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INFORMAÇÃO SOBRE DIREITOS AUTORAIS 

Este documento foi elaborado de acordo com o âmbito da nomeação da Coastal & Environmental 

Services (CES) e contém propriedade intelectual e informações proprietárias protegidas por direitos 

autorais a favor da CES. O documento não pode, portanto, ser reproduzido, usado ou distribuído a 

terceiros sem o prévio consentimento por escrito da Coastal & Environmental Services. Este documento é 

elaborado exclusivamente para uso pelo cliente da CES. A CES não se responsabiliza por qualquer uso 

deste documento que não seja pelo seu cliente e para os fins para o qual foi preparado. Nenhuma pessoa 

que não seja o cliente pode copiar (no todo ou em parte) usar ou contar com o conteúdo deste 

documento, sem a prévia autorização por escrito da CES. O documento está sujeito a todas as regras de 

confidencialidade, direitos autorais e segredos comerciais, direitos de propriedade intelectual e as práticas 

da África do Sul. 
 

 
 
 



Volume 3: Volume deEspecialidade da AIAS – Introdução 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      iv            EcoFarm Lda 

CONTEÚDOS 
 
O presente volume contém oito relatórios de especialidades produzidos como parte da Avaliação 
de Impacto Ambiental e Social para o projecto de irrigação da EcoFarm Mozambique Lda para 
produzir cana-de-açúcar orgânica no Distrito Chemba, Província de Sofala, em Moçambique. 
 
É apresentada uma descrição detalhada do projecto no Volume 2 da avaliação, o Relatório de 
Avaliação de Impacto Ambiental e Social. 
 
Os relatórios de especialidade são os seguintes: 

Capítulo 1:    Levantamento Botânico de Especialidade  

Capítulo 2:    Fauna Terrestre 

Chapter 3:    Avaliação das Águas Superficiais e Subterrâneas 

Capítulo 4:    Uso dos Recursos Naturais e da Terra 

Capítulo 5:    Avaliação de Impacto Social 

Capítulo 6:    Tráfego e Transporte 

Capítulo 7:    Resíduos e Subprodutos 

Capítulo 8:    Qualidade do Ar 
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 O PROCESSO DE ESTUDO DE ESPECIALIDADE 
 
1. Objectivos dos Estudos de Especialidade 
 
O objectivo principal dos estudos de especialidade é gerar informação factual suficiente para 
avaliar a significância e gravidade dos impactos ambientais. Em termos gerais, cada relatório de 
especialidade contém a seguinte informação: 

 Uma indicação do âmbito do relatório, e o propósito para o qual foi preparado; 

 Uma descrição da metodologia adoptada na realização do processo de especialidade ou na 
preparação do relatório; 

 Uma descrição de quaisquer pressupostos feitos e quaisquer incertezas ou lacunas no 
conhecimento; 

 Uma descrição dos resultados e potenciais implicações das conclusões obtidas do impacto da 
actividade proposta no meio ambiente, incluindo alternativas identificadas; 

 Recomendações em relação a quaisquer medidas de mitigação que devam ser consideradas 
pelo requerente e pela autoridade competente; 

 Uma descrição de qualquer processo de consulta que tenha sido realizada durante o curso da 
realização do estudo e os comentários recebidos como resultado da consulta. 

 
Foi submetido um Plano de Estudo (PdE) para a Fase da AIA, que delineou os estudos de 
especialidade que seriam realizados para o projecto proposto, em conjunto com o Relatório de 
Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito para a autoridade ambiental. Os 
estudos de especialidade propostos no Relatório de Definição do Âmbito foram os seguintes: 

 Avaliação de Impacto Socioeconómico 

 Avaliação da Ecologia e Biodiversidade 

 Avaliação do Uso dos Recursos Naturais e da Terra 

 Estudo das Infra-estruturas e do Transporte 

 Estudo dos Resíduos e Subprodutos 

 Estudo da Hidrologia Superficial e Qualidade da Água  

 Avaliação da Qualidade da Água Subterrânea 

 Plano de Acção do Reassentamento da Fase 1 
 
Todos estes estudos foram realizados como parte da AIAS, excepto: 

 A Avaliação da Ecologia e Biodiversidade que foi dividida em estudos separados que 
abordam a Botânica e a Fauna; e 

 A Avaliação da Hidrologia Superficial & Qualidade da Água e Qualidade da Água 
Subterrânea que foram combinados em um único, isto é, na Avaliação das Águas 
Superficias e Subterrâneas.  
 

