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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
O projecto proposto, situado no Distrito de Chemba, na Província de Sofala de Moçambique, está 
a ser desenvolvido na periferia da Vila de Chemba ao lado do Rio Zambeze e seus afluentes. O 
desenvolvedor, EcoFarm Moçambique Lda. (EcoFarm), é, uma empresa de transformação e 
comercialização de cana-de-açucar de crescimento orgânico, baseada em Moçambique. A 
Ecofarm quer estabelecer este projecto com financiamento fornecido pelos governos de 
Moçambique e dos Países Baixos. 
 
A EcoFarm nomeou a Coastal and Environmental Services (CES) para realizar um levantamento 
ecológico da Área do Projecto. Esta pesquisa estabeleceu os impactos esperados associados 
com a construção e operação do projecto, e faz parte da Avaliação de Impacto Ambiental e Social 
(AIAS), realizada pela CES.  
 
Foi realizado um levantamento no local na estação chuvosa em Fevereiro de 2013 e um 
levantamento na estação seca em Setembro de 2013. Foi realizada uma visita exploratória inicial 
através da área do projecto a fim de estabelecer a diversidade de habitat e o estado ecológico 
global. A amostragem foi realizada na EcoFarm 1 e 2, Tsoni, Chapo, Lambani e Extensão de 
Goba (Figura 1). 
 
Foi adoptada uma abordagem de amostragem aleatória estratificada, segundo a qual foram feitos 
os pressupostos iniciais sobre o tipo de vegetação, com base em estudos anteriores na área 
circundante, imagens aéreas e de satélite e área do projecto estratificada nestes tipos básicos. Os 
pontos de amostragem em áreas seleccionadas foram escolhidos aleatoriamente e pesquisados 
para determinar as espécies presentes, se existe qualquer espécie de preocupação especial, e 
para avaliar a sensibilidade de cada tipo de vegetação identificado. 
 
O clima, topografia, geologia e tipo de solo, todos desempenham um papel importante na 
determinação do tipo de vegetação de uma área particular. Além disso, os impactos do uso actual 
da terra podem causar uma mudança em comunidades vegetais 
 
A precipitação média no Distrito de Chemba é na ordem de 700 mm por ano, da qual quase toda 
cai nos meses de verão. Os picos de chuvas são observados em Janeiro e Fevereiro e os 
invernos 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 rochas sedimentares da Formação Sena da idade do Cretáceo estão subjacentes a área de 
estudo. Esta formação compreende arenito, calcarentites, conglomerados e siltitos e pode atingir 
uma espessura de mais de 2 500m. Sua história de deposição está relacionada com a dissolução 
de Gondwana cerca de 160 milhões de anos atrás e o 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. 
 
A área de estudo é caracterizada por topografia ondulada e está localizada adjacente ao Rio 
Zambeze; ela tem uma gama altitudinal de 70-300 m amsl. A área de estudo situa-se no vale 
médio do Rio Zambeze. A topografia pode ser descrita como suavemente ondulada; eleva-se de 
leste (Rio Zambeze) para oeste com o ponto mais elevado de 305 m amsl apenas ao norte da 
área de estudo. 
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A terra é usada principalmente para a agricultura de subsistência, criação de gado (principalmente 
cabras e galinhas) e pesca. Além de agricultura de subsistência, os recursos naturais são 
utilizados para a construção, o consumo medicinal e para complementar a alimentação. A 
produção de carvão foi notada a ocorrer na área mais alargada. É evidente que está sendo 
realizada extensa exploração madeireira na área de Chemba com numerosos veículos 
madeireiros evidentes. 
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Figura 1: DUATS assessed during the ecological study DUATS avaliados durante o estudo ecológico 

Legenda:Goba extension =Extensão de Goba; Lambani COCO = Cooperativa de Lambani; Chapo COCO = 

Cooperativa de Chapo; Tsoni Farm = Farma Tsoni; Returning Youth = Jovens Regressados; 
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Poucas informações publicadas estão disponíveis sobre a vegetação de Moçambique, 
especialmente as informações relativas a vegetação encontrada na Província de Sofala, ou na 
área do projecto em particular. As fontes mais confiáveis de informação são um mapa de 
vegetação e as descrições por Wild e Barbosa (1967) e um inquérito bio-geográfica por White 
(1983). A literatura acima descreve em grande parte formações vegetais em um amplo nível de 
paisagem, mas fornece muito pouca informação sobre as comunidades encontradas dentro dos 
principais tipos de vegetação. 
 
Oito tipos amplos de vegetação foram descritos e mapeados para Moçambique. A Floresta de 
Miombo é a mais difundida, dominando o norte e centro do país, seguida pela Floresta de Mopane 
que ocorre no sul (área de Limpopo-Save, cobrindo a maior parte da Província de Inhambane) e 
partes norte do país (Vale do Zambeze superior e na parte sul da província de Tete ). O terceiro 
tipo de vegetação mais difundido é a Floresta Indiferenciada, que abrange extensas partes do sul, 
porções centro e norte do país.  

Quatro tipos de vegetação, típicos da região, foram identificados na área do projecto: 

 

 Zona Ripariana,  
o Caracterizada como uma tira estreita de alguns metros em ambos os lados dos rios 

e fluxos maiores em toda a área do projecto. 
o Espécies dominantes: Ficus sycamoras cf subsp. sycamoras, Khaya niassica, 

Kigelia africana e Acacia xanthophloea. 
 

 Floresta Zambeziana Indiferenciada 
o Caracterizada por uma elevada diversidade de espécies 
o Espécies dominante: Acacias (. A. nigrescens, A. Nilótica subs kraussiana, Acacia 

robusta), Albizia harveyi e espécies de Combretum. 
 

 Floresta de Mopane  
o Caracterizada pela espécie dominante Colophospermum mopane. 

 

 Pradaria Arborizada e Pradaria 
o Caracterizada como um tipo de vegetação secundária com um canopy aberto 

dominado por gramíneas e ervas. 
o Espécies dominantes: Panicum maximum, Setaria sphacelata e Chloris gayana 
  

Estima-se que mais de 5 500 espécies de plantas foram registadas em Moçambique, embora seja 
provável que o número real de espécies seja muito mais elevado. Destas 5 500, 177 espécies são 
endêmicas e 300 ocorrem na Lista Vermelha de Moçambique. 
 
Nenhuma espécie de interesse Conservação aparece na lista da IUCN (2013). Três espécies 
estão listadas como pouco preocupantes (Dalbergia melanoxylon, Commelina erecta, Pterocarpus 
brenanii), e nenhuma informação relativa ao estatuto IUCN está disponível para as demais 
espécies. 
 
