EcoFarm em termos de colisão com peões, e do 
congestionamento nas estradas, são sugeridas as seguintes medidas de mitigação: 

 Não deve ser permitida a viagem de veículos pesados de transporte de açúcar para Sena 
à noite. Enquanto isso aumenta a frequência de movimentos do veículo durante o dia, ele 
vai reduzir significativamente o risco para os peões e outros utentes da estrada. 

 Os veículos devem evitar a entrega do produto a Sena, Chimoio ou Beira durante os 
períodos de pico de  tráfego e uso de peões. 

 Devem ser decididos limites de velocidade razoáveis, com base nos riscos associados a 
cada trecho da estrada de EcoFarm a Sena. Estes devem ser monitorados pelo Oficial de 
Segurança da EcoFarm. Para os troços de estrada entre Sena e Chimoio e Beira, o limite 
de velocidade atribuído deve ser respeitado. 

 O Oficial de Segurança da EcoFarm deve verificar aleatoriamente a condição da estrada 
para fornecedores e veículos de entrega do produto (são travões, lanternas, faróis, 
silenciadores, reflectores etc funcionando corretamente; existem vazamentos de óleo, 
etc?). 

 Veículos deverão cumprir os limites de carga legislados por eixo, e a EcoFarm deve 
garantir que todos os veículos saindo do local cumpem, especialmente em viagem de 
regresso. 

 As recomendações acima devem ser aplicáveis a todos os veículos da EcoFarm e todos os 
veículos conduzidos por terceiros associados com a entrega de e para a farma. 

 
Declaração de Significância 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal  Escala Espacial  
Gravidade do 

Impacto 

Questão 31: Risco de colisões de veículos e danos pessoais 

Impacto 31.2: Segurança nas estradas públicas 

Fase de Construção 

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Regional Moderada Provável MODERADA - 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Regional Ligeira Pode Ocorrer BAIXA - 

Fase de Operação 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Moderada Provável MODERADA - 
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Com 
Mitigação 

Longo prazo Regional Ligeira Pode Ocorrer BAIXA - 

 
Impacto 31.3: Cargas anormais 
 
Causa e comentário 
 
É possível que alguns componentes da fábrica, máquinas ou equipamentos com tamanho anormal 
tenham de ser transportados da Beira para o local do projecto. Uma carga anormal exigirá dois 
veículos de escolta (um atrás e outro à frente) para avisar os outros utentes da estrada sobre o 
perigo à frente. O veículo também será de movimento lento em relação ao restante tráfego, o que 
poderia causar atrasos. Não há obstáculos conhecidos, tais como pontes de passagem superior 
baixas ou pontes estruturalmente instáveis de passagem baixa na rota ENS/EN1 que poderiam 
prejudicar o transporte de cargas anormais por estrada para o local. 
 
Medidas de Mitigação 
Camiões com cargas anormais devem ser escoltados por pelo menos dois veículos (a frente e 
atrás). O camião deve considerar sair para fora da estrada periodicamente para permitir que os 
veículos possam ultrapassar. Autoridades de trânsito devem ser consultadas no que diz respeito à 
passagem destes grandes camiões através das grandes cidades e povoados ao longo da rota, 
como estes camiões precisarão de duas pistas para para virar. 
 
Declaração de Significância 
O impacto será de curto prazo e da extensão regional. Garantindo que todas as precauções 
necessárias sejam tomadas em conformidade com a lei Moçambicana a significância do impacto é 
considerado negligenciável.  
 

12.2.3 Questão 32: Degradação de Estrada públicas 

Impacto 32.1: Degradação da estrada devido ao tráfego associado ao projecto 
 
Causa e comentário 
O aumento do tráfego de veículos pesados nas vias públicas pode resultar na deterioração da 
condição das vias públicas. Tal deterioração da qualidade da estrada vai aumentar o risco de 
acidentes de trânsito, e vai reduzir e, possivelmente, interromper o fluxo de tráfego. Isto terá um 
impacto negativo sobre todos os usuários rodoviários de transporte de pessoas e mercadorias, e 
sobre o nível de actividade econômica em geral. 
 
Medidas de mitigação 

 Deve ser mantida ligação contínua com os órgãos governamentais responsáveis pela 
manutenção de estradas, para chamar a atenção para áreas que requerem manutenção de 
estrada. 

 Assegurar que veículos não estão sobrecarregados. A sobrecarga é um dos principais 
contribuintes para danos causados às estradas. Veículos que partem da farma devem ser 
pesados na báscula da EcoFarm para garantir que eles não fiquem sobrecarregados. 

 
Declaração de Significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal  Escala Espacial  
Gravidade do 

Impacto 

Questão 32: Degradação de estradas públicas 

Impacto 32.1: Degradação da estrada devido ao tráfego associado ao projecto 

Fase de Construção 

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Regional Moderada Pouco Provável BAIXA - 

Com Curto prazo Regional Ligeira Pouco Provável BAIXA - 
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Mitigação 

Fase de Operação 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Moderada Pode Ocorrer MODERADA- 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Regional Ligeira Pouco Provável BAIXA - 

 

12.3 Resíduos e Sub-produtos 
 
Este capítulo trata de impactos relacionados com os resíduos que foram identificados como 
podento resultar do projeto de Irrigação e cana-de-açucar orgânica da EcoFarm. Estes incluem 
todos os processos e fluxos de resíduos não relacionados ao processo, incluindo os resíduos 
gerados a partir de todas as instalações auxiliares. 
 
A questão 33 é uma questão relacionada com os resíduos resultantes processo resultante da 
operação da plantação. As Questões 34 a 37 são questões relacionadas a residuos que não 
resultam do processo. Uma questão adicional resíduos não resultantes do processo (Questão 38: 
perfis regionais de resíduos e consciencialização da comunidade) é um impacto cumulativo e é 
abordada no Capítulo 12. 
 

 12.3.1 Impactos associados com resíduos do processo 

12.3.1.1 Gestão de resíduos sólidos e líquidos de processo 

Os resíduos do processo incluirão resíduos de culturas (resíduos sólidos) e escoamento 
superficial dos campos cultivados que podem apresentar concentrações elevadas de nutrientes e 
compostos orgânicos. 
 
Este é um impacto da fase operacional. 
 
Impacto 33.1: Poluição dos recursos hídricos 
 
Causa e comentário 
Embora a libertação de nutrientes armazenados de resíduos de culturas em decomposição e 
adubos pode ser benéfica, tanto em termos de reforço do crescimento da planta e redução da 
dependência nos fertilizantes sintéticos, a taxa de aplicação de nutrientes precisa de ser 
cuidadosamente controlada. A aplicação de nutrientes a uma taxa que exceda a absorção pelas 
plantas irá aumentar o risco de elevação dos níveis de nutrientes no escoamento advindo dos 
campos. Os períodos de maior risco de escoamento e lixiviação da área de plantação pode ser 
durante e imediatamente após a aplicação de nutrientes e durante fortes chuvas que causam 
escoamento rápido. Nesses casos, os nutrientes libertados podem ser transportados para 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos das proximidades. Isto pode, por sua vez, levar à 
eutrofização dos recursos hídricos superficiais e níveis elevados de nutrientes podem tornar os 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos inadequados para determinadas aplicações. A 
poluição dos recursos hídricos subterrâneos por nutrientes é particularmente indesejável quando 
este é uma das principais fontes de água potável para as comunidades locais. 
 
Medidas de mitigação 

 O empilhamento de matéria orgânica não deve ser armazenado próximo de massas de 
água superficiais ou linhas de drenagem. É preciso manter um revés de 30m de qualquer 
baixo gradiente de águas superficiais, nascentes ou qualquer outro canal de água 
superficial ou subterrânea (US EPA 2003); 

 As águas pluviais devem ser geridas ao longo dos seus contornos naturais e, se possível, 
desviadas em torno das fontes de contaminação e então descarregadas em sumidouros. 
Deve ser desenvolvido um plano de gestão de águas pluviais, 

 Deve ser desenvolvido e implementado um plano de Gestão Integrada de Nutrientes para 
garantir a optimização do uso dos nutrientes da matéria orgânica e reduzir o risco de 
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concentrações localizadas de nutrientes muito além do que pode ser usado pelas plantas 
circundantes (FAO, 2006). Este plano deve abranger as operações de plantação, 
confinamento de gado e instalações de compostagem; 

 Sempre que possível, cobrir as pilhas de material orgânico durante períodos de chuvas 
intensas; 

 Monitorar os níveis de nutrientes nas águas superficiais e subterrâneas 
 
 
Declaração de significância 
 
A libertação de nutrientes ricos em lixiviados com carga orgânica elevada pode resultar num 
impacto de longo prazo sobre os recursos hídricos na área de estudo. Dependendo da 
localização, é possível que isso resulte em elevação da carga de nutrientes e orgânica nos 
recursos hídricos locais. Sem mitigação, os impactos seriam possivelmente de longo prazo e, 
possivelmente, seriam graves e de significância MODERADA. Contudo, com mitigação, a 
gravidade dos impactos provavelmente será ligeira e a significância global BAIXA. 

 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 33: Gestão de resíduos sólidos e líquidos do processo 

Impacto 33.1: Poluição dos recursos hídricos 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Grave Pode Ocorrer MODERADA (-) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeira Improvável BAIXA (-) 

 
6.2.2 Questão 34: Uso de produtos de compostagem como fertilizante orgânico  
 
Este é um impacto da fase de operação 
 
Impacto 34.1: Redução da aplicação de fertilizantes sintéticos 
Causa e comentário  
Os produtos das instalações de compostagem estão destinados a ser usados como fertilizante 
orgânico na plantação, reduzindo a dependência em fertilizantes sintéticos. O uso de fertilizantes 
orgânicos irá lenta e consistentemente adicionando nutrientes naturais ao solo, aumentando assim 
a matéria orgânica do solo e melhorando a estrutura do mesmo. Outras vantagens incluem 
melhoria da capacidade de retenção de água, redução de problemas de crostas do solo e redução 
da erosão devido ao vento e a água. O uso a longo prazo de fertilizantes sintéticos (inorgânicos) 
tem sido documentado como uma prática que esgota os organismos do solo da matéria orgânica 
que estes necessitam. Eventualmente, os organismos nativos desaparecem dos solos que são 
dependentes dos fertilizantes inorgânicos. 
 
Medidas de mitigação 
Os fertilizantes químicos são igualmente ricos em três nutrientes essenciais (nitrogénio, fósforo e 
potássio) que são necessários para as culturas e estão sempre prontos para fornecer de imediato 
às plantas quando a demanda for ELEVADA. Estes nutrientes são desigualmente distribuídos nos 
fertilizantes orgânicos com capacidade de lenta liberação. Contudo, o uso a longo prazo de 
fertilizantes sintéticos esgota o solo. Uma mistura de ambos fertilizantes orgânicos e sintéticos 
(inorgânicos) é documentado por ter melhor efeito sobre o rendimento das culturas. Como tal, 
preciso determinar a proporção da mistura exacta antes da aplicação para promover a fertilidade 
do solo e reduzir os impactos negativos dos fertilizantes sintéticos, a longo prazo. 
 
Declaração de significância 
A redução da aplicação de fertilizantes sintéticos pode resultar em um impacto de longo prazo na 
melhoria da fertilidade do solo na área do projecto. 
Sem mitigação, os impactos seria possivelmente de longo prazo e, eventualmente, seriam 
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ligeiramente benéficos e de significância BAIXA. No entanto, com mitigação, a gravidade dos 
impactos seria provavelmente altamente benéfica e de significância global ELEVADA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 34: Uso de produtos de compostagem como fertilizantes orgâncos 

Impacto 34.1: Redução da aplicação dos fertilizantes sintéticos 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Benefício Ligeiro Improvável BAIXA (+) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Benefício Elevado Pode Ocorrer ELEVADA (+) 

 
 

12.3.2 Impactos associados aos resíduos que não são do processo 

Além dos tipos de resíduos provenientes directamente do processo, é provável que haja uma série 
de outros tipos de de resíduos gerais e perigosos associados ao projecto que precisarão de ser 
geridos. Estes tipos de resíduos serão gerados durante as fases de construção, operação e 
decomissionamento. É provável que haja uma grande variedade e quantidade de resíduos sólidos 
e líquidos que não são do processo mas associados com o projecto de desenvolvimento proposto. 
O proponente do projecto planeia reciclar uma grande proporção dos resíduos, contudo continua a 
ser necessário um armazenamento temporário. Onde apenas uma questão está potencialmente 
associada a mais de um impacto e onde as classificações de significância e medidas de mitigação 
são similares, estes foram discutidas em conjunto. 
 
Esses impactos aplicam-se a todas as fases do projeto - a construção, operação e encerramento / 
desactivação. 
 
12.3.2.1 Questão 35: Gestão de resíduos gerais e perigosos que não são do processo  

Impacto 35.1: Poluição da terra e da água 
 
Causa e comentário 
Armazenamento inadequado de resíduos, particularmente aquelas que apresentam propriedades 
nocivas (resíduos perigosos), pode resultar na contaminação dos recursos de terra e água. 
Como resultado de eventos de chuvas, o lixiviado pode ser formado uma vez que a água se infiltra 
através dos resíduos sólidos, e estes lixiviados podem conter nutrientes e uma variedade de 
compostos tóxicos, incluindo metais. A Gestão inapropriada de carcaças de gado associadas a 
operação do confinamento representam uma ameaça específica para os recursos hídricos. Como 
tal, a menos que os resíduos do não processo sejam geridos de forma responsável, podem 
resultar na contaminação da água e da terra. Em casos extremos, a liberação de grandes 
quantidades de nutrientes para um corpo de água pode resultar na eutrofização. A presença de 
certos compostos tóxicos na água como resultado da poluição por resíduos pode ter impactos 
negativos significativos a longo prazo nos ecossistemas aquáticos e tornar a água imprópria para 
certas aplicações, incluindo o consumo humano. 
 