Adicionalmente, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural concedeu a permissão 
para expandir o âmbito da avaliação de modo a incluir uma refinaria de açúcar e uma central 
eléctrica, para o qual foi realizado um estudo da qualidade do ar para determinar os potenciais 
impactos das emissões provenientes da central eléctica para a atmosfera. 
 
2. Equipa do Estudo 
 
Todos os estudos de especialidade foram realizados pela própria equipa da CES, excepto o 
levantamento especializado terrestre, que foi conduzido em conjunto por um especialista da CES 
e um especialista de uma organização externa. O estudo da qualidade do ar também foi realizado 
por um especialista externo. A Tabela 2.1 indica os especialistas envolvidos na AIA do Projecto de 
Irrigação e Cana-de-açúcar Orgânica da EcoFarm e os seus respectivos detalhes de contacto. 
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Tabela 2.1: Os Especialistas 

 Estudo de 
Especialidade 

Afiliação 
Nome do Especialista(s) 

Líder 
Detalhes de Contacto 

Uso dos Recursos 
Naturais e da Terra 

Coastal and 
Environmental Services 
(Pty) Ltd, East London, 
SA 

dr. Roy de Kock 
+27 43 726 7809 
r.dekock@cesnet.co.za 

Avaliação de 
Impacto Social 

Coastal and 
Environmental Services 
(Pty) Ltd, 
Grahamstown, SA 

dr. Anton Hough 
+27 46 622 2364 
a.hough@cesnet.co.za 

Levantamento de 
Especialidade da 
Fauna Terrestre 

Coastal and 
Environmental Services 
(Pty) Ltd, 
Grahamstown, SA 

dr. Mike Bailey 
+27 46 622 2364 
m.bailey@cesnet.co.za 

Museu de História 
Natural e Cultural 
Bayworld, Porto 
Elizabeth, África do Sul 

dr. Werner Conradie 
+27 41 584 0650 
werner@bayworld.co.za 

Tráfego e 
Transporte 

Coastal and 
Environmental Services 
(Pty) Ltd, 
Grahamstown, SA 

dr. Thomas King 
+27 46 622 2364 
t.king@cesnet.co.za 

Levantamento 
Botânico de 
Especialidade  

Coastal and 
Environmental Services 
(Pty) Ltd, 
Grahamstown, SA 

dra. Tarryn Martin 
dr Michael Bailey 

+27 46 622 2364 
m.bailey@cesnet.co.za 

Estudo dos 
Resíduos e 
Subprodutos 

Coastal and 
Environmental Services 
(Pty) Ltd, 
Grahamstown, SA 

Dr Eric Igbinigie 
+27 46 622 2364 
e.igbinigie@cesnet.co.za 

Avaliação das 
Águas Superficiais 
e Subterrâneas 

Coastal and 
Environmental Services 
(Pty) Ltd, East London, 
SA 

Dr Cherie-Lynn Mack 
+27 43 726 7809 
c.mack@cesnet.co.za 

Avaliação da 
Qualidade do Ar 

Airshed Planning 
Professionals  

Dr Lucian W Burger 
+27 11 805 1940 
lucian@airshed.co.za 

 
Estão incluídas na secção 5 as declarações de independência de todos os especialistas. 
 
3. Metodologia  
 
É apresentada, nos relatórios individuais, uma descrição da metodologia utilizada em cada um dos 
estudos de especialidade. Foi dada considerável latitude aos especialistas na forma como eles 
realizararam as suas pesquisas e obtiveram a sua informação, contudo foram exigidos a 
apresentar a avaliação de impactos em um formato padrão, para assegurar que se pudesse fazer 
comparação directa entre os vários estudos de especialidade. A metodologia é apresentada na 
secção 3.1 abaixo. 
 
4. Avaliação de Impacto de Significância 
 
Para assegurar uma comparação directa entre os vários estudos de especialidade, foi usada uma 
escala de classificação padrão para avaliar e quantificar os impactos identificados. Esta acção é 
necessária uma vez que os impactos têm inúmeros parâmetros que precisam de ser avaliados. 
Quando se avalia a significância de impactos precisam ser considerados cinco factores, a saber: 

1. Relação do impacto às escalas temporais – a escala temporal define a significância do 
impacto em várias escalas de tempo, como uma indicação da duração do impacto. 

2. Relação do impacto às escalas espaciais - a escala espacial define a extensão física do 
impacto. 



Volume 3: Volume deEspecialidade da AIAS – Introdução 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      viii            EcoFarm Lda 

3. A gravidade do impacto - a escala de gravidade/benefício é utilizada de forma a avaliar 
cientificamente o quão grave os impactos negativos podem ser, ou o quão benéficos podem 
ser os impactos positivos em um sistema específico afectado (para impactos ecológicos) ou em 
uma parte em especial afectada. 