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. 
 
Uma espécie CITES (Euphorbia sp.) aparece no Apêndice II. Estas espécies não estão 
necessariamente ameaçadas, mas são controladas em termos de comércio internacional, o que 
significa que elas não podem ser vendidas através das fronteiras do país sem autorização. 
 
Foram observadas duas espécies de plantas exóticas (Agave sisalma e Opuntia sp.) a ocorrer no 
local. Estas só foram encontradas em estreita proximidade com as comunidades e ainda não são 
um problema. No entanto, estas são espécies altamente invasivas em outros países (como a 
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África do Sul). Por conseguinte, a área do projecto precisa ser monitorada para garantir que elas 
não se tornem um problema. 
 
Muito pouca vegetação está intacta na área do projecto e a maioria é considerada altamente 
degradada. Áreas agrícolas e áreas designadas como Pradaria Arborizada e Pradarias  (um tipo 
de vegetação secundária que se estabeleceu como resultado da derrubada e queima) foram 
classificadas como tendo uma sensibilidade baixa devido ao seu nível de degradação.  
 
As áreas de vegetação natural, tais como a Floresta Zambeziana Indiferenciada e Floresta de 
Mopane, foram todas atribuídas uma sensibilidade ecológica média, devido à perda de espécies 
de árvores e como um resultado das pressões locais sobre o meio ambiente. Apesar disso, esses 
tipos de vegetação ainda fornecem um valioso contributo para a biodiversidade e funcionamento 
do ecossistema, e são, portanto, importantes áreas de processos ecológicos. 
 
Embora altamente degradadas, as Zonas Riparianas dos cursos de água foram atribuídas uma 
pontuação de sensibilidade elevada, pois são áreas de processo importantes para o 
funcionamento do ecossistema e fornecem corredores naturais. 
  
Idealmente, o desenvolvimento deve ser restringido às áreas que têm uma baixa sensibilidade 
ecológica, e excluir as áreas com uma sensibilidade ecológica elevada ou média. Quando tal não 
for possível, as medidas de mitigação alternativas, tais como áreas de conservação e 
compensações de biodiversidade devem ser investigadas. 
 
Uma avaliação dos impactos associados com a implementação e operação do projecto indica que 
foram identificados 8 impactos negativos elevados. Estes podem ser reduzidos para negativo 
Moderado ou Baixo, através da implementação de medidas de mitigação, tais como o 
estabelecimento de zonas-tampão em torno das áreas sensíveis que restringem o 
desenvolvimento nestas áreas, concepção e implementação de corredores ecológicos, a 
deslocalização da infra-estrutura do projecto longe de áreas ecológicas e processos sensíveis e 
concebendo e implementando planos de gestão que reduzam o impacto das monoculturas sobre a 
vegetação nativa circundante. Mais detalhes, específicos para cada impacto, estão incluídos no 
corpo principal do relatório.  
 
Para contextualizar os impactos associados ao projecto, foi realizada uma avaliação dos impactos 
associados com o uso actual das terras. Determinou-se que, em geral, o uso do solo está a ter um 
impacto negativo ELEVADO sobre a vegetação e biodiversidade na área imediata. Embora o local 
esteja altamente degradado como resultado das pressões de terra e, portanto, um local adequado 
do ponto de vista ecológico, é imperativo que o projecto implemente medidas de mitigação para 
garantir que ele não exacerba os impactos existentes, mas sim mitiga-os. 
 
Tabela 1: Resumo das classificações de impacto antes e depois da mitigação 

 
Significância do 
impacto 

Antes de mitigação Depois da mitigação 

Impactos 
negativos 

MUITO ELEVADA 0 0 

ELEVADA 8 1 

MODERADA 6 7 

BAIXA 0 6 

Impactos 
benéficos 

NENHUM 0 0 

 
Para reduzir o impacto das actividades do projecto e infra-estrutura associada, são recomendadas 
as seguintes medidas de mitigação: 

 Zonas húmidas e rios são importantes áreas de processos ecológicos, com uma 
sensibilidade elevada, que formam corredores para a dispersão de plantas e animais. 
Devem ser estabelecidos 30 metros de tampão “Área Restrita de Avanço” em ambos os 
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lados dos corpos d'água (rios, córregos, pantanais, afluentes e dambos). Além disso, as 
linhas de drenagem devem ser reabilitadas e revegetadas. Quando viável, a infraestrutura 
que ocorre nessas áreas deve ser transferida para zonas menos sensíveis. 

 A fragmentação de habitats cria quebras na vegetação anteriormente contínua, causando 
uma redução no patrimônio genético e uma diminuição na riqueza e diversidade de espécies 
de flora e fauna. Corredores ecológicos, designados como “Área Restrita de Avanço”, 
devem ser estabelecidos dentro do local do projecto para facilitar o movimento de espécies 
faunísticas, dispersão de sementes e a expansão dos tipos de vegetação existentes. 
Recomenda-se um corredor ao longo do local que contém elementos de cada tipo de 
vegetação. 

 Recomenda-se que um botânico/ecologista esteja no local, no momento da limpeza de 
vegetação para determinar se qualquer uma das potenciais espécies de preocupação 
especial ou espécies protegidas ocorrem onde os pivôs estão a ser posicionados. As plantas 
podem ser removidas e colocadas num viveiro a ser utilizado para fins de reabilitação. Se 
uma espécie for identificada para realocação, indivíduos da espécie terão de ser localizados 
dentro do local proposto, antes de limpeza da vegetação começar, e cuidadosamente 
arrancadas e removidas por um horticultor experiente. Antes da remoção, no entanto, 
precisam ser identificadas áreas de realocação adequadas, seja dentro do local ou em 
outras áreas perturbadas na propriedade, tais como os corredores ecológicos propostos. 
Plantas individuais que não podem ser realocadas no momento da remoção deverão ser 
transferidas para o viveiro. 

 A reabilitação não é só considerada como uma boa prática, mas é importante para a 
prevenção da erosão do solo e invasão de espécies exóticas, e ela retorna a terra para um 
estado funcional que pode ser usado por futuros proprietários de terra. Portanto, é 
recomendável que seja desenvolvido e implementado um plano de reabilitação para o local 
do projecto. Isto deve incluir um plano de reabilitação para qualquer terra extra que foi 
necessária para a fase de estabelecimento do desenvolvimento, mas não será utilizada 
durante a fase de operação do empreendimento.  