Medidas de mitigação (Resíduos gerais) 

 Todos os resíduos devem ser geridos de acordo com as exigências da legislação 
Moçambicana e, de preferência com as exigências das Directrizes Gerais de EHS do IFC 
(2007a); 

 Sempre que possível, a filosofia de hierarquia de gestão de resíduos deve ser aplicada 
para a gestão de todos os fluxos de resíduos; 

 Todos resíduos gerais que não podem ser reutilizados ou reciclados devem ser 
armazenados temporariamente em uma área específica e então transportados com 
regularidade para descarte no aterro proposto; 

 O local proposto para aterro geral deve estar localizado, concebido e operado de acordo 
com padrões internacionais, de forma a isolar os resíduos e evitar a contaminação do meio 
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ambiente, em particular a contaminação das águas subterrâneas (Diretrizes de EHS para 
Instalações de Gestão de Resíduos 2007e e EPA 2000) e devem estar licenciados pelo 
implementador no início da fase de construção. Até ao momento em que esta instalação 
estiver totalmente operacional, todos os resíduos gerais produzidos durante a fase de 
construção devem ser armazenados no local, em uma área segura com controlo de 
acesso, de uma forma que esteja em conformidade com a legislação para minimizar os 
impactos ambientais; 

 Será essencial implementar um sistema de monitoramento de águas subterrâneas nas 
redondezas do local do aterro construído, de forma a detectar qualquer alteração na 
qualidade da água sub-superficial; 

 Todos os caixotes para armazenamento temporário de resíduos que estão situados ao ar 
livre devem ser cobertos para evitar a entrada de água e acesso pelos animais; 

 Deve se desenvolver um Plano Integrado de Gestão de Resíduos abrangente para o local 
e este deve incluir indicadores-chave de desempenho (KPIs) sobre os quais a gestão de 
resíduos pode ser auditada; 

 Todos os trabalhadores, contratados e visitantes do local devem ser informados dos 
procedimentos correctos de gestão de resíduos, incluindo a separação de resíduos gerais 
e perigosos na fonte; 

 As áreas de armazenamento e descarte de resíduos devem estar situados a, pelo menos, 
de 100m dos recursos hídricos superficiais ou linhas de drenagem importantes. 

 
 
Medidas de mitigação (Resíduos perigosos) 

 O Plano Integrado de Gestão de Resíduos para a instalação deve abranger a gestão de 
resíduos sólidos e efluentes perigosos provenientes da plantação, instalação de 
compostagem e área de alimentação; 

 A descarga de esgoto deve ser gerida para atender as directizes mais exigentes 
necessárias apresentadas nos Apêndices A (Padrões de Efluentes Sanitários) e os valores 
da directriz no Apendice B (Níveis de Efluentes para Produção Pecuária de mamíferos 
estabelecidos pelo IFC) no relatório de Estudo de resíduos e subprodutos (Volume 2); 

 Antes do descarte seguro, todos os resíduos perigosos devem ser temporariamente 
armazenados na instalação de armazenamento temporário de resíduos perigosos. Esta 
instalação deve ser projectada para incluir a contenção secundária revestida e coberta 
para proteger o conteúdo das condições metereológicas (luz solar e chuva). Se os 
resíduos forem corrosivos, a base da instalação de armazenamento deve estar forrada 
com um revestimento resistente ao ácido; 

 Sempre que possível, os recipientes vazios de produtos químicos perigosos devem ser 
devolvidos aos fornecedores. Quando os recipientes vazios de produtos químicos 
perigosos (hidrocarbonetos, pesticidas, produtos químicos de laboratório, agentes 
desengordurantes, etc.) não puderem ser devolvidos aos fornecedores, estes devem ser 
lavados três vezes, perfurados e armazenados em uma área segura até ao momento em 
que puderem ser descartados com segurança. A água de enxague não pode ser 
descarregada directamente para o meio ambiente; 

 Os recipientes vazios de pesticidas devem ser descartados de acordo com as Directrizes 
da FAO sobre Opções de Gestão de Recipientes Vazios de Pesticidas (FAO 2008); 

 De acordo com as Directrizes do FAO (2008) a queima de recipientes vazios de pesticidas 
deve ser fortemente proibida. As directrizes específicas sobre gestão de recipientes vazios 
de pesticidas são fornecidas pela FAO (2008); 

 Deve se desenvover e implementar um procedimento de gestão de hidrocarbonetos e/ou 
procedimento de gestão de produtos químicos perigosos para a instalação. Cópias deste 
documento devem estar disponíveis nas instalações designadas onde os hidrocarbonetos 
são usados ou armazenados. O objectivo deste procedimento é fornecer o adequado 
armazenamento e manipulação de hidrocarbonetos e outras substâncias químicas 
perigosas, incluindo os hidrocarbonetos de resíduos, no local e, portanto, evitar qualquer 
forma de contaminação 

 O ptoponente deve manter um inventário actualizado de todos os produtos químicos 
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perigosos aprovados para uso no local; 

 Recomenda-se que o solo contaminado com hidrocarbonetos seja imediatamente 
removido e descartado na instalação de compostagem como resíduo perigoso; 

 A FISPQ de todos os produtos químicos deve estar prontamente disponível no local e as 
precauções estipuladas nestes devem ser respeitados em todos momentos. Todos os 
funcionários devem ser treinados em gestão correcta de instalações delimitadas, incluindo 
a descarga de líquidos recolhidos; 

 Os kits de derramamento devem estar prontamente disponíveis em pontos estratégicos, 
por todo o local e os funcionários devem ser treinados no uso correcto dos mesmos; 

 Nenhum resíduo perigoso deve ser descartado no esgoto, uma vez que este pode ter um 
impacto negativo no desempenho das fossas sépticas; 

 Existem duas opções de potenciais descartes de resíduos médicos que devem ser geridos 
de acordo com o procedimento de gestão descrito no anexo 3 de Gestão de Resíduos 
Hospitalares do CICV (2011) e as exigências da legislação moçambicana. A primeira seria 
transportar esse material para o Hospital Geral de Chemba para descarte seguro. A 
segunda seria incinerar o material no local para torná-lo inofensivo e depois descartá-lo no 
aterro no local. 

 
Medidas de mitigação (carcaças de animais do confinamento – Resíduos perigosos) 

 As medidas devem garantir protecção adequada dos recursos de águas subterrâneas e 
superficiais; 

 Devem ser implementados sistemas de gestão de resíduos animais que envolvam a 
recolha, transporte, armazenamento, tratamento e utilização (invés de descarte) dos 
resíduos para reduzir os impactos adversos; 

 As carcaças de animais devem ser devidamente geridas e rapidamente descartadas a fim 
de evitar a propagação de doenças e mau odor e evitar a atracção de vectores. Para este 
fim, o desenvolvedor deve desenvolver e implementar um procedimento para o descarte 
eficiente de carcaças; 

 Deve-se implementar mecanismos de gestão de carcaças e descarte, tais como carcaças 
de animais não devem ser recicladas em alimentos para animais; 

 Os mecanismos de gestão de carcaça de animais e de descarte implementados devem 
incluir as seguintes medidas: 

o Conservar as carcaças até a recolha, usando sistema de refrigeração se 
necessário, para prevenir a putrefação; 

o Usar uma empresa de recolha fiável aprovada pelas autoridades locais que 
descarte as carcaças por Renderização ou incineração, dependendo da causa da 
morte; 

o A incineração só deve ser realizada em instalações autorizadas que operam sob 
padrões internacionais reconhecidos para prevenção e controlo da poluição; 

o Quando não houver disponível a recolha autorizada de carcaças, enterrar no local 
pode ser uma das únicas alternativas viáveis, se for permitido pelas autoridades 
competentes. Quer seja no local ou fora do local, a área de enterro deve ser 
acessível para máquinas de terraplanagem e ter solos estáveis, de baixa 
permeabilidade com separação física suficiente das casas e dos recursos hídricos 
para evitar contaminação por vapores ou lixiviados dos materiais enterrados ou em 
decomposição. 

 
Medidas de mitigação (Compostagem – Resíduos perigosos) 

 A combinação da concepção e construção, gestão de operações, monitoramento e 
medidas de remediação são geralmente necessárias para lidar com o leque de potenciais 
impactos ambientais para a instalação de compostagem; 

 As técnicas de gestão ambiental devem atender os requisitos mínimos especificados pelos 
Requisitos Mínimos de Concepção para instalação e o efluente da instalação de 
compostagem deve cumprir com a descarga exigida, fornecida no Apêndice B; 

 É necessário um plano de monitoramento da água para o local, e em particular, para a 
instalação de compostagem. É preciso que se faça uma avaliação de base da qualidade 
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da água (superficial e subterrânea) antes do início da construção do local para estabelecer 
as características anteriores da água antes do estabelecimento do local e deve descrever 
(quando pertinente) os pontos de descarga e pontos de monitoramento. 

 A instalação de compostagem deve ser operada de acordo com o requisito de concepção 
de minimizar a emissão de odores; 

 Compostos aeróbicos e anaeróbicos e respectivos processos orgânicos devem ser 
operados, geridos e mantidos de tal forma que (quando pertinente) as condições 
anaeróbicas sejam mitigadas; 

 A compostagem anaeróbica e relativos processos orgânicos devem ser operados, geridos 
e mantidos para conter, extrair e tratar todo biogás gerado. Como tal, devem ser 
desenvolvidos procedimentos operacionais relevantes e mantidos de acordo com as 
exigências da legislação e directrizes nacionais e internacionais; 

 Todos produtos orgânicos, produtos contaminados, resíduos e resíduos do processo são 
armazenados de acordo com os requisitos de concepção e descartados como resíduos 
perigosos. 

 
Declaração de significância 
Os Impactos associados à gestão de resíduos gerais sólidos (não perigosos) podem ocorrer e os 
impactos são potencialmente de longo prazo. A extensão dos impactos (excluindo potenciais 
impactos nos recursos hídricos que se assume que estão cobertos no relatório de especialidade 
de Águas Superficiais) é susceptível de ser limitada a área de estudo. Sem mitigação os impactos 
irão definitivamente ocorrer e devem, provavelmente ser considerados como moderadamente 
graves. Com a mitigação recomendada, a gravidade pode ser reduzida a ligeira. A significância 
global do impacto sem a mitigação seria MODERADA, mas com mitigação será BAIXA.  
 
Com base na natureza mais provável dos resíduos perigosos do não processo, os impactos 
podem ocorrer, devido ao potencial de determinadas substâncias perigosas se acumularem no 
ambiente, são potencialmente permanentes. Devido ao potencial transporte dessas substâncias 
na água, o seu impacto pode ser de significância para o Distrito. Sem mitigação, os impactos 
certamente ocorrerão e provavelmente serão considerados como muito grave e de significância 
MUITO ELEVADA. No entanto, com mitigação a gravidade pode ser reduzida para MODERADA e 
a significância global do impacto seria MODERADA. 
 
Impacto 35.2: Impacto de incómodo (Produção de odores, impacto visual e atracção de 
pestes e vermes) 
 
Causa e comentário 
O armazenamento descontrolado de resíduos sólidos, em especial carcaças de animais e 
resíduos alimentares podem atrair vermes e pragas, incluindo roedores, pássaros e moscas. 
Estes vermes/pragas podem representar um incómodo para as comunidades adjacentes e podem 
actuar como vectores de doenças. Além disso, estas práticas podem resultar na liberação de 
odores desagradáveis, que podem ser considerados como incómodo para os usuários das terras 
adjacentes, particularmente aos que se encontram a favor do vento do material. Os compostos 
odoríferos são também libertados de instalações de descarte relativamente bem geridas de 
resíduos sólidos. A presença de grandes quantidades de lixo ao redor das instalações ou no 
aterro proposto pode constituir um impacto visual para os trabalhadores e comunidades locais. 
 
 
Medidas de mitigação  
Consulte as medidas de mitigação de Impacto  35.1 (acima)  

 Adicionalmente, a direção predominante do vento e posição relativa das comunidades 
precisa de ser tomada em consideração na identificação de potenciais locais para a 
instalação do novo aterro sanitário. Mais especificamente, a instalação não deve estar 
situada a montante de nenhuma comunidade no raio de 1km do local. 
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Declaração de significância 
Os impactos de incómodo associados à gestão de resíduos sólidos irá, provavelmente, ocorrer e 
os impactos são potencialmente de longo prazo, mas limitados à área de estudo. Sem mitigação, 
os impactos devem provavelmente ser considerados como moderadamente grave, mas com 
mitigação a gravidade pode ser reduzida a ligeira. A significância global do impacto sem mitigação 
seria MODERADA, mas com mitigação seria BAIXA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal  Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

QUESTÃO 35: Gestão de resíduos gerais e perigosos do não processo (Todas fases) 

Impacto 35.1: Poluição da terra e da água 

Resíduos gerais (Não perigosos) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

Resíduos perigosos 

Sem 
Mitigação 

Permanente Distrito Muito Grave Provável 
MUITO 

ELEVADA (-) 

Com 
Mitigação 

Permanente Distrito Moderado Improvável MODERADA (-) 

Impact 3.2: Impacto de Incómodo (Produção de odores, impacto visual e atracção de pragas e 
vermes) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

 
 
12.3.2.2 Questão 36: Descarte de águas residuais sanitárias e lodo de esgoto 

Impacto 36.1: Poluição do solo e da água 
 
Causa e comentário 
O esgoto doméstico é caracterizado pela elevada concentração de nutrientes, matéria orgânica 
elevada e uma variedade de agentes patogénicos, e deve ser devidamente tratado antes da 
descarga para o meio ambiente a fim de evitar impactos negativos para a saúde humana e para o 
ambiente. Se o esgoto não tratado for descarregado para o meio ambiente, a concentração 
elevada de nutrientes pode levar à eutrofização dos recursos hídricos superficiais e a subsequente 
ruptura da função ecológica dentro do ambiente aquático. Ele também pode resultar em poluição 
das fontes de água subterrânea. O lodo de esgoto advindo das instalações de tratamento sanitário 
tem de ser removido periodicamente. O lodo deve ser tratado e descartado, como descrito na 
secção 5.3.2 do relatório de especialidade de Resíduos e Sub-produtos. O lodo de esgoto também 
contém elevadas concentrações de nutrientes e pode ter um impacto semelhante nos recursos 
hídricos se não forem armazenados e tratados de forma a minimizar a probabilidade de migração 
de contaminantes do lodo para os recursos hídricos. 
 
Medidas de mitigação 

 Toda a água de lavagem doméstica e de esgoto de todos os locais devem ser desviadas 
para as fossas sépticas para tratamento e as descargas a partir dessas instalações devem 
cumprir com os padrões de descarga, conforme indicado no Apêndice A. As lamas de 
esgoto provenientes dessas instalações devem ser geridas como descrito nas Directrizes 
de SSMA para Água e Saneamento (2007d), que é estabilizar por meio de secagem em 
leitos construídas para este fim ou por compostagem. O lodo estabilizado pode então ser 
secado e, ou descartado no aterro proposto ou, alternativamente, aplicado como solo, 
como um condicionador, desde que os níveis de constituintes tóxicos sejam 
suficientemente baixos. Se for adoptada a aplicação de solo, deve ser evitada a 
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contaminação deste e ser respeitado o padrão de solo prescrito pelo BAD (Apêndice C). O 
lodo pode ser tratado na instalação de compostagem antes de ser usado. 