     A gravidade dos impactos pode ser avaliada com e sem mitigação, de forma a demonstrar o 
quão grave o impacto é quando nada é feito a respeito. A palavra “mitigação” significa não 
apenas ”compensação”, mas também idéias de contenção e remediação. Para impactos 
benéficos, a optimização significa qualquer coisa que possa aumentar os benefícios. No 
entanto, a mitigação ou optimização deve ser prática, tecnicamente exequível e 
economicamente viável 

4. A probabilidade de ocorrência de impacto - a probabilidade de os impactos ocorrerem 
como resultado das acções do projecto difere entre potenciais impactos. Não há dúvidas de 
que alguns impactos ocorrerão (por exemplo, perda de vegetação), mas outros impactos 
não são tão prováveis de ocorrer (por exemplo, acidente de viação), e podem ou não 
resultar do desenvolvimento proposto. Apesar de alguns impactos poderem ter um efeito 
grave, a probabilidade destes ocorrerem pode afectar a sua significância global. 

 
5. Cada critério é classificado com pontos atribuídos conforme apresentado na Tabela 2-2 para 

determinar a significância global de uma actividade. O critério é, em seguida, considerado 
em duas categorias, a saber: efeito da actividade e probabilidade do impacto. A pontuação 
total registada para o efeito e probabilidade são em seguida lidos na matriz apresentada na 
Tabela 2-3, para determinar a significância global do impacto. A significância global é ou 
negativa ou positiva. 

 
A escala de significância é uma tentativa de avaliar a importância de um impacto específico. Esta 
avaliação deve ser realizada dentro do contexto relevante, uma vez que um impacto pode ser tanto 
ecológico ou social, ou ambos. A avaliação de significância de um impacto depende muito dos 
valores da pessoa que efectua o julgamento. Por esta razão, os impactos de natureza social devem 
reflectir os valores da sociedade afectada. 
 
Impactos Cumulativos 
Os impactos cumulativos afectam a classificação de significância de um impacto, pois estes 
consideram o impacto em termos de fontes no local e fora do mesmo. Por exemplo, a poluição 
seguindo o seu caminho para o rio, advindo de um desenvolvimento pode estar dentro dos 
padrões nacionais aceitáveis. As actividades na área circundante também podem criar poluição 
que não excede esses padrões. No entanto, se as actividades tanto no local como fora do local 
ocorrerem em simultâneo, o nível total da poluição pode exceder os padrões. Por esta razão, é 
importante considerar os impactos em termos da sua natureza cumulativa. 
 
Sazonalidade 
 
Embora a sazonalidade não seja considerada na classificação de significância, esta pode 
influenciar a avaliação durante várias épocas do ano. Como a sazonalidade irá influenciar apenas 
certos impactos, esta será apenas considerada para esses impactos, com medidas de gestão a 
serem impostas em conformidade (tais como, medidas de supressão de poeiras a serem 
implementadas durante a estação seca) 
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Tabela 4.2: Critério de Classificação da Avalaição 
E

F
E

IT
O

 

Escala Temporal Pontuação 

Curto prazo Inferior a 5 anos 1 

Médio prazo Entre 5-20 anos 2 

Longo prazo 
Entre 20 e 40 anos (uma geração) e numa perspectiva humana 
também permanente 3 

Permanente 
Mais de 40 anos e resultando em uma mudança permanente e 
duradoura que sempre estará presente 4 

Escala Espacial 

Localizado Em escala localizada e alguns hectares em extensão 1 

Àrea de Estudo O local proposto e seus arredores imediatos 2 

Regional Nível Distrital e Provincial 3 

Nacional País 3 

Internacional Internacionalmente 4 

Gravidade Gravidade Benefício   

Ligeiro 
Impactos ligeiros no(s) sistema(s) 
afectado(s)ou parte(s)  

Ligeiramente benéfico para o(s) 
sistema(s) afectado(s)  e parte(s)  1 

Moderado 
Impactos moderados no(s) 
sistema(s) afectado(s)ou parte(s)  

Moderadamente benéfico para 
o(s) sistema(s) afectado(s)  e 
parte(s)  2 

Grave/ 
Benéfico 

Impactos graves no(s) sistema(s) 
afectado(s)ou parte(s)  