 Qualquer forma de perturbação para a vegetação natural proporciona uma oportunidade 
para espécies exóticas invadirem o local de perturbação. Recomenda-se que um plano de 
monitoramento estrito seja implementado para evitar a propagação de qualquer espécie 
exótica e remoção de espécies exóticas já presentes no local.  
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LISTA DE ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS 
 

AfDB Banco Africano de Desenvolvimento 

BID Documento de Informações de Base  

CCFB Caminhos de Ferro de Beira  

CES Coastal and Environmental Services 

CLO Oficial de Ligação com Comunidade 

EVD Estudo de Viabilidade Definitivo 

DNAIA Direcção Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental 

DPCA Direcção Provincial para a Coordenação da Acção Ambiental 

DUAT 
Direito de Uso e Aproveitamento dos Terras (Direito de terras concedido pelo 
Estado) 

EHS Ambiente Saúde e Segurança  

AIA Avaliação do Impacto Ambiental 

REIA Relatório de Impacto Ambiental 

PGA Plano de Gestão Ambiental 

EPDA Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito 

EPFI Instituição Financeira do Princípio de Equador  

AIASS Avaliação de Impacto Ambiental, Social e de Saúde  

AIAS Análise de Impacto Ambiental e Social 

PIB Produto Interno Bruto 

ha Hectare 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

PI&As Partes Interessadas e Afectadas 

IFC  Corporação Financeira Internacional 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IUCN União Internacional para a Conservação da Natureza 

KVa Quilovolts ampères  

LA Licença Ambiental 

MICOA Ministério Para a Coordenação da Acção Ambiental 

MIGA Agência Multilateral de Garantia de Investimentos 

ONG Organização não-governamental 

MITADER Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

NPO Organização sem fins lucrativos 

PGAP Plano de Gestão Ambiental de Operação 

EPV Estudo de Pré-viabilidade 

PD Padrões de Desempenho 

PPP Processo de Participação Pública 

PAR Plano de Acção de Reassentamento 

QPR Quadro de Política de Reassentamento 

PGAS Plano de Gestão Social e Ambiental 

SEP Plano de Envolvimento da Partes Interessadas 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

WWF Fundo Mundial para Natureza 
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1 INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

1.1 Descrição do Projecto 
 
O projecto proposto, situado no Distrito de Chemba, na Província de Sofala de Moçambique, está 
a ser desenvolvido na periferia da Vila de Chemba ao lado do Rio Zambeze e seus afluentes. O 
desenvolvedor, a EcoFarm Moçambique Lda. (EcoFarm), é, uma empresa de transformação e 
comercialização de cana-de-açucar de crescimento orgânico, baseada em Moçambique. A 
Ecofarm quer estabelecer este projecto com financiamento fornecido pelos governos de 
Moçambique e dos Países Baixos. 
 
Uma descrição completa do projecto pode ser revista no Relatório de Impacto Ambiental e Social 
(REIA). 
 

1.2 Termos de Referência 
 
A EcoFarm nomeou a Coastal and Environmental Services (CES) para realizar um levantamento 
ecológico da Área de Projecto, que é uma combinação da propriedade de cana-de-açucar e 
esquema de fomentadores de cultivo, e está actualmente planeado em uma área combinada de 
cerca de 6 000 ha. Isso inclui uma área de expansão que poderá ser desenvolvida no futuro, quer 
como uma propriedade inteiramente dirigida pela EcoFarm, ou como uma cooperativa da 
comunidade. Foi pesquisada a área do projecto inteira, incluindo a área de expansão futura. O 
objectivo do estudo é avaliar os impactos das actividades agrícolas propostas sobre a vegetação. 
 
Os seguintes termos de referência referem-se a: 
 

 Descrever e mapear as diferentes unidades de vegetação e dos ecossistemas (como 
pradarias, savana e ribeirinho) na área do projecto; 

 Descrever a biodiversidade floral e registar as espécies de plantas que ocorrem em cada 
tipo de vegetação; 

 Descrever a biodiversidade e o estado ecológico de cada unidade de vegetação; 

 Estabelecer e mapear áreas de vegetação e espécies sensíveis de preocupação especial 
(Lista Vermelha da IUCN); 

 Identificar espécies de plantas exóticas, avaliar o potencial invasivo e recomendar 
procedimentos de gestão; e 

 Identificar e avaliar os potenciais impactos do projecto e infra-estrutura associada à 
vegetação natural em termos de perda de habitat e fragmentação e degradação dos 
ecossistemas fundamentais. 

 Propor medidas para mitigar os impactos. 
 
 
.
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2 LEGISLAÇÃO RELEVANTE, POLÍTICAS E DIRECTRIZES   
 

2.1 Padrões de Desempenho da Corporação Financeira Internacional (IFC)  
 
Os seguintes Padrões de Desempenho (PD) são relevantes para o levantamento botânico: 
 
1. PD 1: Avaliação e Gestão dos Riscos e Impactos Ambientais e Sociais  

 Identificar e avaliar os impactos ambientais, riscos e oportunidades na área de influência 
do projecto 

 Evitar, ou quando a prevenção não for possível, minimizar, mitigar ou 
compensar/contrabalançar os impactos adversos sobre o ambiente natural 

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

 
2. PD 6: Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais 

Vivos 

 Proteger e conservar a biodiversidade 

 Manter os benefícios dos serviços do ecossistema 

 Promover a gestão e utilização sustentáveis dos recursos naturais vivos através da 
adopção de práticas que integrem as necessidades de conservação e prioridades de 
desenvolvimento. 

 
O PD 6 aplica-se a habitats modificados, naturais e críticos. 
 
Especificamente, o PD 6 aplica-se aos seguintes habitats observados nas áreas de estudo: 

1. Habitats modificados que podem conter valor de biodiversidade significativa, conforme 
determinado no presente relatório. 

2. Habitats naturais que não devem ser significativamente convertidos ou degradados por 
actividades do projecto, mas se nenhuma alternativa disponível for fornecida, podem ser 
mitigados: 

 Evitando impactos sobre a biodiversidade através da protecção de retirada de terras, 

 Implementando corredores biológicos 

 Restaurando habitats durante as operações 

 Implementando compensações de biodiversidade 
3. Habitats Críticos são áreas consideradas como áreas de alta biodiversidade que devem 

permanecer em um estado natural, sob pena de, deverem cumprir as condições estabelecidas 
no ponto 17 do PD6 e implementado um Plano de Acção para a Biodiversidade destinado a 
obter ganhos líquidos de valores de biodiversidade para o habitat. 

 
Embora a área do projecto ocorre em habitats naturais e modificados três factores precisam ser 
levados em conta ao considerar o acima exposto: 
 

1. Habitats naturais, como rios podem ser indirectamente (ou seja, para além da área do 
projecto) afectados pelas actividades de projecto e infra-estrutura associada. 