 Pré-tratamento dos óleos e gorduras contendo efluentes provenientes das cantinas pelo 
uso de separador de gorduras antes da descarga nas instalações de tratamento de 
esgotos; 

 Sanitários químicos não devem ser usados durante o período de construção, a menos que 
o conteúdo possa ser descartado de uma maneira que não represente uma ameaça para o 
ambiente. Em vez disso, alternativas como VIPs, sanitários de compostagem ou similares 
devem ser consideradas como preferenciais; 

 Se forem utilizados VIP, estes devem ser revestidos, feitos manutenção e localizados de 
uma forma que minimize o risco de contaminação dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos; 

 As instalações sanitárias dentro da área de plantação devem estar localizadas a, pelo 
menos, 50m de qualquer massa de água ou canal que conduza a uma massa de água; 

 Se forem utilizados sanitários móveis, estas instalações devem ser esvaziadas e 
higienizadas diariamente e deve ser proibido o uso de sanitários químicos; 

 Todas instalações de tratamento de esgoto devem ser bem conservadas. Para este fim, 
pelo menos, um empregado no local deve ser treinado para fazer a manutenção do 
sistema (s); 

 O desempenho dos sistemas de tratamento de esgoto deve ser monitorado regularmente. 
Se o sistema for encontrado a funcionar mal, a causa desse mau desempenho deve ser 
estudada em tempo útil e colocadas em prática medidas de remediação para restaurar o 
desempenho; 

 No caso em que as lamas tiverem de ser removidas do sistema(s), estas devem ser 
descartadas de uma maneira que minimiza o potencial risco para a saúde humana e para 
o meio ambiente e devem cumprir com a Legislação Nacional; 

 O programa de monitoramento ambiental para instalações de esgoto deve incorporar 
pontos de monitoramento que sejam capazes de detectar um impacto negativo no 
ambiente associado à descarga de esgoto tratado. 

 
 
Declaração de significância 
Os impactos ambientais associados com o descarte de esgoto irão definitivamente ocorrer. Como 
o projecto proposto estará operacional por mais de 100 anos, os impactos associados com a 
liberação de efluentes não tratados e má gestão de lamas são potencialmente de longo prazo e 
pode afectar a área de estudo. Sem mitigação, os impactos no solo e água seriam provavelmente 
moderadamente grave e de significância MODERADA. No entanto, com a implementação de 
medidas de mitigação recomendadas, a gravidade dos impactos seria ligeira e de significância 
BAIXA.   
 
 
Impacto 36.2: Impactos na saúde dos trabalhadores e comunidades 
 
Causa e comentário 
O esgoto e as lamas de esgoto são normalmente caracterizados por elevadas concentrações de 
microorganismos patogénicos (vírus e bactérias) e helmintos. A exposição aos efluentes não 
tratados, quer directamente ou através dos recursos hídricos contaminados, pode resultar na 
propagação de numerosas doenças incluindo a cólera. 
 
Medidas de mitigação 
Consulte as medidas de mitigação do Impacto 21.1 acima. Adicionalmente, são aplicáveis as 
seguintes medidas de mitigação: 

 Todo funcionário encarregue de gerir os sistemas de esgoto e saneamento deve ser 
vacinado contra as principais doenças associadas a estes fluxos de resíduos. 
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Declaração de significância 
Os microorganismos patogénicos são comumente encontrados em esgotos não tratados e a 
liberação desses organismos para massas de água usadas para irrigação, beber, recreação ou 
pesca pode resultar na propagação de doenças como a cólera. Os impactos na saúde associados 
com a liberação de efluentes de esgotos não tratados e má gestão do lodo são potencialmente de 
longo prazo e podem afectar o Distrito. Sem mitigação os impactos associados na saúde 
provavelmente seriam graves e de significância ELEVADA. No entanto, com a implementação de 
medidas de mitigação recomendadas os impactos seriam de ligeira gravidade e de significância 
BAIXA.   
 
Impacto 36.3: Impactos de incómodo (odor e moscas) 
 
Causa e comentário 
Esgoto bruto, lamas de esgoto e Instalações de tratamento de esgosto são frequentemente 
associadas com a liberação de odores desagradáveis e podem atrair um grande número de 
pragas de insectos, como moscas. Os odores persistentes e presença de pragas de insectos 
seriam mais prováveis de ser considerados como um incómodo para os funcionários e membros 
da comunidade local. Se o esgoto for gerido de forma correcta, o nível destes factores de 
incómodo podem normalmente ser significativamente reduzidos.  
 
Medidas de mitigação 
Consulte as medidas de mitigação para 36.1 Impacto acima. 
 
Declaração de significância 
A gestão de esgoto vai certamente estar associada a perturbações como emissão de odores e um 
grande número de pragas de insectos e, devido à influência do vento, o impacto sobre qualquer 
receptor seria provavelmente de curta duração. A infraestrutura de tratamento de efluentes será, 
no entanto, relativamente pequena e assim, é provável que o impacto seja confinado à área de 
estudo. Sem mitigação, os impactos provavelmente seriam Moderadamente Graves e de 
significância MODERADA. No entanto, com implementação das medidas de mitigação 
recomendadas os impactos provavelmente seriam de ligeira gravidade e de significância BAIXA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

QUESTÃO 36: Descarte de águas residuais domésticas e lamas de esgoto (Todas fases) 

Impacto 36.1: Poluição do solo e da água 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Moderadamente 
Grave 

Provável MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

Impacto 36.2: Impactos na saúde dos trabalhadores e comunidades 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Distrito Grave Provável ELEVADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Distrito Ligeiro Improvável BAIXA(-) 

Impacto 36.3: Impactos de incómodo (odor e moscas) 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

 

12.3.2.3 Questão 37: Descarte de águas de escoamento e águas pluviais  

12.3.2.4 Impacto 37.1: Poluição do solo e da água 

A água de escoamento superficial é susceptível de ser gerada no local, como resultado de 
elevada precipitação e lavagem de máquinas. Como esta água migra pelo local, tem potencial 
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para carregar vários poluentes tais como hidrocarbonetos, nutrientes e pequenas partículas 
sólidas. O escoamento superficial da área da planta e das actividades de lavagem de máquinas 
também é susceptível de conter hidrocarbonetos. Efluentes que emanam das instalações de 
confinamento/comedouros e de compostagem têm potencial para contaminar águas superficiais e 
subterrâneas com nutrientes, amónia, sedimentos, patógenos e aditivos alimentares, tais como 
metais pesados, hormônios e antibióticos. Este efluente tem elevado teor de matéria orgânica e, 
consequentemente, uma elevada demanda biológica de oxigénio (DBO) e demanda química de 
oxigênio (DQO), bem como nutrientes e sólidos suspensos totais (SST). Se essa água for 
descarregada sem gestão e tratamento adequados, os contaminantes podem ser transportados 
para os corpos de água superficiais e sub-superficiais, resultando numa ruptura ecológica. 
 
Medidas de mitigação 

 A gestão de todo o escoamento superficial deve cumprir, no mínimo, com os requisitos da 
legislação moçambicana mas de preferência com os requisitos das Directrizes Gerais de 
SSMA da IFC (2007a) e outras diretrizes relevantes da IFC; 

 Um Plano de Gestão de Águas Pluviais deve ser desenvolvido para todo o local do projeto 
e ele deve incorporar medidas para desviar a água da chuva limpa longe do 
armazenamento de produtos, áreas de armazenamento e deposição de resíduos e de 
outras áreas de operacionais; 

 As medidas de mitigação devem ser destinadas a reduzir o contato entre a água da chuva 
e quaisquer materiais perigosos (tais como produtos químicos e hidrocarbonetos); 

 Em termos de minimizar a descarga de poluentes e quantidade de escoamento que requer 
tratamento, todos escoamento de águas pluviais deve ser devidamente segregado e o 
escoamento de água limpa desviado para evitar a mistura com água contendo um alto teor 
de sólidos, para minimizar o volume de água a ser tratada antes de lançamento; 

 Todos escoamentos da planta e das áreas de lavagem de máquinas devem passar por um 
separador de óleo e devem ser tratados como resíduos perigosos devido à presença de 
hidrocarbonetos. Todas as outras águas de escoamento devem passar de uma armadilha 
de sedimentos para remover a maioria dos sólidos em suspensão antes da sua descarga 
para o meio ambiente. Todo o material sedimentado deve ser descartado no aterro 
sanitário; 

 A qualidade de todos resíduos líquidos descarregados a partir do local, incluindo a água 
pluvial, devem ser monitorados periodicamente para assegurar a conformidade com os 
requisitos da legislação e padrões pertinentes; 

 Efluentes de fontes pontuais identificadas dos comedouros devem ser recolhidos e 
utilizados ou no processo de compostagem ou tratados antes de depejados no ambiente 
como exigido pelas directrizes de efluentes da IFC para a produção pecuária de mamíferos 
(2007b); 

 Todas as fontes difusas de efluentes de origem nos comedouros devem ser geridas 
através da aplicação adequada de uma estratégia de gestão de nutrientes (FAO 2006); e 

 Efluente da instalação de compostagem deve ser gerido da mesma forma recomendada 
para o efluente fonte pontual dos comedouros. 

 
Declaração de significância 
Impactos associados com a eliminação de escoamento superficial e efluentes podem ocorrer e os 
impactos são, possivelmente, a longo prazo e, considerando o clima relativamente seco, os 
impactos podem ser de significância para a área de estudo. Sem mitigação dos impactos devem 
ser considerados como moderadamente severos, mas com a mitigação a severidade poderia ser 
reduzida a ligeira. A significância global do impacto sem mitigação seria MODERADA, mas com 
mitigação seria BAIXA. 
 
Declaração de significância 

A Declaração de significância para os impactos associados à eliminação de escoamento 
superficial de águas pluviais são abordados no estudo de especialidade deSubterrânea e 
Superficial, Secção 9.4. 
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13 IMPACTOS CUMULATIVOS 
 
13.1 Introdução 
 
Os impactos cumulativos devem ser considerados, juntamente com impactos directos e indirectos, 
numa AIAS, conforme exigido pelo Padrão de Desempenho 1 da IFC, e definidos pela IFC como 
aqueles "que resultam do impacto incremental, em áreas ou recursos utilizados ou directamente 
impactados pela projeto, a partir de outros projectos de desenvolvimento já existentes, previstos 
ou razoavelmente definidos no momento em que foi conduzido o processo de identificação de 
riscos e impactos". A consideração de impactos cumulativos também contribui para o 
desenvolvimento sustentável, é uma boa prática e auxilia processo de tomada de decisão e 
desenvolvimento do projecto pelo proponente. 
 
Os impactos cumulativos resultam de mudanças incrementais causadas por outras ações 
passadas, presentes ou razoavelmente previsíveis ou projectos de desenvolvimento que actuam 
em concertação com o projecto proposto. Os efeitos cumulativos podem resultar de acções 
individualmente menores mas colectivamente significativas que ocorrem durante um período de 
tempo. Por exemplo, é importante avaliar se o projecto da EcoFarm e vários outros projectos 
individuais com impactos insignificantes poderiam ter um efeito cumulativo quando combinados, 
por exemplo o desenvolvimento de uma única propriedade de irrigação de cana-de-açúcar pode 
ter um impacto insignificante sobre os recursos hídricos através da abstração ou contaminação, 
mas quando considerada com outros projectos de cana-de-açúcar nas proximidades, poderiam ter 
um impacto cumulativo significativo na ecologia local e qualidade da água. 
 
Os impactos cumulativos são, no entanto, difíceis de avaliar, e podem ser calculados com 
incertezas e serem baseadas em suposições. Por isso, é difícil fornecer uma avaliação tão 
detalhada como a realizada para os impactos diretos e indiretos do projeto. Em tais situações, o 
praticante de AIAS deve assegurar que quaisquer suposições feitas como parte da avaliação são 
claramente indicadas. Isso geralmente é por causa da falta de detalhes e informações específicas 
relacionadas com os impactos cumulativos. Assim, este capítulo inclui apenas uma visão 
estratégica e análise de possíveis impactos cumulativos relacionados a uma variedade de 
actividades de projecto que podem interagir com o projeto proposto da EcoFarm, e não fornece 
classificações da significância destes impactos, como foi feito para os impactos direto induzidos 
pelo projeto. O objetivo é identificar e focar nos impactos significativos assim que estes são 
tomados em consideração no processo de tomada de decisão. Ao ler este capítulo, é importante 
perceber essas limitações, e reconhecer que a avaliação não será e certamente não pode ser 
perfeita. No entanto, o potencial de impactos cumulativos foi considerado, em vez de omitido do 
processo de tomada de decisão por isso é de valor para o projeto e ao meio ambiente. 
 

13.2 Impactos cumulativos 
 
Os capítulos anteriores incidiram principalmente sobre os impactos relacionados com o projecto 
sobre os ambientes biofísicos, sociais e económicos, e de uma forma mais limitada sobre os 
impactos decorrentes das condições actualmente existentes (pré-projeto) e à volta do local. Das 
questões discutidas anteriormente quatro são considerados como tendo potencial para resultar em 
impactos cumulativos, de acordo com a definição IFC: 

Questão 1: Alteração do habitat, fragmentação e perda de biodiversidade   
Questão 2: Alterações da situação sócio-económica e infra-estrutura da comunidade 
Questão 3: Uso da água (captação de água do rio Zambeze) 
Questão 4: Perfis regionais de resíduos e consciencialização da comunidade 
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13.3 Avaliação dos Impactos Cumulativos 
 

13.3.1 Alteração do habitat, fragmentação e perda de biodiversidade   

Descrição 
O impacto individual do projeto da EcoFarm na biodiversidade e funcionamento do ecossistema já 
foi avaliado. No entanto, esta avaliação não considerou os impactos cumulativos combinados do 
projecto da EcoFarm juntamente com outras iniciativas actuais e futuras de desenvolvimento no 
Distrito de Chemba. Em particular, devem ser consideradas a contribuição para os impactos 
combinados associados a outras iniciativas agrícolas de larga escala e rotas melhoradas de 
transporte. Embora os projectos individuais podem ser concebidos para incluir corredores 
ecológicos e áreas de zona tampão natural, sem consideração do planeamento do uso da terra 
nas áreas circundantes (ou seja, fora do limite imediato do projeto), é provável que o resultado 
será a alteração e fragmentação significativa do habitat e uma subsequente perda de 
biodiversidade. 
 
Além dos impactos directos de tais projectos o desenvolvimento de operações agrícolas 
comerciais de grande escala irá reduzir a terra disponível para as comunidades locais para a 
agricultura de subsistência e recolha de recursos naturais. As comunidades rurais em 
Moçambique dependem amplamente dos recursos naturais para as necessidades diárias, 
incluindo combustível, alimentos e medicamentos. Essa dependência pode já ser particularmente 
intensa durante períodos de seca ou para as famílias vulneráveis. A redução na disponibilidade de 
terras comunitárias e os recursos naturais associados como consequência de vários 
empreendimentos de grande escala dentro da mesma área geográfica vai intensificar a pressão 
sobre a restante terra da comunidade e recursos naturais. Esta pressão poderia ser intensificada 
se as populações das comunidades a volta de novos projectos de desenvolvimentos crescer como 
consequência do afluxo de pessoas à procura de emprego. A menos que medidas de mitigação 
são incorporados na concepção de projectos individuais e iniciativas de planeamento estratégico 
de grande escala, existe um risco real de degradação extensa e irreversível de ecossistemas 
locais, com os correspondentes impactos negativos sobre as pessoas que dependem do 
funcionamento eficaz - e acesso a - destes ecossistemas para apoiar suas estratégias de 
subsistência. 
 