Um benefício substancial para 
o(s) sistema(s) afectado(s) e 
parte(s)  4 

Muito grave/ 
Benéfico 

Mudanças muito graves no(s) 
sistema(s) afectado(s)ou parte(s)  

Um benefício muito considerável 
para o(s) sistema(s) afectado(s)e 
parte(s)  8 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 

Probabilidade   

Improvável A probabilidade destes impactos ocorrerem é ligeira 1 

Pode Ocorrer A probabilidade destes impactos ocorrerem é possível 2 

Provável / A probabilidade destes impactos ocorrerem é provável 3 

Definitivo A probabilidade é que este impacto definitivamente ocorrerá 4 

Em alguns casos, pode não ser possível determinar a gravidade de um impacto e, em tais casos, 
a significância é anotada como Não se sabe/ Não é possível saber 
 
Tabela 4.3: Matriz usada para determinar a significância global do impacto com base na 
probabilidade e efeito do impacto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e
 

 

Efeito 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
As pontuações numéricas são usadas como uma directriz inicial para avaliar a significância, 
contudo os especialistas têm alguma latitude para ajustar a classificação de relevância de acordo 
com o seu conhecimento, experiência e compreensão nas suas áreas de especialização. 
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Tabela 4.4: Descrição da Classificação de Significância Ambiental 

Classificação 
da 
significância 

Descrição Pontuação 

Baixa Um impacto aceitável o qual a mitigação é desejável, mas não essencial. O 
impacto por si só é insuficiente, mesmo em combinação com outros 
impactos baixos, para impedir que o desenvolvimento seja aprovado. 
Esses impactos resultarão em efeitos positivos ou negativos de médio a 
curto prazos no ambiente social e/ou natural. 

4-8 

Moderada Um impacto importante que requer mitigação. O impacto por si só é 
insuficiente para impedir a implementação do projecto, mas que em 
conjunto com outros impactos podem impedir a sua implementação. 
Esses impactos, normalmente, resultarão em efeitos positivos ou negativos 
de médio a longo prazos no ambiente social e/ou natural. 

9-12 

Elevada Um impacto sério, se não for mitigado, pode impedir a implementação do 
projecto (se for um impacto negativo). 
Esses impactos seriam considerados pela sociedade como constituindo 
uma grande mudança e, geralmente, de longo prazo no meio ambiente 
(natural e/ou social) e resultar em efeitos graves ou efeitos benéficos. 

13-16 

Muito Elevada Um impacto muito sério que, se for negativo, pode ser suficiente por si só 
para impedir a implementação do projecto. O impacto pode resultar em 
mudanças permanentes. Muitas vezes, esses impactos não são mitigáveis 
e, geralmente, resultam em efeitos muito graves ou efeitos muito benéficos 

17-20 

 
A escala de significância ambiental é uma tentativa de avaliar a importância de um impacto 
particular. Esta avaliação deve ser realizada dentro do 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 o julgamento. Por esta razão, os impactos de natureza 
social, em especial, precisam reflectir os valores da sociedade afectada. 
 
Priorização 
A avaliação de impactos, como descrito acima é usada para priorizar os impactos que requerem 
medidas de mitigação. 
 
Os impactos negativos que são classificados como sendo de significância ”MUITO ELEVADA” e 
“ELEVADA” serão estudados mais a fundo para determinar como o impacto pode ser minimizado 
ou que actividades alternativas ou medidas de mitigação podem ser implementadas. Esses 
impactos podem também auxiliar os tomadores de decisão, ou seja, muitos impactos negativos de 
significância ELEVADA podem levar a uma tomada de decisão negativa. 
 
Para impactos identificados como tendo um impacto negativo de significância ”MODERADA”, é 
prática padrão estudar actividades alternativas e/ou medidas de mitigação. As medidas de 
mitigação mais efectivas e práticas serão depois propostas. 
 
Para impactos classificados como sendo de significância “BAIXA”, nenhuma pesquisa ou 
alternativas serão consideradas. Serão estudadas possíveis medidas de gestão para garantir que 
os impactos permaneçam de significância baixa. 
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5. Declarações de Independência dos Especialista  
 

Eu, ROY de KOCK, declaro que sou consultor independente e não tenho nenhum interesse de negócio, 
financeiro, pessoal ou outro na aplicação para licença ambiental da Ecofarm Moçambique Lda à qual fui 
nomeado, excepto a remuneração justa pelo trabalho desempenhado no âmbito da aplicação. Não existem 
circunstâncias que comprometam a objectividade do meu desempenho neste trabalho. 
 