2. Nenhuns habitats críticos associados com alta biodiversidade foram identificados no local do 
projecto. 

 
 

2.2 Estatutos e Regulamentos davUnião Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN)  

 
O objectivo da IUCN é “influênciar, encorajar e ajudar as sociedades em todo o mundo a 
conservar a integridade e a diversidade da natureza e garantir que qualquer uso dos recursos 
naturais seja equitativo e ecologicamente sustentável.” (IUCN, Acessado em: 20/11/2013) 
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Para alcançar este objectivo, a IUCN implementa programas, administrados pelo Congresso de 
Conservação Mundial, sob a forma de actividades, tais como: 
 

 Investigação sobre espécies e função de ecossistemas e assegurar a utilização sustentável, 
equitativa e ecológica dos recursos naturais; 

 Determinação da diversidade biológica, a identificação de ameaças e de áreas de 
conservação prioritárias; 

 Desenvolvimento de boas práticas de conservação e uso sustentável das espécies e 
ecossistemas; e 

 Desenvolvimento de ferramentas para a efectiva reabilitação, mitigação ou compensação. 
 
A base de dados e os princípios da IUCN são utilizados para a determinação de espécies de 
preocupação especial, que seriam de alto valor de conservação no local do projecto. A Lista 
Vermelha de Moçambique também é usada para determinar as espécies de preocupação especial 
específicas do país. 
 
O PD 6 exige que a lista da IUCN e a Lista Vermelha de Dados dos países sejam consultadas 
como parte do estudo de base para determinar o estado de conservação de espécies encontradas 
no local do projecto. 
 

2.3 Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD) 
 
Os objectivos CBD endereçam questões de conservação, uso sustentável e repartição 
justa/equitativa dos benefícios dos recursos naturais. A CDB encoraja o uso da “Abordagem 
ecossistêmica”, que é baseada na aplicação de metodologias científicas focadas em níveis de 
organização biológica, incluindo processos, funções e interações entre os organismos e do 
ambiente (Convenção sobre Diversidade Biológica). Os níveis são estendidos para se referir a 
qualquer unidade ecológica funcional em qualquer escala. 
 
A CBD enfatiza que a gestão adaptativa é necessária para os ecossistemas complexos e 
dinâmicos. Respostas a impacto dos ecossistemas são não-lineares e muitas vezes retardadas, 
resultando em eventos reactivos imprevisíveis. A gestão deve ser adaptável, de modo a responder 
a esses eventos através da incorporação de uma abordagem de “lições aprendidas” e 
considerações frequentes de “causa e efeito”. 
 
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), de que 
Moçambique é signatário, reconhece a CBD e os seus objectivos. 
 
Os objectivos e princípios enunciados na CBD devem ser utilizado para avaliar os impactos e 
desenvolver planos de gestão e de monitoramento. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Revisão da literatura 
 
A revisão da literatura foi realizada sobre a literatura existente referente a vegetação natural e 
biodiversidade vegetal, a presença e estado das espécies de plantas exóticas/invasivas e os 
efeitos que o projecto pode ter sobre a ecologia da vegetação circundante.  
 
Como parece não haver nenhum repositório de informações sobre as espécies exóticas invasoras 
e de plantas específicas para Moçambique, informações provenientes de países vizinhos, 
nomeadamente a África do Sul e Malawi tem sido usadas para a inferência de potenciais cenários 
e impactos associados ao projecto EcoFarm. 
 
O Banco de Dados Global de Espécies Invasivas reconhece 53 espécies invasivas em 
Moçambique (Global Invasive Species Database, 2013), mas é muito incompleto, uma vez que se 
baseia em fundamentos, e há relativamente pouca investigação relativa a espécies de plantas 
exóticas invasoras em Moçambique. 
 

3.2 Levantamento no local 
 
Foi realizado um levantamento no local na estação chuvosa em Fevereiro de 2013 e um 
levantamento na estação seca em Setembro de 2013. Foi realizada uma visita exploratória inicial 
através da área do projecto a fim de estabelecer a diversidade de habitat e do estado ecológico 
global. A amostragem foi realizada na EcoFarm 1 e 2, Tsoni, Chapo, Lambani e Extensão de 
Goba (Figura 1). 
 

3.3 Mapeamento da Vegetação 
 
A vegetação foi mapeada a partir de imagens de satélite e relacionada com os dados recolhidos 
no terreno e mapas geológicos e topográficos. 
 

3.4 Avaliação da Vegetação 
 
Foi desenvolvido um protocolo de amostragem que permite a avaliação das interpretações 
existentes da vegetação da área de estudo, para aperfeiçoá-las, se necessário, e para adicionar 
informações detalhadas sobre as comunidades vegetais presentes. O protocolo teve em conta a 
quantidade de tempo disponível para o estudo, a acessibilidade de diferentes partes da área e 
limitações, tais como a sazonalidade da vegetação. 
 
Foi adoptada uma abordagem de amostragem aleatória estratificada, segundo a qual 
pressupostos iniciais foram feitos sobre o tipo de vegetação com base em estudos anteriores na 
área circundante e de imagens aéreas e de satélite. A partir destas, a área do projecto foi 
estratificada em três tipos básicos. Os pontos de amostragem dentro dessas três áreas 
selecionadas foram escolhidos aleatoriamente e pesquisados para determinar as espécies 
presentes, e o nível de degradação. 
 

3.5 Avaliação da Lista Vermelha de Dados da IUCN, Moçambique e CITES  
 
Foram revistas as “checklists” compiladas de espécies vegetais para a presença de espécies de 
preocupação especial (EPE), tal como definido pela Lista Vermelha da IUCN de 2013. Para efeitos 
do presente relatório: 
 

 Espécies ameaçadas são definidas como: 
a) Espécies listadas nas categorias criticamente em perigo, ameaçadas ou vulneráveis; 
b) Possíveis espécies ameaçadas (ou seja, taxa actualmente não-avaliado na Lista Vermelha 

da IUCN 2009 cujo estado de conservação foi destacado posteriormente); 
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 Espécies de interesse de conservação são definidas como aquelas espécies listadas nas 
categorias de Deficiência de Dados ou Quase Ameaçada da Lista Vermelha da IUCN de 2013. 

 
A lista de espécies de plantas também foi revista contra a Lista Vermelha de Moçambique (Dombo 
et al., 2002). 
 
Os Apêndices 1 e 2 da Convenção do Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas (CITES) 
também foram considerados. 
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4 DESCRIÇÃO BIOFÍSICA 
 

4.1 Introdução 
 
Moçambique está localizado no sudeste de África e faz fronteira com a Tanzânia, Malawi, Zâmbia, 
Zimbabwe, África do Sul, Suazilândia, e o Oceano Índico. O país está dividido em onze províncias 
(de sul para norte): Maputo, Maputo Cidade, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, Zambézia, Tete, 
Nampula, Niassa e Cabo Delgado. 
 