Medidas de mitigação 

 Considerar o ordenamento do território fora do limite do projeto na concepção de 
corredores ecológicos e/ou recursos naturais e zonas-tampão dentro da área do projecto; 

 Sempre que possível, conceber corredores de conservação e zonas ecológicas tampão de 
modo que elas sejam contíguas em todos limites de diferentes projectos de 
desenvolvimento; 

 Em conjunto com as comunidades locais, identificar e desenvolver iniciativas que reduzam 
a dependência das comunidades sobre os recursos naturais. Essas iniciativas podem 
incluir parcelas florestais, viveiros de espécies de plantas medicinais ou apoio a práticas 
agrícolas melhoradas; 

 Apoiar o desenvolvimento de um plano de gestão de influxo para a área afectada pelo 
projecto e garantir que este tome em conta o acesso aos recursos naturais; 

 Estabelecer um programa de conservação da biodiversidade em associação com os 
organismos regionais e nacionais de conservação. Isto deve assegurar que os impactos 
cumulativos de outros projectos de desenvolvimentos na área são compilados e 
incorporados num plano de gestão integrado d conservação regional. 

 
 

13.3.2 Alterações da situação sócio-económica e infra-estrutura da comunidade 

Descrição 
O desenvolvimento de várias novas iniciativas, seja relacionada à infra-estrutura melhorada de 
transporte ou a projectos agrícolas/plantações, incluindo o do projecto da EcoFarm, é susceptível 
de ter impactos sócio-econômicos acumulados positivos e negativos sobre as comunidades locais. 
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impactos cumulativos sócio-econômicos positivos: 

 A melhoria geral da situação económica de muitas das famílias na região como resultado 
de maiores oportunidades de emprego. Um aumento no número de pessoas empregadas 
na área deve incentivar a criação de uma série de pequenos negócios por 
empreendedores locais, aumentando assim ainda mais o perfil econômico da região. 
Estes podem incluir farmas comerciais de pequena escala.  

 À medida que as propostas iniciais de projectos de desenvolvimento (incluindo o projeto 
EcoFarm) são implementados dentro desta porção da bacia do Zambeze, e o perfil 
econômico da região melhora, é provável que se siga o desenvolvimento de infra-estrutura 
social adicional e melhorada, como hospitais e escolas. Este será um benefício para as 
comunidades locais. 

 
Impactos cumulativos sócio-económicos negativos: 

 Como consequência de  maiores oportunidades de emprego associadas com os novos 
projectos de desenvolvimento será muito provável um afluxo de candidatos a emprego 
para a região. A curto e médio prazo, e até ao momento em que a infra-estrutura social 
adicional é desenvolvida poderá haver pressão cumulativa adicional sobre as infra-
estruturas sociais (escolas, hospitais, por exemplo) nas cidades locais, tais como 
Chemba. O aumento da conversão de terras comunitárias para a agricultura comercial, 
sejam numerosas iniciativas de projectos de desenvolvimento de pequena escala ou 
poucos empreendimentos grandes, irá reduzir a terra disponível para a agricultura de 
subsistência das comunidades locais. Isto, juntamente com elevado status econômico e 
maior poder de compra de um sector da sociedade local e subsequente aumento do preço 
dos alimentos básicos, poderia contribuir para a insegurança alimentar local. 

 
Medidas de mitigação 

 Deve ser identificada terra adequada de substituição para todos os agricultores que 
perdem o acesso à terra. Se não puder ser fornecida terra de substituição do mesmo 
tamanho, qualidade e variabilidade, será oferecida assistência adequada aos agricultores 
envolvido no esquema de produtores de fomento de cana-de-açúcar como parte da 
iniciativa agrícola da EcoFarm. 

 O monitoramento social contínuo deve incluir o monitoramento explícito de questões de 
segurança alimentar, a fim de identificar alterações na segurança alimentar na área 
afectada pelo projecto ao longo do tempo, e para facilitar as intervenções nesta área, se 
necessário. 

 Um plano de gestão de influxo para a área afetada pelo projeto deve ser desenvolvido, 
garantindo que ele toma em conta o acesso aos recursos naturais. Além disso, devem ser 
celebrados acordod de colaboração com os ministérios governamentais relevantes para 
resolver a pressão relacionada com influxo da população sobre a prestação de serviço 
social. 

 
Como parte desta iniciativa agrícola haverá oportunidades para compartilhar melhores práticas de 
técnicas agrícolas e apoiar atividades empresariais baseados na comunidade, particularmente 
aquelas que podem envolver as famílias vulneráveis. 
 

13.3.3 Uso da Água: redução da disponibilidade e qualidade da água 

Descrição 
Reconhece-se que esta área oferece oportunidades significativas para actividades agrícolas, 
devido aos bons solos e clima. Considera-se por isso considerado provável que este projeto, além 
de projectos agrícolas existentes (por exemplo Grown Energy) vai incentivar outras novas 
pequenas, médias e grandes iniciativas agrícolas, por exemplo, existem planos para expandir 
esse projecto na área de Goba como descritos nesta AIAS. Todas estas actividades precisarão de 
água doce e podem coletivamente reduzir a disponibilidade deste recurso importante para as 
comunidades locais e para a função ecológica. Em particular, o impacto cumulativo de grandes 
projectos agrícolas adicionais pode resultar em reduções de fluxo no rio Zambeze e causar uma 
redução ou desaparecimento de zonas ribeirinhas e zonas húmidas associados. No entanto, 
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devido ao tamanho do rio Zambeze os efeitos desse impacto só podem ser notados durante os 
períodos de pouca chuva ou seca severa. 
 
Além dos potenciais impactos cumulativos sobre a disponibilidade de água o desenvolvimento de 
novas plantações de cana-de-açúcar dentro do contexto do desenvolvimento centrado de rotas de 
transporte e a produção de outras culturas agrícolas na bacia do Zambeze também poderia 
contribuir para uma redução da qualidade dos recursos de água doce. As fontes potenciais de 
poluentes incluem fertilizantes e pesticidas dos projectos agrícloas (incluindo plantações), 
hidrocarbonetos e outros produtos químicos associados com um aumento do número de veículos 
a serem utilizados na área, e também resíduos e efluentes. Fontes do último incluem os novos 
projectos de desenvolvimento, bem como as comunidades locais que possam crescer como 
consequência do aumento das oportunidades locais de emprego. 
 
Medidas de mitigação: 
A fim de reduzir a significância deste potencial impacto cumulativo é recomendado que EcoFarm: 

 Desenvolva um modelo hidrológico global para a plantação que irá antecipadamento 
fornecer indicações sobre os impactos negativos da plantação na disponibilidade de água 
local; 

 Sempre que possível, incorpore a eficiência no uso de água na concepção da plantação e 
equipamentos associados; 

 Gerencie produtos químicos, adubos e resíduos de acordo com as melhores práticas 
internacionais para minimizar a contribuição para a redução da qualidade da água doce 
local; 

 Aumente a conscientização entre os funcionários e as comunidades locais sobre a 
importância da conservação dos recursos hídricos; 

 Participar de iniciativas governamentais ou lideradas pelas ONG para proteger os recursos 
hídricos locais. 

 Apoiar o desenvolvimento de um plano de gestão de influxo para a área afectada pelo 
projeto e garantir que este têm em conta questões de saneamento relacionadas a influxo e 
resíduos  
 

13.3.4 Perfis Regionais de residuos domésticos e conscientização da comunidade 

Em relação à gestão de resíduos, considerações importantes são a mudança no perfil de resíduos 
produzidos pelas comunidades locais e consciencialização dos membros da comunidade local 
sobre a gestão de resíduos. Cada um destes é discutido em mais detalhe abaixo. 
 
 
Descrição 
Com base nas informações disponíveis, parece haver uma falta de infra-estrutura de gestão de 
resíduos bem concebidas e bem operadas, incluindo as instalações de eliminação de resíduos e 
iniciativas de reciclagem de resíduos na Província de Sofala. O conhecimento dos membros da 
comunidade local sobre a necessidade e melhores práticas de gestão dos vários tipos de resíduos 
espera-se que seja limitado. Enquanto um conhecimento limitado da gestão de resíduos pode não 
representar um risco significativo porque as comunidades subsistem em grande parte da 
agricultura e uso dos recursos naturais, espera-se que os riscos potenciais para a saúde humana 
e ambiental aumentem à medida que as comunidades se tornam densamente povoadas, e o perfil 
de resíduos mude para se parecer com aquele mais comumente associado com as sociedades 
urbanas. Em particular, a quantidade de resíduos pode aumentar e o tipo de resíduos pode 
começar a incluir uma maior proporção de materiais não-biodegradáveis e mesmo pequenas 
quantidades de resíduos perigosos. 
 
Espera-se que uma proporção significativa dos trabalhadores no projeto da EcoFarm virá das 
comunidades locais. Além disso, outros indivíduos das mesmas comunidades podem ser 
empregues em outros grandes projectos de desenvolvimentos escala propostos para a área. 
Através do seu emprego em tais operações estes membros da comunidade local serão treinados 
numa série de questões ambientais, incluindo a gestão correcta de resíduos. Este conhecimento 
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pode, então, ser transferido para outros membros das comunidades locais, resultando em um 
aumento da consciência geral sobre a importância da gestão de resíduos, e potenciais 
oportunidades para reciclagem, nas comunidades locais. 
 
Medidas de mitigação 

 Treinar todos os trabalhadores sobre a importância da gestão adequada dos vários tipos 
de resíduos e saneamento; 

 Considerar as opções para facilitar uma gestão melhorada dos resíduos sólidos nas 
comunidades locais. Isso pode incluir permitir que as comunidades locais descartem de 
seus resíduos sólidos no novo aterro sanitário ou treinando as comunidades locais em 
técnicas de compostagem. Isto pode ser incorporado num plano de urbanização para a 
área. 

 Considerar envolver as comunidades locais em iniciativas de reciclagem de resíduos, se 
forem consideradas práticas dentro do contexto do projeto. 

 
Mudança do perfil de resíduos nas comunidades locais 
 
Descrição 
O desenvolvimento proposto, juntamente com outros na região, deve elevar o perfil econômico 
das comunidades locais e irá resultar numa mudança no perfil dos resíduos gerados na 
comunidade, tanto em termos de quantidade como na natureza dos resíduos. Gestão de resíduos 
formal nas comunidades locais é pouco desenvolvida e os impactos existentes associados à 
gerstão actual de resíduos pobre será agravada se o volume de resíduos, nomeadamente 
resíduos perigosos, aumentar. Se as práticas de gestão de resíduos existentes não são 
adaptadas isso poderia resultar em potenciais impactos visuais, bem como impactos na saúde, 
segurança e ambientais nas comunidades. 
 
Medidas de mitigação 

 EcoFarm poderia ajudar na facilitação no desenvolvimento de um plano de urbanização 
para as comunidades locais;  

 Considerar as opções para facilitar uma melhor gestão dos resíduos sólidos nas 
comunidades locais. Isso pode incluir permitir que as comunidades locais descartem os 
seus resíduos sólidos no novo aterro sanitário, a formação de comunidades locais em 
técnicas de compostagem ou investigação e, se for considerado viável, apoiando 
iniciativas de reciclagem. 

 

13.4 Conclusão 
 
Os impactos cumulativos continuam difíceis de avaliar, na ausência de uma avaliação ambiental 
estratégica regional ou, o que não tem sido feito na área do projeto EcoFarm. No entanto, vários 
estudos especializados têm lidado com impactos cumulativos e incrementais, e o leitor é remetido 
para os quatro capítulos anteriores e de estudos individuais de especialidade para obter mais 
informações. 
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14 RECOMENDAÇÕES DE GESTÃO 
 

14.1 Introdução 
 
Os vários relatórios de especialistas identificaram problemas e impactos do projeto, bem como as 
medidas de mitigação para cada impacto. Este capítulo organiza e resume as questões mais 
importantes e impactos como "questões-chave" com medidas de mitigação apropriadas e planos 
de gestão que são melhor tratados no Programa de Gestão Ambiental e Social (PGAS). Este 
capítulo, portanto, não repete todos os assuntos e impactos, e não se destina a substituir o PGAS, 
mas sim resume, agrupa e enumera as questões-chave com os planos de gestão para mitigar e 
gerir cada questão. Uma vez que os ambientes naturais, sociais e econômicos estão 
intrissicamente interligados, e uma vez que muitos impactos referem-se a todos três, há algumas 
duplicações inevitáveis neste resumo geral. 
 
Os objetivos deste capítulo são, portanto, para: 

 Permitir ao MICOA a tomada de uma decisão informada sobre se o projeto deve continuar 
ou não; 

 Permitir que modificações sejam feitas ao projeto, a fim de reduzir os impactos e riscos 
sociais, ambientais e de saúde associados com o projeto; 

 Definir as condições em que o projeto pode prosseguir; 

 Assegurar que as Comunidades afectadas pelo Projeto (CAPs) adquirem benefícios do 
projeto, e que seus meios subsistência não sejam prejudicados; 

 Garantir que as medidas suficientes são implementadas para, na medida do possível, 
proteger o meio ambiente natural e fragmentação da vegetação; e 

 Permitir que o cliente desenvolvar estratégias de gestão para reduzir a significância de 
quaisquer impactos ambientais, sociais e de saúde. 

 
Cinco grandes questões surgiram a partir dos relatórios de especialistas, que estão listadas na 
Tabela 14.1. Recomendações de gestão para cada questão-chave são definidos nas seções 
seguintes. 
  
Tabela 14.1: Principais questões sociais e ambientais do Projeto  

Questão Nr  Assunto  

1 Possível reassentamento econômico 

2 
Poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; gestão de resíduos; 
qualidade do ar 

3 Saúde e segurança da comunidade 

4 Perda e fragmentação dos recursos naturais 

5 Desenvolvimento comunitário e benefícios económicos 

 
O capítulo destina-se a ser lido juntamente com o Programa de Gestão Ambiental e Social 
(PGAS) (Volume 4 da presente AIAS). 
  