 
 
 
Assinatura 

Eu, JAN ANTON HOUGH, declaro que sou consultor independente e não tenho nenhum interesse de 
negócio, financeiro, pessoal ou outro na aplicação para licença ambiental da Ecofarm Moçambique Lda à 
qual fui nomeado, excepto a remuneração justa pelo trabalho desempenhado no âmbito da aplicação. Não 
existem circunstâncias que comprometam a objectividade do meu desempenho neste trabalho. 
 

 
Assinatura 

Eu, MICHAEL BAILEY, declaro que sou consultor independente e não tenho nenhum interesse de negócio, 
financeiro, pessoal ou outro na aplicação para licença ambiental da Ecofarm Moçambique Lda à qual fui 
nomeado, excepto a remuneração justa pelo trabalho desempenhado no âmbito da aplicação. Não existem 
circunstâncias que comprometam a objectividade do meu desempenho neste trabalho. 
 

 
Assinatura 

Eu, WERNER CONRADIE, declaro que sou consultor independente e não tenho nenhum interesse de 
negócio, financeiro, pessoal ou outro na aplicação para licença ambiental da Ecofarm Moçambique Lda à 
qual fui nomeado, excepto a remuneração justa pelo trabalho desempenhado no âmbito da aplicação. Não 
existem circunstâncias que comprometam a objectividade do meu desempenho neste trabalho. 

 
Assinatura 

Eu, THOMAS KING, declaro que sou consultor independente e não tenho nenhum interesse de negócio, 
financeiro, pessoal ou outro na aplicação para licença ambiental da Ecofarm Moçambique Lda à qual fui 
nomeado, excepto a remuneração justa pelo trabalho desempenhado no âmbito da aplicação. Não existem 
circunstâncias que comprometam a objectividade do meu desempenho neste trabalho. 

 
Assinatura 
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Eu, TARRYN MARTIN, declaro que sou consultora independente e não tenho nenhum interesse de 
negócio, financeiro, pessoal ou outro na aplicação para licença ambiental da Ecofarm Moçambique Lda à 
qual fui nomeada, excepto a remuneração justa pelo trabalho desempenhado no âmbito da aplicação. Não 
existem circunstâncias que comprometam a objectividade do meu desempenho neste trabalho. 

 
Assinatura 

Eu, ERIC IGBINIGIE, declaro que sou consultor independente e não tenho nenhum interesse de negócio, 
financeiro, pessoal ou outro na aplicação para licença ambiental da Ecofarm Moçambique Lda à qual fui 
nomeado, excepto a remuneração justa pelo trabalho desempenhado no âmbito da aplicação. Não existem 
circunstâncias que comprometam a objectividade do meu desempenho neste trabalho. 

 
Assinatura 

Eu, CHERIE-LYNN MACK, declaro que sou consultora independente e não tenho nenhum interesse de 
negócio, financeiro, pessoal ou outro na aplicação para licença ambiental da Ecofarm Moçambique Lda à 
qual fui nomeada, excepto a remuneração justa pelo trabalho desempenhado no âmbito da aplicação. Não 
existem circunstâncias que comprometam a objectividade do meu desempenho neste trabalho. 

 
Assinatura 

Eu, BILL ROWLSTON, declaro que sou consultor independente e não tenho nenhum interesse de negócio, 
financeiro, pessoal ou outro na aplicação para licença ambiental da Ecofarm Moçambique Lda à qual fui 
nomeado, excepto a remuneração justa pelo trabalho desempenhado no âmbito da aplicação. Não existem 
circunstâncias que comprometam a objectividade do meu desempenho neste trabalho. 

 
Assinatura 

Eu, KEVIN JOHN WHITTINGTON-JONES, declaro que sou consultor independente e não tenho nenhum 
interesse de negócio, financeiro, pessoal ou outro na aplicação para licença ambiental da Ecofarm 
Moçambique Lda à qual fui nomeado, excepto a remuneração justa pelo trabalho desempenhado no âmbito 
da aplicação. Não existem circunstâncias que comprometam a objectividade do meu desempenho neste 
trabalho. 

 
Assinatura 
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Eu, LUCIAN BURGER, declaro que sou consultor independente e não tenho nenhum interesse de negócio, 
financeiro, pessoal ou outro na aplicação para licença ambiental da Ecofarm Moçambique Lda à qual fui 
nomeado, excepto a remuneração justa pelo trabalho desempenhado no âmbito da aplicação. Não existem 
circunstâncias que comprometam a objectividade do meu desempenho neste trabalho. 
 
 
 
 
 
Assinatura 