O país tem uma área total de 801 590 km2, dos quais 784 090 km2 são terra e 17 500 km2 água. 
Moçambique ocupa a margem leste da grande escarpa da África Austral. As montanhas do interior 
caem para um patamar amplo que desce as colinas e planícies costeiras. O extenso baixo 
planalto, que é savana e pradaria, abrange quase metade da área de terra. Há manchas de 
floresta nas montanhas oeste e norte. A mata subtropical densa caracteriza a planície costeira. A 
floresta abrange aproximadamente 25% da área de terra. As terras aráveis compreendem 5,6% e 
terras agrícolas permanentes 0,3% da área total. 
 

4.2 Ambiente físico 
 

4.2.1 Clima 
 
Em geral Moçambique experimenta um clima subtropical tropical com o interior a ser mais frio do 
que a costa. A área de estudo está situada em uma zona de transição entre a zona norte 
influenciada por sistemas de baixa pressão equatoriais com monções na estação quente; e parte 
do sul do país que experimenta anticiclones subtropicais. O clima é classificado como um clima de 
savana seca. 
 
A precipitação média no Distrito de Chemba é na ordem de 700 mm por ano, da qual quase toda 
cai nos meses de verão. Os picos de chuvas são observados em Janeiro e Fevereiro e os 
invernos 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 4.1. 

 
4.2.2 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. 
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Figura 4-1: Temperaturas médias mensais, mínimas e máximas para a área de Chemba, para o 
período de 2008. (FAO, weather programme CROPWAT 2008). 

 
Quatro solos foram amplamente definidos para a área: (Dr. Alois Hungwe de Imagen Consulting): 
 
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 centímetros) 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. 
 
Tipo 2: Estes solos são encontrados nas áreas de drenagem mais baixas do local do projecto. 
Eles consistem de solos arenosos-limosos profundos (> 150 centímetros) 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. 
 
Tipo 3: Estes são solos sódicos que ocorrem nas áreas de drenagem de baixa altitude do fluxo de 
rios e áreas de drenagem. Eles consistem de limos arenosos e limos arenosos argilosos 
profundos, sobrepondo argila arenosa e limos arenosos argilosos. Os horizontes sódicos tendem 
a aparecer em profundidades de 40 a 70 cm. Estes solos são de aptidão restrita para a produção 
de culturas. 
 
Tipo 4: Esta é uma unidade fisiognomónica, em vez de um verdadeiro tipo de solo, e inclui áreas 
baixas que possam vir a ser alagadas ou inundadas na época das chuvas. Eles contêm tipos de 
solo 2 e 3. O principal desafio nestas áreas é a necessidade de canais de drenagem bem 
desenhados para desviar águas da inundação de terras irrigadas. 
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4.2.3 Topografia 
 
A área de estudo é caracterizada por topografia ondulada e está localizada ao lado do Rio 
Zambeze; e tem uma gama altitudinal de entre 70 e 300 m amsl (veja a Figura 4.2). A área de 
estudo situa-se no médio vale do Rio Zambeze. A topografia pode ser descrita como suavemente 
ondulada; e sobe a partir do leste (Rio Zambeze) a oeste, com o ponto mais alto sendo 305 m 
amsl apenas ao norte da área de estudo (Figura 4-2). 
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Figura 4-2: Topografia e elevação da área de estudo 
Legenda:Goba extension =Extensão de Goba; Lambani COCO = Cooperativa de Lambani; Chapo COCO = 

Cooperativa de Chapo; Tsoni Farm = Farma Tsoni; Returning Youth = Jovens Regressados 
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4.2.4 Hidrologia 
 
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. 
 
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 4 km para o oeste. 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. 
 

4.2.5 Actual uso da terra  
 
Em comparação com outros países da região 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 de Chemba, 
com numerosos veículos madeireiros evidentes.  
 
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 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 agricultura na área está limitada a pequenas parcelas de subsistência aráves (machambas) 
localizados perto de casas. 
 
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. 
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5 DIVERSIDADE FLORÍSTICA E ÁREAS PROTEGIDAS 
 

Setenta e nove por cento de Moçambique está coberto de vegetação natural. Apesar de vários 
projectos de investigação terem recentemente como objectivo documentar a diversidade de 
Moçambique, o estado actual de conservação da flora do país ainda permanece em grande parte 
desconhecido (Dudley e Stolton, 2012). Apesar disso, análises dos dados existentes mostram que 
a biodiversidade no país é alta (USAID, 2008) e que, globalmente, Moçambique possui sete zonas 
ecológicas de importância internacional. Essas são: 

 Corrente de Agulhas, 

 Costa Leste Africana, 

 Lagos do Vale do Rift, 

 Mangais da África Oriental, 

 Florestas do Vale do Rift Sul, 

 Florestas de Miombo Leste e Central, e as 

 Savanas das Planícies de Inundação do Zambeze. 
 
Outros locais de alta importância para a biodiversidade incluem o Lago Niassa, Serra da 
Gorongosa, o Arquipélago de Quirimbas, e o Maciço de Chimanimani (Dudley e Stolton, 2012; 
USAID, 2008). 
 
Apesar de 16% do país a ser declarado como protegido, essas áreas ainda enfrentam muitos 
desafios, como pessoal insuficiente, subfinanciados e sem pessoal qualificado (USAID, 2008). 
Consequentemente, algumas dessas áreas são protegidas apenas no papel. 
 

5.1 Tipos de vegetação em Moçambique 
 
Há uma falta de informações pormenorizadas publicadas disponíveis sobre a vegetação de 
Moçambique, especialmente as informações relativas a vegetação encontrada em ou perto da 
área do projecto. As fontes mais confiáveis de informação são um mapa de vegetação e as 
descrições por WIld e Barbosa (1967) e um levantamento biogeográfico por White (1983). A 
literatura acima descreve em grande parte formações vegetais em um amplo nível de paisagem, 
mas fornece muito pouca informação sobre as comunidades encontradas dentro dos principais 
tipos de vegetação.  
 
Oito tipos amplos de vegetação foram descritos e mapeados para Moçambique (Figura 5-1) 
(MICOA, 2009). A Floresta de Miombo é o tipo mais difundido, dominando o norte e centro do 
país, seguida da Floresta de Mopane, que ocorre nas partes do sul e norte do país. O terceiro tipo 
de vegetação mais difundido é a Floresta Indiferenciada, que abrange extensas partes do sul, 
centro e partes do norte do país. Os tipos de vegetação remanescentes incluem Elementos 
Afromontane, Mosaicos Coasteiros, Vegetação Halofítica, Mangais e Vegetação do Pântano. 
 