14.2 Questões-chave e Recomendações de Gestão 
 

 14.2.1 Questão 1: Possível Reassentamento Econômico 

Como a disposição estrutural da infra-estrutura pivot será relativamente rígida e não será capaz 
de acomodar machambas esporadicamente produtivas dentro das disposições de pivots, algumas 
machambas e/ou estruturas de produção são susceptíveis de serem perdidas e/ou afectadas. 
Como a maioria dos agregados familiares estão envolvidos no cultivo de culturas de subsistência, 
essa perda é significativa e, portanto, vários impactos estão associados a esta questão chave 
abrangente. Alguns destes impactos incluem, mas não estão limitados a: 
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 O aumento da insegurança alimentar e/ou alteração dos níveis de produção de alimentos; 

 Acesso limitado à terra para cultivo doméstico; 

 Destruição do património cultural (como a possível perda de campas nos cemitérios, 
locais de interesse especial ou mesmo a perda do "senso de lugar '); e 

 Um aumento na concorrência das famílias sobre os recursos naturais. 
 
Tomando todas as medidas de mitigação em conta, os seguintes planos de gestão devem ser 
elaborados e implementados: 

 Plano de Restauração e Melhoria dos Subsistência (PRMMS) (em preparação pelA CES); 
 Estudo de Avaliação Alimentar e Nutricional das famílias afeCtadas pelo projeto; 
 Programa de Monitoramento Social; 
 Plano de Engajamento das Partes Interessadas;  
 Programa de Formação e Apoio sobre Agricultura de Conservação à comunidade e 

escolas; e 
 Plano de Patrimônio Cultural. 

 

14.2.2 Questão 2: Poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, gestão de 
 resíduos e qualidade do ar

Os maiores impactos nesta questão dizem respeito a como o estabelecimento do projeto, bem 
como a sua operação, poderiam ter impacto sobre a disponibilidade de águas subterrâneas e 
superficiais, resíduos adicionais que poderiam ser gerados, e como poderiam afectar a qualidade 
da água. 
 
Em primeiro lugar, a poluição dos recursos hídricos (superficiais e sub-superficiais) pode ser 
atribuída a vários factores, tais como de nutrientes armazenados provenientes da decomposição 
de resíduo das culturas, aplicação de nutrientes e fertilizantes, escorrências e lixiviado da área de 
plantação e derramamentos de materiais perigosos, como produtos químicos e hidrocarbonetos. 
Tal poluição não é apenas indesejável para o ambiente natural e para a sustentabilidade dos 
vários serviços económicos que oferecem, mas também porque o rio e as águas subterrâneas são 
uma das principais fontes de água para as comunidades locais. 
 
Impactos relacionados com o tráfego também pode ter um grave impacto sobre os níveis de 
poluição do ar, especialmente a partir da geração de poeiras fugitivas das rodas de veículos em 
estradas não pavimentadas, mas também de gases de escape. 
 
No que diz respeito a resíduos, foram identificados vários impactos que se relacionam com, por 
exemplo, resíduos perigosos e esgoto doméstico não-processados. Estes não são limitados às 
plantações de cana-de-açúcar, uma vez que resíduos da farma de gado, tais como resíduos e 
carcaças de animais podem resultar em impactos sobre os recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos.   
 
Se eles não são devidamente geridos esses impactos têm consequências directas negativas não 
só sobre o ambiente natural, mas também nas Comunidades afectadas pelo Projeto (CAP) e os 
agregados familiares afectados. Portanto, alguns dos impactos relacionados ao tráfego são 
também discutidos na Questão 3 - Preocupações de Saúde e Segurança da Comunidade. 
 
Tomando em conta todas as medidas de mitigação, os seguintes planos e estratégias de gestão 
devem ser considerados e implementados:  
 
Medidas de Tráfego e Transporte 

 Regras de segurança de tráfego e controle de velocidade a serem totalmente incorporadas 
nos procedimentos operacionais da EcoFarm, e medidas semelhantes implementadas 
para o esquema de “produtores de fomento”; 

 Uma política que autoriza indivíduos específicos a conduzirem nos campos e na área do 
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projeto; 
 Inspecções frequentes de segurança rodoviária e comportamental dos condutores; 
 manutenção frequente dos veículos e verificações de rotina (especialmente para reduzir a 

sobrecarga); 
 Um Programa de Educção da Comunidade sobre segurança do tráfego; 
 A montagem de placas de sinalização visíveis de limite de velocidade; 
 Construção deverá ter lugar durante a estação seca;  

 
Medidas relacionadas à concepção do projeto  

 Medidas de conservação de água de irrigação 
 Disposição de infra-estrutura bem concebido de acordo com as medidas de mitigação 

previstas no presente relatório; 
 Criação de zonas-tampão à volta de moradias perto de limites dos pivots. 
 Garantir que o equipamento de pivot está equipado com mecanismos adequados para 

evitar "rega" acidental de habitações dentro dos limites dos limiter dos pivots. 
 Áreas de armazenamento de combustíveis e infra-estrutura de oficina adequadas e bem 

concebidas  
 Criação de zonas tampão sobre os limites exteriores das áreas de plantio; 
 Projetos adequados de estradas e planos estratégicos de disposição de estrada em 

conformidade com as medidas de mitigação; 
 infra-estrutura apropriada de drenagem pivô; 
 Aproveitamento de águas pluviais; 
 Inspecção e manutenção frequente e regular de equipamentos, infra-estruturas e edifícios 

etc frequentes e regulares; e 
 Medidas de conservação de água de irrigação. 

 
Planos de Gestão de Água Subterrâneas e de superfície  

 Um Sistema de Monitoramento de águas subterrâneas; 
 Um Plano de Gestão da Zona Ripariana  
 Procedimento de Gestão de Hidrocarbonetos e/ou Procedimento de Gestão de Produtos 

Químicoa Perigosos; 
 Plano de monitoramento de águas subterrâneas e Superficial; 
 Plano de Monitoramento do Furo de Água da Comunidade; 
 Estratégia de Gestão Integrada de Pragas (se foram pesticidas);  
 Plano de gestão de águas pluviais. 
 Plano de Gestão Integrada de Resíduos, incluindo um Plano de Gestão de Nutrientes, e 

um Programas de Monitoramento de Qualidade de Água  
 
Programas de Saúde e Segurança dos Funcionário e Comunidade  

 Um Programa de Vacinação do funcionários contra doenças do sistema de esgoto e de 
saneamento; 

 Programa de Gestão de Treinamentos e Consciencialização da Comunidade e dos 
funcionários sobre resíduos e saneamento  

 Criação de aterro sanitário para as comunidades afectadas e considerar o envolvimento 
das comunidades locais em iniciativas de reciclagem e formação; e 

 Um Plano de Gestão de Emergência e Prontidão para os PACs e funcionários. 
 

 14.2.3 Questão 3: Preocupações de Saúde e Segurança da Comunidade  

O projecto é susceptível de ter vários impactos sobre a saúde e a segurança das Comunidades 
afetadas pelo Projeto (CAPs) e pessoas. Todos esses impactos foram discutidas no presente 
relatório, e referem-se ao seguinte: 

 Aumento do risco de incêndio para os trabalhadores nas plantações, especialmente se não 
forem criados corredores ecológicos e zonas tampão; 

 Aumento de volumes de tráfego (segurança de pedestres) e a respectiva poluição do ar, 
solos e água. Além disso, como a maioria das famílias têm gado, o aumento do tráfego e a 
construções de novas estradas pode causar colisão com os animais domésticos, que são 
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criados para a subsistência, mas também de valor cultural; 
 potenciais conflitos entre o pessoal de segurança e membros da comunidade local; 
 Poluição da água, especialmente de água potável que é usada para beber ou para 

pecuária; 
 Risco para inundação acidental a partir dos pivôs que não rodam no traçado planeado para 

evitar habitações com os limites de articulação pivot, 
 Risco de lesões dos trabalhadores durante o horário de trabalho. 
 Problemas de saúde relacionados com as emissões atmosféricas da central de cogeração. 

 
Para além destes impactos, um grande impacto específica do projeto na saúde da comunidade 
pode ser um aumento no consumo de álcool. Como o consumo de álcool já é um problema sério 
na região, através de fermentação local, cana-de-açucar roubada pode ser facilmente 
transformada em álcool. Um problema associado é o efeito a longo prazo do tal abuso de álcool, 
que muitas vezes se manifesta na forma de síndrome alcoólica fectal (FAS) em fecto humanos; 
que se desenvolve como resultado de elevados níveis de consumo de álcool durante a gravidez. 
 
Um possível influxo de candidatos a emprego para a área pode ser acompanhado por um 
aumento na prevalência de doenças transmissíveis- e doenças transmitidas por um vector, bem 
como por outras doenças relacionadas com a água, como a diarréia, doença da pele e parasitas 
intestinais. 
 
Tomando em conta todas as medidas de mitigação, os seguintes planos e estratégias de gestão 
devem ser considerados e implementados (muitas das recomendações da secções anteriores 
também se aplicam e não foram repetidos abaixo):  

 Um Plano de Gestão de Emergência e Prontidão para os trabalhadores, bem como para as 
comunidades afectadas pelo projeto (CAPs); 

 Um Programa de Sensibilização para restringir os membros da comunidade da queima de 
floresta miombo e dambos; 

 Um Plano de Segurança e Saúde Ocupacional; 
 Um mecanismo comunitário de Reclamações; 
 Um Plano de Gestão de Segurança Operacional (especialmente para educar regularmente 

o pessoal de segurança sobre questões comunitárias, identificação de comportamentos de 
procura de álcool e resolução de conflitos etc.). Este plano deve incluir um código de 
conduta; 

 A abordagem  de tolerância zero para o álcool deve ser adoptada por todos os aspectos do 
projeto (uma abordagem que deve ser especialmente adoptada e gerida como parte do 
esquema de “Produtores de Fomento” e DUATs da comunidade); 

 Campanhas regulares de testagem de álcool; e 
 Uma campanha de conscientização dos funcionário e da comunidade sobre as 

consequências negativas do consumo de álcool. 
 

 14.2.4 Questão 4: Perda e Fragmentação de Recursos Naturais 

A perda e fragmentação dos recursos naturais é uma das questões mais importantes que foram 
abordadas por uma série de impactos relacionados identificados e as medidas de mitigação 
propostas. A questão aqui diz respeito primeiro a perda de recursos naturais para abrir caminho 
para o desenvolvimento do projeto. As implicações de tal perda não são só relativas aos impactos 
sobre o ambiente natural, mas igualmente sobre as PACs e pessoas. Ambas categorias de 
impacto são brevemente discutidas abaixo. 
 
A perda de acesso aos recursos naturais pode afectar os moradores a nível cultural, uma vez que 
podem ser perdidas as vias de acesso locais que são usados para conectar os agregados 
familiares entre si. A perda de vias de acesso pode ter um sério impacto negativo sobre a sua 
sensação de bem-estar e qualidade de vida. Para além disso, os membros da comunidade 
dependem do ambiente natural não só para o cultivo da terra, mas também para a sua 
subsistência. Estes incluem o uso de árvores e arbustos para material de construção, uso 
medicinal, alimento ou rituais culturais e espirituais. Muitos moradores também obtêm renda do 
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uso destes recursos, tal como para fazer carvão vegetal para venda. Qualquer redução dos 
recursos naturais pode, portanto, aumentar também a concorrência sobre os recursos existentes, 
especialmente se as famílias têm de andar mais para ter acesso a tais recursos. 
 
Num nível ecológico e biofísico, a redução em recursos naturais pode ser atribuída a diversos 
factores. Alguns destes referem-se a (mas não estão limitados a) limpeza física de terra (remoção 
da vegetação), um aumento na erosão da superfície do solo, e/ou poluição do solo/da terra. As 
consequências destes dizem respeito a vários impactos. 
 
Um desses impactos é a perda e fragmentação de habitats. A questão aqui é que determinadas 
comunidades de vegetação podem ser perdidas com o desenvolvimento do projeto que, por sua 
vez, podem afectar habitats que suportam determinadas populações de plantas existentes que 
são dependentes umas das outras. Como mostrado pelo especialista de Pesquisa Botânica, 
efeitos particular integrais estão em jogo com uma tal ruptura que vai para além da perda de 
populações existentes, mas também provoca uma redução na taxa de cobertura vegetal que 
ameaça as chances de sobrevivência de determinada espécies de planta interesse especial (EIE). 
Habitats ambientais específicos que poderiam ser ameaçadas pelo desenvolvimento do projecto 
são as matas riparians e Mopane, bem como pastagens. 
 
Por último, outra consequência do projecto de desenvolvimento pode ser a remoção de grandes 
áreas de vegetação, resultando na perda permanente da biodiversidade. Este impacto é agravado 
por uma possível perda de espécies de interesse especial (EIE), bem como a eventual introdução 
e disseminação de espécies exóticas invasoras (EEI). 
 
Os planos de gestão mais importantes recomendados são o plano de gestão ambiental da 
construção/estabelecimento e o plano de de gestão ambiental operacional nos quais deverão 
estar reflectidos a maioria dos seguintes planos e estratégias individuais de gestão. 

 Demarcação de terras para uma utilização contínua e sustentável pela comunidade; 
 Criação de corredores ecológicos (que não devem ser utilizados); 
 Aderir e implementar as “áreas Restritas de Avanço”, “áreas de qualificadas de Avanço” e 

“áreas de Avanço” como definidas na pesquisa botânica e da fauna; 
 Treinar funcionários e membros da comunidade para identificar as áreas acima 

mencionadas e, especialmente, para aderir aos princípios dos " áreas Restritas de Avanço” 
 Observar as especificações previstas no PGAS; 
 Empregar um Oficial de Control Ambiental dedicado para implementar e monitorar a 

implementação do PGAS; 
 Implementar Planos de Gestão de Reabilitação adequados para áreas de vegetação que 

podem ser protegidos na área do projeto; 
 Implementar um Plano de Monitoramento da Biodiversidade; 
 programas de educação da comunidade e dos trabalhados sobre o valor da conservação 

ambiental e da importância de determinadas espécies animais e vegetais; 
 Proibir o abate e exploração de determinadas espécies de animais e plantas; 
 Um Plano de Gestão de Fogo (para controlar incêndios em pastagens de inverno e 

dambos); 
 Iniciar o Programa de Monitoramentode de Espécies de Fauna de preocupação especial; 
 Iniciar um programa de monitoramento para espécies exóticas invasoras; e 
 Preparar um plano de gestão IAS. 

 

 14.2.5 Questão 5: Desenvolvimento Comunitário e Benefícios Econômicos 

O projeto tem o potencial de estimular a economia local e criar um nicho de mercado para a 
produção de cana-de-açúcar. Como o projeto tem como premissa um esquema de sensibilização 
da comunidade para beneficiar a população local, foram feitas diversas recomendações para 
promover o desenvolvimento da comunidade e os benefícios econômicos do projeto. Alguns dos 
planos de mitigação e de gestão mais importantes estão listados abaixo:  

 Desenvolver e implementar um Plano de Desenvolvimento Comunitário (com programas e 
iniciativas destinadas a elevar as comunidades à volta através do esquema de “produtores 
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de fomento”). Este plano deve incluir também um Programa de Desenvolvimento de 
Competências Comunitárias que visa proporcionar oportunidades para treinar os membros 
da comunidade em habilidades transmissíveis que lhes permitam encontrar emprego 
dentro ou fora do projeto; 

 Desenvolver e implementar um Plano de Patrimônio Cultural; 
 Estabelecer um Departamento de Recursos Humanos (RH) para maximizar os benefícios 

de emprego do projecto; 
 Desenvolver e implementar um Plano de Gestão de Recrutamento e Influxo, bem como um 

plano de substituição de expatriados a fim de maximizar os benefícios de emprego do 
projecto; 

 Elaboração e implementação de um Plano de Engajamento das Partes Interessadas; e 
 Elaboração e implementação de um Treinamento e Programa de Apoio em Agricultura de 

Conservação à Comunidade. 
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15 AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA SUSTENTABILIDADE 
 
Este capítulo apresenta uma avaliação preliminar da sustentabilidade do projecto de Irrigação e 
Cana-de-Açucar Orgânica e criação de gado da EcoFarm. 
  

15.1 Introdução 
 
Os capítulos anteriores desta AIAS descrevem, em detalhe, as questões biofísicas e sociais 
prováveis e e os impactos associados ao proposto projecto de Irrigação e Cana-de-Açucar 
Orgânica da EcoFarm. Estes devem, no entanto, não ser considerados isoladamente, mas sim 
como um conjunto, a fim de estabelecer e avaliar a sustentabilidade global provável do projecto de 
desenvolvimento. 
 
Embora várias organizações e organismos de certificação desenvolveram directrizes e princípios 
de sustentabilidade, tendo em conta a natureza do desenvolvimento proposto, esta avaliação da 
sustentabilidade foi baseado amplamente nos Princípios Acordados sobre Biomateriais 
Sustentáveis (RSB - http://rsb.org/sustainability/ RSB-sustentabilidade-standards /). O Comité 
Director da RSB publicou o rascunho de princípios em Junho de 2007. Após a participação das 
partes interessadas e uma ronda final de consulta pública em Setembro de 2010, a Versão 2 dos 
princípios foi aprovada pelo Comité Director do RSB em 05 de Novembro de 2010 (RSB-STD-01-
001 (Versão 2) Princípios e Critérios de RSB 05/11/2010).  
 
Para a maior os Princípios e critérios de RSB podem ser aplicados para a operação da EcoFarm. 
No entanto, os requisitos da IFC relativos às emissões de gases de efeito estufa foram 
considerados mais adequados do que o Princípio 3 da RSB - Os biocombustíveis contribuem para 
a mitigação das alterações climáticas através da redução significativa das emissões de GEE do 
ciclo de vida, em comparação com os combustíveis fósseis. Este princípio e seus critérios 
associados, foram por conseguinte substituídos pelas disposições pertinentes do PD3 da IFC 
(2012) - Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição, que exige que o projecto de 
desenvolvimento considere e implemente medidas de eficiência de recursos e opções 
tecnicamente e financeiramente viáveis e eficazes em termos de custo para reduzir as emissões 
de GEE relacionadas ao projecto durante a concepção e operação do projeto.  
 

15.2 Resultados 
 
A avaliação preliminar da sustentabilidade do proposto projecto de desenvolvimento de plantações 
de cana-de-açucar orgânico da EcoFarm foi determinada pelos conteúdos dos vários estudos 
especializados que foram concluídos como parte da AIAS. A Tabela 15.1 abaixo fornece um 
resumo da medida em que o projeto proposto é considerado como atendendo aos critérios de 
sustentabilidade acima mencionados. 
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Tabela 15.1. Avaliação preliminar de sustentabilidade para o projeto de plantação de cana de açúcar orgânico EcoFarm (modificado a partir do RSB 2010 
CCBA, 2008) 

 
Chave para classificar: 

0 = Nada no lugar e apenas actividades esporádica ou ad hoc ocorrem, se houver. Alternativamente, pouca ou nenhuma informação disponível. 
1 = Esforços parcial ou alguns. Estão estabelecidos objectivos/sistemas, mas não cumprem o nível definido pelo Critério. 
2 = Completo. Estão estabelecidos objectivos/sistemas estão em vigor e são relatados no, cumprindo integralmente o nível definido pelos Critérios. 
3 = Excedente. Estão estabelecidos objectivos/sistemas excedendo o nível estabelecido pelos critérios 
 

Princípio 
RSB/CCBA  

Resumo Critério Comentário e Pontuação 

Princípio 1:  
As operações 
devem seguir 
todas as leis e 
regulamentos 
aplicáveis 
 

O proponente do projecto deve estar 
de acordo com todas as leis e 
regulamentos aplicáveis do país em 
que a operação ocorre e com as leis e 
acordos internacionais relevantes 

Pontuação geral: 2 (nota: depende do estado do DUAT) 

Comentários: 

Espera-se que este projecto acabará por cumprir, em todos os aspectos materiais 
com todas as leis aplicáveis e os Princípios e Critérios do RSB. 

Este Princípio abrange também os direitos de posse. Toda a terra em Moçambique 
pertence ao Estado e não podem ser vendidoa ou transferida. A Lei de Terras 
Moçambicana (19/1997) e, em particular, os associados Regulamento da Lei de 
Terras (Decreto 66/1998), estipulam que um Direito de Uso e Aproveitamento dE 
Terra (DUAT) ou direito de terra é obtido antes do uso da terra. Estes são 
concedidos pelos Serviços de Geografia e Cadastro. 

Embora EcoFarm solicitou três DUATs não é certo se todos os DUATs que tenham 
sido formalmente atribuída. 

 [CLIENT TO CONFIRM STATUS OF DUAT] 

Princípio 2: 
As operações 
devem ser 
planeadas, 
implementadas e 
continuamente 
melhoradas 
através de uma 
avaliação de 
impacto aberta, 
transparente e 

Critério 2a: operações devem realizar 
uma avaliação de impacto para 
avaliar impactos e riscos e garantir a 
sustentabilidade através do 
desenvolvimento de uma aplicação 
eficaz e eficiente, mitigação, 
monitoramento e planos de avaliação. 

Critério 2b: consentimento livre, prévio 
e informado deve formar a base para 
o processo a ser seguido durante toda 
a consulta das partes interessadas, 

Pontuação geral: 2 

Comentários: 

 2a: Este projecto foi objecto de uma Avaliação de Impacto Ambiental e Social 
completa que foi efectuada em relação às leis e regulamentos de Moçambique e 
Padrões de Desempenho da IFC. A AIAS examina todos os potenciais impactos 
ambientais e sociais e recomenda a mitigação apropriadas onde for aplicável.  

2b: Em conformidade com as Leis de AIA de Moçambique e com os  Padrões de 
Desempenho da IFC IFC (particularmente PD1 e 5) a AIAS foi conduzida de tal 
forma que houve consentimento livre, prévio e informado com plena consulta das 
partes interessadas com perspectiva de gênero  

2c: Este projecto foi concebido para ajudar a aliviar os problemas de segurança 
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Princípio 
RSB/CCBA  

Resumo Critério Comentário e Pontuação 

consultiva e 
processo de 
gestão e uma 
análise de 
viabilidade 
económica 

que devem ser sensíveis ao género e 
resultar em acordos negociados 
baseados no consenso. 

Critério 2c: as operações devem 
implementar um plano de negócios 
que reflecte um compromisso com a 
viabilidade a longo prazo. 

alimentar em uma parte rural de Moçambique. É da responsabilidade de Maat van 
verk Montford realizar uma avaliação da viabilidade económica do projecto e 
determinar a viabilidade a longo prazo deste projecto de irrigação e cana-de-açúcar 
orgânica comercial e em que medida isso vai beneficiar as comunidades locais 

Nota: RSB Princípio 3 (Biocombustíveis devem contribuir para a mitigação das alterações climáticas através da redução significativa das emissões 
de GEE do ciclo de vida, em comparação com os combustíveis fósseis) substituídos pelos requisitos da IFC equivalentes em relação às emissões de 
gases com efeito de estufa) 

PD 3 da IFC: Gases 
de Efeito Estufa 
O cliente irá 
considerar 
alternativas e 
implementar 
opções técnica e 
financeiramente 
viáveis e rentáveis 
para reduzir as 
emissões de GEE 
relacionadas ao 
projecto durante o 
projecto e 
operação do 
projecto. 

8. Para os projectos que são 
esperados para ou actualmente 
produzem mais de 25 000 toneladas 
de CO2-equivalente por ano [6], o 
cliente deve quantificar as emissões 
directas das instalações de 
propriedade ou controladas dentro 
dos limites do projecto físico [7], bem 
como emissões indirectas associadas 
à produção de energia  fora do local [8] 
usada pelo projecto. 
Nota de rodapé 6: A quantificação das 
emissões deve considerar todas as fontes 
significativas de emissões de gases com efeito 
de estufa, incluindo fontes não relacionadas 
com a energia, como metano e óxido nitroso, 
entre outros. 
Nota de rodapé 7: alterações induzidas pelo 
projecto no teor de carbono do solo ou acima 
do solo, biomassa e deterioração induzida pelo 
projecto de matéria orgânica pode contribuir 
para dirigir as fontes de emissões e deve ser 
incluído nesta quantificação das emissões de 
onde se espera que tais emissões sejam 
significativas. 
Nota de rodapé 8: Refere-se à geração de fora 
do local por outros de electricidade, 
aquecimento e arrefecimento e de energia 

Pontuação geral: 0 (dados não disponíveis) 

Comentários: 

Estimativas preliminares devem ser feitas, com base em factores de emissão 
publicados, do quantum previsto de emissões de gases com efeito de estufa anuais 
de todas as actividades relacionadas com o projecto, incluindo o uso de energia 
(electricidade, combustíveis), limpeza da vegetação, a produção de fertilizantes e 
processamento de açúcar. 
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Princípio 
RSB/CCBA  

Resumo Critério Comentário e Pontuação 

utilizados no projecto. 

Princípio 4:  
As operações não 
devem violar os 
direitos humanos 
ou direitos do 
trabalho, e devem 
promover o 
trabalho decente e 
ao bem-estar dos 
trabalhadores. 
 

Critério 4.a Os trabalhadores gozarão 
de liberdade de associação, o direito 
de organização e o direito de 
negociação colectiva. 

Critério 4.b Nenhum trabalho escravo 
ou trabalho forçado deverá ocorrer. 

Critério 4.c Nenhum trabalho infantil 
deve ocorrer, excepto em explorações 
agrícolas familiares e então somente 
quando o trabalho não interferir com a 
educação da criança e não colocar 
sua saúde em risco. 

Critério 4.d Trabalhadores devem 
estar livres de qualquer tipo de 
discriminação, seja em trabalho ou de 
oportunidade, com respeito ao 
gênero, salários, condições de 
trabalho e benefícios sociais. 

4e critério. Os salários dos 
trabalhadores e condições de trabalho 
devem respeitar todas as leis e 
convenções internacionais aplicáveis, 
bem como todos os acordos 
colectivos relevantes. Quando um 
regulamento de salário mínimo do 
governo está em vigor num 
determinado país e aplica-se ao 
sector específico da indústria, este 
deve ser observado. Sempre que um 
salário mínimo está ausente, o salário 
pago por uma determinada atividade 
deve ser negociado e acordado numa 
base anual com o trabalhador. 
Homens e mulheres devem receber 

Pontuação geral: 0 

Comentários: 

Em conformidade com as Leis de AIA de Moçambique e com os Padrões de 
Desemprenho da IFC (particularmente 1 e 2) a AIAS propõe para o proponente para 
desenvolver um trabalho, recrutamento e Plano de Gestão Afluxo de lidar com 
questões relacionadas com o trabalho de uma forma transparente. Esse plano deve 
ser implementado através de uma comité de trabalho/emprego. 

As seguintes recomendações foram feitas para um plano desse tipo:  

 Disseminação da informação: As oportunidades de emprego têm de ser 

anunciadas. A aquisição e as modalidades de tal emprego devem ser 

disponibilizadas ao público. Informes regulares são necessários para o público 

em geral no que diz respeito ao recrutamento e aquisições 

 Recrutamento e Transparência da Cadeia de Suprimentos: Regras e 

Procurement  e Recrutamento e oportunidades de tem que ser transparentes e, 

mais importante, acessível ao público. Isto será da responsabilidade do OLC, 

bem como o gestor de Recursos Humanos. A possibilidade de corretores de 

trabalho pode ser investigada para evitar tensões em torno das pessoas 

“Encontradas nos portões do Projeto” a procura de oportunidades de emprego; e 

 Gestão de influxo e mecanismos de segurança: Embora a necessidade de 

segurança do projecto seja compreensível, tais medidas de segurança podem ter 

outras implicações de segurança e mobilidade dos moradores circundantes. Um 

mecanismo precisa ser implementado para permitir o acesso livre às suas 

comunidades vizinhas, enquanto ainda no entanto restringir o afluxo 

descontrolado de candidatos a emprego. Compromissos regulares com os 

moradores locais e os agentes de segurança por meio de oficinas e reuniões 

devem construir uma relação entre essas partes, visando colectivamente evitar 

uma solução viável a este respeito. 

 Além deste plano, o proponente é recomendado a desenvolver o que se segue, 

em linha com as recomendações do PD 2da IFC sobre Trabalho e Condições de 
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Princípio 
RSB/CCBA  

Resumo Critério Comentário e Pontuação 

uma remuneração igual para trabalho 
de igual valor. 

Critério 4.f Condições de segurança e 
saúde no trabalho para os 
trabalhadores devem seguir normas 
reconhecidas internacionalmente. 

Critério de 4 g. Os operadores devem 
estabelecer um mecanismo para 
garantir os direitos humanos e os 
direitos trabalhistas descritas neste 
princípio aplica-se igualmente quando 
o trabalho é contraída através de 
terceiros. 

Trabalho:  

 Desenvolvimento de políticas e procedimentos adequados DE Recursos 

Humanos (RH); 

 Estabelecimento de condições de trabalho adequadas; 

 Assegurar a não discriminação em práticas de recrutamento e prestação de 

igualdade de oportunidades; 

  Estabelecimento de um Mecanismo de reclamações para questões trabalhistas; 

e 

 Desenvolvimento de uma Política de Saúde e Segurança Ocupacional para a 

força de trabalho. 

 

Princípio 5: 
 Em regiões de 
pobreza, as 
operações de 
biocombustíveis 
deverão contribuir 
para o 
desenvolvimento 
social e económico 
das pessoas e das 
comunidades 
locais, rurais e 
indígenas 
 

Critério 5.a Em regiões de pobreza, o 
status socioeconómico das partes 
interessadas locais afectadas por 
operações de biocombustíveis deve 
ser melhorado. 