O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) definiu ecorregiões globais baseado em assembléias 
geograficamente distintas de espécies, comunidades naturais e as condições ambientais. 
Informações sobre cada região ecológica e seu estado de conservação são fornecidas para ajudar 
com a conservação continuada dessas áreas. 
 
A área do projecto enquadra-se na Eco-região da Floresta Zambeziana e de Mopane conforme 
definido pela WWF. Esta é uma Ecorregião generalizada que ocorre ao longo das zonas mais 
baixas na metade oriental da África Austral (Figura 5-2). É caracterizada pelo predomínio da 
árvore Colophospermum mopane que é a única espécie de canopy na maior parte da sua gama. 
Elevação e precipitação separam esta Eco-região das suas três principais Eco-regiões vizinhas; 
Floresta Zambeziana Central e de Miombo, Floresta de Miombo Oriental e Floresta de Miombo 
Oriental do Sul. Esta Eco-região tem baixa diversidade de espécies e seu pobre potencial agrícola 
resultou na maioria dos habitats sendo deixados relativamente intactos. Como resultado, ela não é 
considerada como uma área de interesse de conservação. 
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Figura 5-1: Tipos de vegetação Gerais encontrados em Moçambique (Depois de White 1983, no 
MICOA, 2009) 

 

5.2 Diversidade Florística 
 
Historicamente, pesquisas de vegetação em Moçambique têm sido limitadas. No entanto, tem 
havido um aumento, nos últimos 20 anos, com áreas específicas de interesse a serem alvo. Estas 
incluem áreas protegidas, como parques nacionais e reservas, centros de endemismo e suspeitos 
de hotspots biológicos. 
  
A partir desses levantamentos, estima-se que mais de 5 500 espécies de plantas foram registadas 
em Moçambique, embora seja provável o número real de espécies seja muito mais elevado 
(MICOA, 1997 e 2009). Destas 5 500 espécies, 177 espécies são endêmicas e 300 ocorrem na 
Lista Vermelha de Dados de Moçambique (MICOA, 2002). 
 

5.3 Áreas Protegidas 
 
Existem treze Reservas Florestais em Moçambique, que são administradas pela Direcção 
Nacional de Florestas e Fauna Bravia (DNFFB) no Ministério da Agricultura. Outras áreas 
protegidas, incluindo parques nacionais e Áreas de Conservação Trans-fronteiriças, são da 
responsabilidade do Ministério do Turismo. As reservas florestais foram criadas para proteger 
reservas de madeira da expansão da agricultura para futura utilização sustentável. A possibilidade 
de que estas reservas podem fazer uma contribuição significativa para a conservação da 
biodiversidade foi reconhecida. Há pouca informação sobre o estado da condição da vegetação e 
dos ecossistemas dentro dessas reservas (Muller et al., 2005). 
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Figura 5-2: Eco-regiões da WWF que cercam o local do projecto. 
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De acordo com Muller et al. (2005), das 13 reservas florestais existentes, cinco (Licuáti, Derre, 
Moribane, Mecuburi, e Matibane) são co-geridas como direito de usufruto comum entre o Serviço 
Florestal e comunidades locais. Apenas duas das reservas florestais (Inhamitanga e Nhampacue) 
não são actualmente habitadas. Todas as reservas florestais, incluindo aquelas sob gestão e as 
desabitada, mostram diferentes graus de perturbação humana, nomeadamente desmatamento 
para a agricultura, incêndios induzidos por humanos, recolha de lenha e carvão, e extração de 
madeira. Dentre as causas de degradação das reservas florestais são abandono das reservas 
florestais pelo Serviço Florestal durante a guerra civil, o uso das reservas florestais como 
esconderijos por comunidades e guerrilheiros, promoção da agricultura dentro das comunidades 
que vivem dentro das reservas florestais, extração ilegal de madeira e caça ilegal, entre outros. 
 
Não há parques nacionais perto da área do projecto (Figura 5-3). No entanto, existem algumas 
reservas de caça (Coutada Oficial # 1, 6, 7 e 13), a oeste e ao sul do local do projecto. 
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Figura 5-3: Áreas protegidas ao redor do local do projecto 
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6 TIPOS DE VEGETAÇÃO 
 

6.1 Descrição geral dos tipos de vegetação 
 
Quatro tipos de vegetação, típica da região, foram identificados na área do projecto: 

 Zona Ripariana, 

 Floresta Zambeziana Indiferenciada, 

 Floresta de Mopane  

 Pradaria Arborizado e Pradarias 
 
Em geral, a cobertura vegetal da área de estudo é um mosaico destes quatro tipos de vegetação, 
descritos abaixo, que estão intercalados com pequenas machambas, onde os moradores locais 
cultivam a mapira, milho-miúdo, milho e algodão. 
 

6.1.1 Zona Ripariana 
 
A Zona Ripariana é restrita a uma estreita faixa de poucos metros em ambos os lados dos rios e 
fluxos maiores em toda a área do projecto. Na maioria dos casos, a mata ripariana está ausente 
ou altamente degradada (Ilustração 6-1), devido, principalmente, ao desmatamento pela 
população local. As tiras estreitas de árvores ribeirinhas eram difíceis de detectar na imagem 
aérea Google Earth, limitando o mapeamento preciso deste tipo de vegetação. As espécies 
dominantes nas áreas intactas são Ficus sycamoras cf subespécie sycamoras, Khaya niassica, 
Kigelia africana e Acacia xanthophloea. 
 

 

Ilustração 6-1: Zona Ripariana 
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6.1.2 Floresta Zambeziana Indiferenciada  
 
A Floresta Zambeziana Indiferenciada é definida pela ausência de espécies dominantes de 
Miombo e Mopane, e é caracterizada por uma maior diversidade de espécies do que qualquer 
Floresta de Miombo ou Mopane (Palgrave et al., 2007). Este é o tipo de vegetação dominante na 
área do projecto, e em seu estado não perturbado é caracterizado por uma cobertura de copas de 
árvore que é maior do que 40% e uma altura de árvore entre 7 e 10 m. Na área de estudo deste 
tipo de vegetação está mais degradado, e cobertura do canopy é geralmente mais aberta como 
resultado (Ilustração 6-2). A floresta degradada é melhor descrita como um matagal, com árvores 
esparsas abrangendo menos de 5% e arbustos (muitas vezes crescimento de rebrota) que 
cobrem cerca de 30%. Este tipo de vegetação compreende principalmente Acacias (A. nigrescens, 
subs A. Nilótica. Kraussiana, Acacia robusta), Albizia harveyi e espécies Combretum. É comum 
encontrar árvores emergentes mais dispersas, normalmente com alturas de até 15 m, tais como: 
canhueiro, Dalbergia melanoxylon, Zyzigium abyssinica, Acacia robusta, Grewia caffra, 
mespiliformis Diospyros, Xeroderris sthulmanii, Philenoptera violacea, e Grewia bicolor, entre 
outros. 
 