Critério 5.b. Em regiões de pobreza, 
medidas especiais que se beneficiam 
e incentivam a participação de 
mulheres, jovens, comunidades 
indígenas e as pessoas vulneráveis 
em operações de biocombustíveis 
devem ser concebidas e 
implementadas. 

Pontuação geral: 2 

Comentários: 

5a: O principal objectivo deste projecto de cana orgânica é fornecer aos agricultores  
locais com equipamentos de irrigação e a oportunidade de produzir culturas ao longo 
do ano, bem como aumentar sua renda através de um regime de produtores de 
fomento, onde eles possam produzir cana que será comprada pela EcoFarm Lda. 

5b: As comunidades locais estabeleceram  cooperativas de produtores de fomento 
com membros eleitos para geri-los. Alguns dos membros do conselho incluem 
mulheres. Uma cooperativa foi criada especialmente para os jovens que estão 
regressando para suas casas para participar no nossos regime de produtores de 
fomento quando suas únicas oportunidades de emprego anteriores estavam fora de 
suas terras natais nas vilas e cidades maiores. 

O proponente é recomendado a fornecer bolsas de estudo e estágios de trabalho 
para moradores interessados, a fim de aumentar a base de competências local, mas 
também para permitir que os funcionários existentes progridam em seus níveis de 
emprego.  

Foi elaborado um Plano de Restauração e Melhoria de Subsistência (PRMS) para o 
deslocamento económico de cerca de 14 machambas. O plano foi elaborado para 
aderir ao PD 5 IFC de Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário, bem como 
os regulamentos de Moçambique no processo de reassentamento resultante de 
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Princípio 
RSB/CCBA  

Resumo Critério Comentário e Pontuação 

Actividades Económicas (Decreto 31 de 2012). O relatório segue a estrutura de um 
Plano de Acção de Reassentamento (RAP). Este plano inclui várias recomendações 
para as acções a contribuir para o desenvolvimento social e económico das 
comunidades locais.  

Princípio 6:  
Operações de 
biocombustíveis 
devem assegurar o 
direito humano à 
alimentação 
adequada e 
melhorar a 
segurança 
alimentar em 
regiões inseguras 
de alimentos. 
 
 

6a critério. Operações de 
biocombustíveis devem avaliar os 
riscos para a segurança alimentar na 
região e localidade e devem mitigar 
os impactos negativos que resultam 
de operações de biocombustíveis. 

6b critério. Em regiões inseguras de 
alimentos, as operações de 
biocombustível devem aumentar a 
segurança alimentar local das partes 
interessadas directamente afectadas. 

Pontuação geral: 3 

Comentários: 

6-A: Um dos principais objectivos sociais deste projecto de cana orgânica é reduzir 
os riscos para a segurança alimentar, fornecendo os agricultores locais com 
equipamentos de irrigação e a oportunidade de crescer culturas alimentares de 
subsistência ao longo do ano, assim como aumentar sua renda através de um 
projecto- iniciado de  esquema de produtores de fomento onde -cultivam cana que 
será comprada pela EcoFarm Lda. 

6b: Acima de tudo, um plano de Plano de Restauração e Melhoria de Subsistência 
(PRMS) foi elaborado para o processo de deslocamento económico de cerca de 14 
propriedades rurais agrícolas. Este é um plano abrangente, elaborado em 
cumprimento do PD 5 da IFC sobre Aquisição de Terra e Reassentamento 
Involuntário, bem como o Regulamento de Moçambique no Processo de 
Reassentamento Resultante de Actividades Económicas (Decreto 31 de 2012). Este 
é um plano abrangente que propõe que um Programa de Desenvolvimento de 
Agricultores  seja executado concorrentemente com a execução do PRMS. Como 
explicado no PRMS, este programa deve ser projectado para ajudar os agricultores 
que perderão suas terras para cultivar sua nova terra alocada até um ponto no 
tempo em que as suas novas terras produzam, pelo menos, as mesmas colheitas da 
mesma qualidade como as sua terras agrícolas anteriores que foram perdidas. O 
plano também oferece uma ampla gama de recomendações adicionais, 
especialmente à luz da segurança alimentar no futuro. Esses incluem:  

 Pacotes adequados de compensação para a perda de terras, plantações e 

árvores produtivas (que incluem mudas de substituição e sementes de culturas, 

por exemplo); 

 Parâmetros para a substituição das terras agrícolas, trabalhando em estreita 

colaboração com os Serviços Distritais de Actividades Económicas locais para 

encontrar terra alternativa adequada que é da mesma qualidade e valor 

produtivo; e 
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Princípio 
RSB/CCBA  

Resumo Critério Comentário e Pontuação 

 Parâmetros para o processo de substituição, como envolver-se com esses 

agricultores afectados e não para adquirir sua terra até que sua nova terra seja 

plantada e cultivada etc. 

Como a segurança alimentar é uma componente-chave do projecto, o consultor 
recomenda que o proponente realize uma avaliação nutricional das Comunidades 
Afetadas pelo Projeto (CAPs) e estabeleça uma linha de base de segurança 
alimentar da área afectada para o projecto. Tal avaliação deve quantificar segurança 
alimentar, pré e pós a implementação do projecto para garantir que as medidas de 
mitigação propostas para proteger contra a segurança alimentar reduzida são 
eficazes.  

Princípio 7: 
Operações de 
biocombustíveis 
devem evitar 
impactos negativos 
sobre os valores 
da biodiversidade, 
dos ecossistemas 
e da conservação. 

Critério 7.a valores de Conservação 
de importância local, regional ou 
global dentro da área, potenciais ou 
existentes de funcionamento sejam 
mantidos ou melhorados. 

Critério 7.b Funções do ecossistema e 
serviços que são directamente 
afectados pelas operações de 
biocombustíveis devem ser mantidas 
ou aumentadas. 

Critério 7.C operações de 
biocombustíveis devem proteger, 
restaurar ou criar zonas-tampão.  

Critério 7.d Corredores ecológicos 
devem ser protegidos, restaurados ou 
criados para minimizar a 
fragmentação de habitats. 

Critério 7.e operações de 
biocombustíveis devem impedir que 
espécies invasoras invadam áreas 
fora do local da operação. 

Pontuação geral: 2 

Comentários: 

Como parte do processo de AIAS, estudos  de especialidade de flora, da fauna e 
sociais foram realizados, que identificaram que estabelecimento e operação do 
projecto terão um impacto negativo sobre os valores da biodiversidade, 
ecossistemas, e de conservação. Cada um dos seguintes critérios foram avaliados e 
recomendações feitas, a fim de mitigar esses impactos: 

7a: Estudos de especialidade de  flora e fauna identificaram as áreas e espécies de 
importância local, regional e global que podem ser afectadas pela criação e 
funcionamento do projecto. Não houve espécies de interesse de conservação quev 
aparecem na lista da IUCN (2013). Três espécies estão listadas como menos 
interesse (Dalbergia melanoxylon, Commelina erecta, Pterocarpus brenanii). 

De acordo com a Lista Vermelha de Dados de Moçambique (Dambo et al., 2002), 
uma espécie (Sterculia appendiculata) é considerada “vulnerável”, como resultado 
da sobre-exploração de lenha, madeira e construção local. Esta espécie deve, 
portanto, ser conservada sempre que possível. 

7b: Áreas de vegetação natural, como a Floresta Zambeziana Indiferenciada, 
Ripariana e de Mopane, foram todas altamente degradadas devido à perda de 
espécies e árvores, como resultado de pressões locais sobre o meio ambiente. 
Apesar disso estes tipos de vegetação ainda fornecem um valioso contributo para a 
biodiversidade e ecossistema em funcionamento e deverão ser mantidos ou 
aumentados, sempre que possível. 

7c: O estudo de especialidade de flora e faunísticos identificaram habitats 
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RSB/CCBA  

Resumo Critério Comentário e Pontuação 

ambientalmente sensíveis e características e recomendações foram feitas a fim de 
criar zonas-tampão destinadas a proteger esses recursos. Por exemplo, foi 
recomendado que uma zona tampão de 30m seja mantida de cada lado de rios e 
córregos para proteger a vegetação ripariana e as suas populações de fauna 
associadas e reduzir os impactos decorrentes da criação e funcionamento do 
projecto. 

7d: O estudo de especialidade de flora e faunísticos e sociais foram realizados, que 
identificaram áreas que devem ser designadas como corredores ecológicos, a fim de 
permitir a migração desinibida de espécies flora e fauna em toda a área do projecto, 
bem como permitir o acesso aos recursos naturais pela comunidades locais.  

7e: O O estudo de especialidade de flora e faunísticos identificou o estabelecimento 
de espécies exóticas invasoras e avaliou sobre o projeCto. Um plano de 
monitoramento e acção de Exóticas Invasoras foi, portanto, recomendada como 
parte do Programa de Gestão Ambiental e Social (ESMPr) para este projeto. 

Princípio 8: 
Operações de 
biocombustíveis 
devem 
implementar 
práticas que 
buscam reverter a 
degradação dos 
solos e/ou manter 
a saúde do solo. 

Critério 8.a operadores devem 
implementar práticas para manter ou 
melhorar as condições física, química 
e biológicas do solo. 
 

Pontuação geral: 2 

Comentários: 

As principais preocupações em relação aos solos do Projecto EcoFarm serão 
associadas a composição química do solo e sua degradação da fertilidade ao longo 
do tempo, e a erosão do solo causada por sistemas de irrigação e outras práticas 
agrícolas. 

8a: Os solos na área de EcoFarm são adequados para a produção de cana de 
açúcar irrigada e os solos aluviais são muito produtivos e permitem reduções de 
aplicação de fertilizantes. No entanto, a cana de açúcar tem um consumo de azoto e 
de potássio relativamente alto. Prevê-se adicionar compostos orgânicos gerados a 
partir de esterco e urina de bovinos criados em confinamento no local da EcoFarm, a 
fim de manter a fertilidade do solo. Uma análise laboratorial do solos e foliar será 
estabelecida que irá monitorar a condição do solo e determinar a quantidade de 
composto orgânico necessário para as condições de crescimento óptimas. 

Controle de erosão será baseado em levantamentos topográficos, tipo de solo, 
operações agronômicas e erosão observada real. Ocorrência de erosão e extensão 
serão constantemente monitoradas durante o ano e serão geridas em parte através 
de um Plano de Gestão de Águas Pluviais. 

Princípio 9: Critério 9.a operações de Pontuação geral: 
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Operações de 
biocombustíveis 
devem manter ou 
melhorar a 
qualidade e 
quantidade dos 
recursos hídricos 
superficiais e 
subterrâneos, e 
respeitar anteriores 
direitos formais ou 
costumeiros de 
água. 

biocombustíveis devem respeitar os 
direitos hídricos existentes das 
comunidades locais e indígenas. 

Critério 9.b operações de 
biocombustíveis devem incluir um 
plano de gestão da água que visa 
utilizar a água de forma eficiente e 
para manter ou melhorar a qualidade 
dos recursos hídricos que são 
utilizados para operações de 
biocombustíveis. 

Comentários: 

9a: infra-estrutura de abastecimento de água potável na área do projecto e 
comunidades vizinhas estão faltando e os habitantes são fortemente dependentes 
dos recursos naturais de água para o abastecimento de água para consumo e outros 
usos domésticos. A maior parte da água é obtida a partir de poços ou furos de água 
na estação seca, e de fontes de água de superfície na estação chuvosa. Os 
resultados mostram que, para a maior parte, o abastecimento de água é solução 
salina e tem um maior conteúdo mineral do que é geralmente aceitável para a água 
potável, em termos das normas MICOA. 

Água para irrigação da cana será fornecida directamente do Rio Zambeze e não 
afectará os direitos hídricos existentes das comunidades locais. 

Há recomendações que EcoFarm deve melhorar o acesso à água através de seu 
programa para bombear água do Rio Zambeze. 

 9b. Os recursos hídricos devem ser protegidos pela aplicação das orientações 
recomendadas contidas na seção Qualidade da água de Directrizes de EHS Gerais 
IFC (2007). 

A quantidade de água de escoammento  que pode ser reforçada devido às 
actividades do projecto que poderiam afectar a qualidade das águas subterrâneas e 
esta deve ser controlada através de um Plano de Gestão de águas pluviais. 

Escoamento das actividades do projecto podem afectar adversamente 
características ecológicas, como as matas riparianas protegidas ao longo dos cursos 
de água no local do projecto. Um Plano de Gestão da Zona Ripariana deve ser 
gerado para monitorar a qualidade da água nas zonas riparianas. 
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16 CONCLUSÕES 
 

16.1 Introdução 
 
O objetivo principal do projeto de açúcar orgânico da EcoFarm é estabelecer uma iniciativa de 
infra-estrutura de irrigação no Distrito de Chemba, Província de Sofala, em Moçambique, o que 
reforçará a segurança alimentar nesta área pobre do país. A EcoFarm Lda irá estabelecer um 
negócio de cana-de-açucar orgânica em três áreas de DUATs emitidos para a empresa e que 
também irá fornecer e gerir equipamento de irrigação para três áreas de cooperativas locais nas 
quais os agricultores locais vão produzir cana-de-açucar que eles podem vender para EcoFarm. 
 
Além de produzir cana-de-açucar a EcoFarm Lda também vai estabelecer um rebanho de gado de 
corte cuja urina e estrume de animais serão utilizados para fertilizar a cana-de-açucar cuja carne 
estará disponível para os mercados locais e nacionais em Moçambique. 
 
A Coastal and Environmental Services (CES) foi indicada para conduzir o EIAS do projecto a fim 
de obter a autorização ambiental do MICOA. 
 
Como parte do processo de AIAS especialistas da CES levaram a cabo visitas de campo ao local 
proposto para o projecto entre Junho e Outubro de 2013 para reunir informações para os seus 
respectivos relatórios que fazem parte da AIAS. 
 

16.2 Resumo de Impactos 
 

16.2.1 Estabelecimento/Fase de Construção 

Um total de 53 impactos foram identificados durante a fase de estabelecimento/construção do 
projeto, como se segue; 

Classificação da Significância  Pre-mitigação Pós-mitigação 

Muito Alta negativa 1 0 

Alta negativa 14 1 

Moderada negativa 29 15 

Baixa negativa 5 32 

Negligível 1 1 

Altamente benéfica 0 3 

moderado benéfica 2 1 

Low beneficial 1 0 

 
O único impacto altamente negativo pós-mitigação refere-se à perda da floresta Mopane, que já 
foi amplamente destruída no local do projeto. Será necessário remover mais árvores para 
estabelecer as áreas irrigadas, e até mesmo a perda de um pequeno número de árvores dos 
poucos exemplos restantes será de um impacto alto. 
 