 

Ilustração 6-2: Floresta Zambeziana indiferenciada Degradada  

 
6.1.3 loresta de Mopane  

 
A Floresta de Mopane ocorre em pequenas manchas em todo o local do projecto e é dominada 
por povoamentos de espécies Colophospermum mopane, com indivíduos de mais de 10 m de 
altura (Ilustração 6-3). Numerosos rebentos e plântulas pertencentes a esta espécie, bem como 
uma camada de capim, foram notadas. 
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Ilustração 6-3: Floresta de Mopane 

 
6.1.4 Pradaria Arborizada e Pradarias 

 
Este tipo de vegetação é composto principalmente de ervas e gramíneas, bem como arbustos, 
que ocupam 10-40% da cobertura (Figura 6-4). Em alguns casos estas pradarias representam 
uma vegetação natural derivada de inundações periódicas ou áreas baixas com maior humidade 
do solo. No entanto, elas também são derivadas de factores antropogénicos, como o resultado de 
áreas previamente cultivadas que foram abandonadas ou estão actualmente em pousios, e que 
representam diferentes níveis de sucessão e/ou regeneração da vegetação natural. Espécies de 
gramíneas importantes incluem Panicum maximum, Setaria sphacelata e Chloris gayana. O fogo é 
um elemento constante e um factor limitante na regeneração natural da vegetação. 
 

 

Ilustração 6-4: Pradaria Arborizada e Pradarias 
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6.1.5 Áreas Cultivadas 
 
Há um pequeno número de áreas cultivadas - machambas - na área do projecto. Estas são 
utilizadas para o cultivo de mapira, milho-miúdo Africano, milho e feijão (Ilustração 6-5). 
 

 

Ilustração 6-5: Áreas Cultivadas  

 

6.2 Distribuição da Vegetação 
 
O tipo de vegetação dominante na área do projecto é a Pradaria Arborizada e Pradarias (76% da 
área - Tabela 6-1). A Floresta de Mopane compreende 10,4% da área do projecto, a Zona 
Ripariana compõe 5,4% e a Floresta Zambeziana Indiferenciada 2,6%. Apenas 4,9% da área total 
do projecto é cultivada, mas grande parte das áreas de pastagem são susceptíveis de serem 
terras em pousio, onde machambas anteriormente plantadas foram deixadas não plantadas como 
parte da agricultura itinerante típica praticada na região. 
 
A Pradaria Arborizada e Pradarias serão os tipo de vegetação mais fortemente impactados pelo 
projecto. Este é um tipo de vegetação secundária que foi criado como resultado da derrubada e 
queima. A disposição das áreas plantadas do projecto e infraestrutura será determinada pela 
extensão das zonas sensíveis identificadas pelos estudos de especialidade. 
 
Tabela 6-1: Área total de cada tipo de vegetação e a área que será impactada 

Tipo de Vegetação e Sensibilidade Área Total (ha) % da Área de Projecto 

Terra Cultivada 806.3 4.9 

Floresta de Mopane  1720.5 10.4 

Zona Ripariana 887.5 5.4 

Comunidade 138.2 0.8 

Floresta Zambeziana Indiferenciada  438.8 2.6 

Pradaria Arborizada e Pradarias 12574.3 75.9 

 Area Total 16 565.6 100 
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6.3 Espécies de Plantas de Preocupação Especial 
 
Das 5.500 espécies registadas em Moçambique, 300 ocorrem na lista vermelha de dados e 122 
delas estão ameaçadas (MICOA, 2003). A supressão de vegetação, agricultura de corte e queima, 
assentamentos humanos e as queimadas descontroladas foram identificadas como as principais 
ameaças à flora de Moçambique. 
 
A lista de espécies a partir da visita ao local foi avaliada contra a lista Vermelha de Dados da 
União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), a Lista Vermelha de Moçambique e 
da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora 
Selvagens (CITES). Os resultados são resumidos na Tabela 6-2 e a lista de espécies completa 
aparece no Apêndice A. 
 
Tabela 6-2: Espécies de Preocupação Especial 

Estatuto Número de Espécies 

Lista Vermelha de Dados da IUCN (internacional) 

Pouco Preocupante 
3 (Dalbergia melanoxylon, Commelina erecta, 
Pterocarpus brenanii) 

Lista Vermelha de Dados de Moçambique  

Vulnerável 1 (Sterculia appendiculata) 

CITES 

Apêndice I 0 

Apêndice II 1 (Euphorbia sp.) 

 
Nenhuma espécie de preocupação especial aparece na lista da IUCN(2012). Três espécies estão 
listadas como pouco preocupante - Dalbergia melanoxylon, Commelina erecta, Pterocarpus 
brenanii) - e nenhuma informação relativa ao estatuto IUCN está disponível para as demais 
espécies. 
 
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. 
 
Uma espécie CITES - Euphorbia sp. - Aparece no Apêndice II. Estas espécies não estão 
necessariamente ameaçados, mas são controladas em termos de comércio internacional. 
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Figura 6-1: Mapa de Vegetação do Local de Estudo 
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6.4 Espécies Exóticas 
 
Duas espécies de plantas exóticas - Agave sisalma e Opuntia sp. - foram registadas no local. 
Estas só foram encontradas a ocorrer em estreita proximidade com as comunidades, e ainda não 
foram consideradas um problema. No entanto, estas são espécies altamente invasivas em outros 
países (como a África do Sul). Por conseguinte, a área do projecto precisa ser monitorada para 
garantir que elas não se tornem um problema. 
 

6.5 Avaliação da sensibilidade da área do projecto 
 
O mapa de sensibilidade foi desenvolvido através da identificação de áreas de sensibilidade 
elevada, média e baixa (Figura 6-2). 
 
Áreas de sensibilidade elevada incluem: 
 

 Áreas de processo, tais como rios, pântanos e riachos que são importantes para o 
funcionamento do ecossistema, incluindo águas superficiais e subterrâneas, bem como 
dispersão animal e vegetal; 

 Áreas que têm uma elevada riqueza de espécies; 

 As áreas que não estão significativamente impactadas, transformadas ou desgastadas 
pelo uso actual da terra; e 

 Áreas que contêm a maioria das espécies de preocupação especial encontradas na área e 
podem conter um elevado número de espécies globalmente importantes, ou compõem 
parte de um tipo de vegetação globalmente importante. 