A grande maioria dos impactos negativos pode ser mitigada para significância negativa moderada 
ou baixa pela implementação de medidas de mitigação e de gestão propostas. 
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Significância do 

impacto 
Pré-mitigação Pós-mitigação 

Biofísica 

Vegetation and Flora 

Iimpactos negativos Baixa 0 1 

 Moderada 2 5 

 Alta 5 1 

Fauna 

Iimpactos negativos Baixa 3 7 

 Moderada 7 5 

 Alta 2 0 
Água Superficial e Subterrânea 

Iimpactos negativos Baixa 0 1 

 Moderada 1 1 

 Alta 1 0 
Social e Económica 

Iimpactos negativos Baixa 1 13 

 Moderada 11 3 

 Alta 5 0 

Impactos Positivos Baixa 1 0 

 Moderada 2 1 

 Alta 0 3 
Tráfego e Transporte 

Iimpactos negativos Baixa 1 5 

 Moderada 4 0 

 Alta 0 0 

 Negligible 1 1 

Waste 

Iimpactos negativos Baixa 0 5 

 Moderada 4 1 

 Alta 1 0 

 Muito Alta 1 0 

 

16.2.2 Fase Operacional 

Um total de 60 impactos foram identificados durante a fase operacional do projeto, como segue: 

Classificação da Significãncia  Pré-mitigação Pós-mitigação 

Muito Alta negativa 1 0 

Alta negativa 10 0 

Moderada negativa 38 17 

Baixa negativa 7 38 

Negligível 0 4 

Altamente benéfica 3 1 

moderado benéfica 0 0 

 
A grande maioria dos impactos negativos podem ser mitigados de moderados para baixo pela 
implementação de medidas de mitigação e de gestão propostas. 
 

 
Significância do 

impacto 
Pré-mitigação Pós-mitigação 

Biofísica 

Vegetação e Flora 

Iimpactos negativos  Baixa 0 4 

 Moderada 3 2 
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Significância do 

impacto 
Pré-mitigação Pós-mitigação 

 Alta 3 0 

Fauna 

Impactos negativos Baixa 3 7 

 Moderada 7 5 

 Alta 2 0 

Água Superficial e Subterrânea 

Impactos negativos Baixa 1 3 

 Moderada 1 0 

 Alta 1 0 

Social e Económica 

Impactos negativos Baixa 3 13 

 Moderada 10 1 

 Alta 2 0 

Impactos Positivos Baixa 0 0 

 Moderada 3 1 

 Alta 0 3 

Tráfego e Transporte 

Impactos negativos Baixa 0 5 

 Moderada 5 0 

 Alta 0 0 

Resíduos 

Impactos negativos Baixa 0 6 

 Moderada 5 1 

 Alta 1 0 

 Muito Alta 1 0 

Impactos Positivos Baixa 1 0 

 Moderada 0 0 

 Alta 0 1 

Qualidade do Ar 

Impactos negativos Baixa 0 0 

 Moderada / Baixa 5 6 

 Moderada 2 2 

 Alta 1 0 

 

16.3 Questões-chave e Impactos 
 
A partir de uma análise dos problemas e impactos identificados e avaliados nos relatórios de 
especialistas, e resumidas no presente relatório, foram identificadas cinco questões sociais e 
biofísicas-chave: 
Questão Chave 1: Possível ressentamento econômico 
Questão Chave 2: Poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneas; gestão de resíduos; 

qualidade do ar 
Questão Chave 3: Saúde e segurança da comunidade 
Questão Chave 4: Perda e fragmentação dos recursos naturais 
Questão Chave 5: Desenvolvimento Comunitário e Benefícios Econômicos 
 
As questões-chave identificadas através do processo de AIAS exigem planos de gestão a serem 
desenvolvidos, conforme descrito acima, e detalhados no PGAS. Com base nesta estratégia de 
gestão e compromisso da EcoFarm com as Melhores Práticas de Gestão (MPG) Internacional e 
agricultura de precisão, a CES está confiante de que as principais questões acima podem ser 
adequadamente mitigadas. 
 
Um certo número de planos de gestão são recomendados para a fase de estabelecimento do 
projeto de cana de açucar orgânica, e as medidas de mitigação sugeridas por especialistas devem 
ser incorporadas a estes planos de gestão. Todas as recomendações contidas no relatório ESIA 
são detalhados num Programa de Gestão Ambiental e Social (PGAS), que dá o enquadramento 
ambiental que vai reger ações a serem tomadas durante todas as fases do projeto para mitigar e 
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gerir os impactos sociais e ambientais negativos, e para potenciar os benefícios relacionados com 
o projecto. Ele também fornece alguns detalhes sobre as ferramentas de gestão que será 
necessário trazer para fazer uma gestão eficaz do ambiente durante toda a vida do projeto e os 
recursos humanos necessários para alcançar este objectivo. São também apresentados os 
requisitos de monitoramento para o projeto, para assegurar que as medidas de mitigação 
propostas durante a AIAS são eficazes. 
 
Os objetivos primários de um processo de AIAS são a identificação e avaliação dos impactos 
sociais, ambientais e de saúde e os riscos críticos para que: 

 Seja tomada a decisão sobre o avanço ou não do projeto. 

 Sejam feitas modificações ao projeto para reduzir os riscos de saúde ambiental e 
social e impactos. 

 Sejam conhecidas as condições em que o projeto pode prosseguir. 

 As estratégias de gestão possam ser invocados para reduzir a importância de 
quaisquer impactos ambientais, sociais e de saúde. 

 
Assim, na opinião do CES, com base numa avaliação independente do projecto, que o Projeto de 
Cana de açucar orgânico da EcoFarm irá, caso as recomendações contidas na AIAS e PGAS 
desenvolvidos e diligentemente implementado para todas as fases do projeto, irá alcançar os 
padrões ambientais e sociais definidos pelo Governo de Moçambique e da Corporação Financeira 
Internacional.
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ANEXO A1 – CARTA DE CATEGORIÇÃO DO EIA PELO MICOA  
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ANEXO A2 – SUBMISSÃO DO EPDA 
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ANEXO A3 - APROVAÇÃO DO EPDA PELO MICOA 
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ANEXO B - METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTOS 
 
Metodologia de classificação de impacto 
 
Para garantir uma comparação directa entre os vários estudos especializados, foi definida uma 
escala de classificação padrão que foi utilizada para avaliar e quantificar os impactos identificados. 
Isto é necessário uma vez que os impactos têm um número de parâmetros que têm de ser 
avaliados. Cinco factores precisam ser considerados quando se avalia a significância dos 
impactos, a saber: 
 

 Relação do impacto para escalas temporais - a escala temporal define a significância do 
impacto à várias escalas de tempo, como uma indicação da duração do impacto. 

 

 Relacionamento do impacto às escalas espaciais - a escala espacial define a extensão 
física do impacto. 

 

 A gravidade do impacto - a escala de gravidade/benefício é utilizada para avaliar 
cientificamente quão grave o seria o impacto negativo, ou quão benéficos os impactos 
positivos seriam num sistema particular afectado (para impactos ecológicos) ou uma parte 
particular afectada. 

 
A gravidade dos impactos pode ser avaliada com e sem mitigação, a fim de demonstrar quão 
sério é o impacto quando nada for feito par mitigá-lo. A palavra "mitigação" significa não 
apenas "compensação", mas também as idéias de contenção e remediação. Para impactos 
benéficos, optimização significa qualquer coisa que pode aumentar os benefícios. No entanto, 
a mitigação ou optimização devem ser práticas, tecnicamente exequíveis e economicamente 
viáveis. 

 

 A probabilidade de ocorrência do impacto - a probabilidade de impactos que ocorrem como 
resultado das ações do projeto difere entre os impactos potenciais. Não há dúvida de que 
alguns impactos iriam ocorrer (por exemplo, perda de vegetação), mas outros impactos não 
são tão prováveis de ocorrer (por exemplo, acidente de veículo), e podem ou não resultar do 
desenvolvimento proposto. Apesar de alguns impactos poderem ter um efeito grave, a 
probabilidade de sua ocorrência pode afectar a sua significância global. 

 
 
Cada critério é classificado com valores atribuídos conforme apresentado na Tabela B-1 para 
determinar a significância global de uma atividade. O critério é, depois considerado, em duas 
categorias, a saber efeito da actividade e da probabilidade do impacto. Os valores totais 
registados para o efeito e probabilidade são então lidos fora da matriz apresentada na Tabela B-2, 
para determinar a significância global do impacto. O significância geral é negativa ou positiva. 
 
A escala de significância é uma tentativa de avaliar a importância de um impacto particular. Esta 
avaliação deve ser realizada no contexto relevante, uma vez que um impacto tanto pode ser 
ecológico ou social, ou ambos. A avaliação da significância de um impacto depende muito dos 
valores da pessoa que efectua a avaliação. Por esta razão, os impactos de natureza social devem 
refletir os valores da sociedade afectada. 
 
Impactos Cumulativos 
 
Os impactos cumulativos afectam a classificação da significância de um impacto, pois considera o 
impacto de ambos os lados e de fora do local das fontes. Por exemplo, a poluição a caminho de 
um rio a partir de um projecto de desenvolvimento pode estar dentro dos padrões nacionais 
aceitáveis. As actividades na área circundante também podem criar poluição que não exceda 
esses padrões. No entanto, se as atividades tanto dentro como fora da área de projecto ocorrem 
simultaneamente, o nível total da poluição pode exceder as normas. Por esta razão, é importante 
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considerar os impactos em termos da sua natureza cumulativa. 
 
Sazonalidade 
Embora a sazonalidade não seja considerada no ranking da significãncia, ela pode influenciar a 
avaliação durante várias épocas do ano. Como a sazonalidade só irá influenciar certos impactos, 
será apenas considerada para estes, com medidas de gestão que estão sendo impostas em 
conformidade (ou seja, medidas de supressão de poeiras sendo implementadas durante a estação 
seca). 
  
 

Tabela B-1: Classificação dos Critérios de Avaliação 

* Em certos casos, pode não ser possível determinar a gravidade de um impacto, assim, ele pode 
determinar-se: Não se sabe / Não é possível saber 
 
 
 

 

Escala Temporal Score 

Curto prazo Menos de 5 anos 1 

Médio Prazo Entre 5 e 20 anos 2 

Longo prazo 
Entre 20 e 40 anos (uma geração) e numa perspectiva 

humana é quase permanente. 
3 

Permanente 
Mais de 40 anos, resultando numa mudança 

permanente e duradoura que sempre vai estar lá 
4 

Escala Espacial 

Localizada Numa escala localizada e alguns hectares de extensão 1 

Área de estudo O local proposto e seus arredores imediatos 2 

Regional Nível distrital e provincial 3 

Nacional País 3 

Internacional Internacionalmente 4 

Gravidade Benefício 

Ligeiro/Ligeiramente 

Benéfico 

Ligeiros impactos sobre o 

sistema ou parte(s)  

afectado(s) 

Um pouco benéfico para o 

sistema  ou parte(s) 

afetada(s)  

1 

Moderado/ 

Moderadamente 

Benéfico 

Impactos moderados sobre 

os sistemas  ou parte(s) 

afectado(s)  

Um impacto de benefício 

real para o sistema ou 

parte(s) afetada(s) 

2 

Grave/Benéfica Graves impactos sobre o 

sistema ou parte(s) 

afectado(s) 

Um benefício substancial 

para o sistema  ou parte(s) 

afectada(s)  

4 

Muito Grave/Muito 

Benéfico 

Mudança muito grave no 

sistema  ou parte(s) 

afectada(s)  

Um benefício muito 

importante para o sistema 

ou parte(s) afectada(s) 

8 

 

Probabilidade 

Improvável A probabilidade de estes impactos ocorrendo é ligeira 1 

Pode ocorrer A probabilidade de estes impactos ocorrendo é possível 2 

provável 
The likelihood of these impacts occurring is probable A 

probabilidade de estes impactos ocorrendo é provável 
3 

Definitivo 
The likelihood is that this impact will definitely occurA 

probabilidade é que este impacto vai certamente ocorrer 
4 
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Tabela B-2: Matriz de classificação de relevância ambiental 

Significância Ambiental Positiva Negativa 

BAIXA Um impacto aceitável para o qual é  desejável a 
mitigação, mas não essencial. O impacto por si 
só é insuficiente, mesmo em combinação com 
outros impactos baixos, para impedir a 
implementação do projecto de desenvolvimento. 
 
Estes impactos resultarão em efeitos tanto 
positivos ou negativos de curto prazo sobre o 
ambiente social e/ou natural. 

4-7 4-7 

MODERADA Um impacto importante que requer mitigação. O 
impacto é insuficiente por si só para impedir a 
implementação do projecto, mas que, em 
conjunto com outros impactos podem impedir 
sua implementação. 
 
Estes impactos normalmente resultam em 
efeitos tanto positivos ou negativos de médio a 
longo prazo sobre o ambiente social e/ou  
natural. 

8-11 8-11 

ALTA Um impacto sério que, se não fôr mitigado, pode 
impedir a implementação do projeto. 
 
Estes impactos seriam considerados pela 
sociedade como constituindo um importante e, 
geralmente, uma mudança de longo prazo np 
ambiente natural e/ou social e resulta em efeitos 
negativos ou benéficos graves. 

12-15 12-15 

MUITO ALTA Um impacto muito séria que pode por si só ser 
suficiente para impedir a execução do projecto.  
 
O impacto pode resultar em alteração 
permanente. Muitas vezes, estes impactos não 
são mitigáveis e geralmente resultam em efeitos 
muito graves ou efeitos muito benéficos 

16-20 16-20 

 
 
Exemplo de uma declaração de significância ambiental 
 
Impacto 1: impacto do ruído na saúde humana 
 
Causa e comentário 
O ruído associado com Veículos Pesados de Mercadorias (VPM) tem o potencial de ter impacto 
sobre a saúde humana. A recomendação para a circulação de veículos pesados durante a noite 
pode ter impacto sobre o padrão de sono das comunidades locais. 
 
Mitigação e Gestão 
Existem medidas de mitigação padrão para garantir que o ruído dos veículos é mantido dentro dos 
limites aceitáveis. Os veículos devem ser mantidos em bom estado de conservação; eles devem 
usar tubos de escape padrão e silenciadores. Os condutores devem cumprir os limites de 
velocidade definidos. Estradas devem ser mantidas em bom estado. 
 
Declaração de significância 
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Escala 

Temporal 

Escala 

espacial 

Severidade 

do impacto 

Risco ou 

probabilidade 
Total 

Sem 

Mitigação 

Curto 

prazo  
1 Localizada 1 Moderada 2 Definida 4 8 

com 

Mitigação 

Curto 

prazo  
1 Localizada 1 Ligeiro 1 Improvável 1 4 

Significância sem mitigação MODERADA 

Significância com mitigação  BAIXA 

 