 
Áreas de sensibilidade média incluem: 
 

 Áreas que ainda prestam um valioso contributo para a biodiversidade e funcionamento dos 
ecossistemas, apesar de estarem degradadas; 

 Áreas degradadas que ainda têm uma riqueza de espécies relativamente elevada; e 

 Áreas degradadas que ainda contêm espécies de preocupação especial. 
 

Áreas de baixa sensibilidade incluem: 
 

 Áreas que estão altamente impactadas pelo uso actual da terra e fornecem pouco valor 
para o ecossistema; e 

 Áreas altamente degradadas que não são susceptíveis de abrigar qualquer espécie de 
preocupação especial 

 
Muito pouca vegetação está intacta na área do projecto e a maioria é considerada altamente 
degradada. Áreas agrícolas e áreas designadas como Pradarias Arborizada e Pradarias foram 
classificadas como tendo uma sensibilidade baixa devido ao seu nível de degradação (Figura 6-2). 
 
Áreas de vegetação natural, como a Floresta Zambeziana Indiferenciada e Floresta de Mopane, 
foram todas atribuídas a sensibilidade ecológica média, devido à perda de espécies e árvores, 
como resultado de pressões locais sobre o meio ambiente (Figura 6-2). Apesar disso estes tipos 
de vegetação ainda fornecem um valioso contributo para a biodiversidade e funcionamento do 
ecossistema e são, portanto, importantes áreas de processos ecológicos. 
 
Embora altamente degradada, a Zona Ripariana foi atribuída uma pontuação de sensibilidade 
elevada, pois é uma área de processo importante para o funcionamento do ecossistema e fornece 
um corredor natural.  
  
O desenvolvimento deve, idealmente, ser restringido às áreas que têm uma sensibilidade 
ecológica baixa, e excluir as áreas com uma sensibilidade ecológica elevada ou médio. Quando 
tal não for possível, as medidas de mitigação alternativas, tais como áreas de conservação e 
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compensações de biodiversidade devem ser investigadas. 
 

 

Figura 6-2: Mapa de Sensibilidade da área do projecto 
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7 IMPACTOS IDENTIFICADOS E AVALIADOS 
 
Este estudo fornece as informações necessárias para avaliar os impactos do projecto sobre a 
vegetação e a flora em várias escalas espaciais e temporais. 
 
Os impactos individuais foram agrupados como uma série de questões ambientais importantes. 
Todas as questões estão relacionadas com a remoção da cobertura vegetal existente na área do 
projecto eventual. Na escala espacial da área do projecto os impactos descritos abaixo vão 
definitivament ser consideráveis, mas estes precisam de ser vistos no contexto da área do 
projecto como um todo, ou em uma escala espacial ainda maior. 
 
A metodologia utilizada para avaliar a gravidade dos impactos é definida no ponto 4 da Introdução 
aos Volumes de Especialidade. 
 

7.1 Questões associados ao projecto 
 
QUESTÃO 1: Perda de comunidades de vegetação 
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 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 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. 
 

7.2 Os impactos actuais: o “Não-Avançar”  ou “Sem cenário do projecto” 
 
Para contextualizar os impactos potenciais das actividades do projecto e infraestrutura associada 
proposta pela EcoFarm, os impactos existentes (ou status quo), associados a condições 
ecológicas actuais precisam ser descritos em termos de padrões de vegetação, estrutura e 
composição. Essa linha de base deve ser usada como a comparação contra a qual os impactos 
do projecto são avaliados. As principais questões identificadas com os impactos existentes são 
discutidas abaixo: 
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7.2.1 Impactos associados com a Questão 1 - Perda de comunidades vegetais 
 
Impacto 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 

Impacto: A perda da Floresta Ripariana 

Sem Mitigação Permanente Área de estudo Grave Definitivo ELEVADA-  

 
Impacto 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. 
 
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 

Impacto: Perda da Floresta de Mopane  

Sem Mitigação Permanente Área de estudo Grave Definitivo ELEVADA-  

 
Impacto 3: Perda da Floresta Zambeziana Indiferenciada  
 
Causa e comentário 
É provável que este tipo de vegetação cubra grande parte do local do projecto, mas agora foi 
reduzida a pequenas manchas, desmatada para a 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 NEGATIVO ELEVADA, uma vez que são muito pequenas manchas remanescentes 
deste tipo de vegetação remanescente, e mais desmatamento é, portanto, significativo. 
 

Impacto 

Escala Temporal 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Impacto: Perda da Floresta Zambeziana Indiferenciada 

Sem Mitigação Permanente Área de estudo Grave Definitivo ELEVADA-  
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Impacto 4: Perda de Pradarias Arborizadas e 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, significância ambiental deste impacto 
mitigado será NEGATIVA BAIXA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Impacto: Pradarias Arborizadas e e Pradarias 

Sem Mitigação Médio prazo Área de Estudo Ligeiro Povável BAIXA -  

 
7.2.2 Impactos associados com a Questão 2 - Perda da biodiversidade 

 
Impacto 5: 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 de 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 

Impacto: Perda da Biodiversidade (geral) 

Sem Mitigação Longo prazo Área de estudo Moderado Definitivo MODERADA -  
 
Impacto 6: 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 de 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 

Impacto: Perda de espécies de preocupação especial 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderado Definitivo MODERADA -  

 
 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Levantamento Botânico – Setembro 2014  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      27            EcoFarm Lda 

7.2.3 Impactos associados com a Questão 3 - Perturbação do funcionamento do 
ecossistema e processo 

 
Impacto 7: 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 
Grave de Longo Prazo. A significância ambiental deste impacto sem mitigação é  NEGATIVO 
ELEVADA 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Impacto: Fragmentação da vegetação e efeitos de borda 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Grave Provável ELEVADA- 

 

7.3 Impactos associados ao projecto 
 

7.3.1 Fase de Estabelecimento e Implementação 
 
Esta secção avalia os impactos associados com a fase de estabelecimento e implementação das 
plantações, cooperativas e áreas de alimentação do gado. 
 
Impactos associados com a Questão 1 - Perda de comunidades vegetais 
 
Impacto 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; 
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 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. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Impacto: Perda da Floresta Ripariana 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Definitivo ELEVADA- 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo Moderado Provável MODERADA- 

 
Impacto 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. 
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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 
NEGATIVO ELEVADO. Este impacto é difícil de mitigar e mesmo com medidas em vigor o 
impacto residual será NEGATIVO MODERADO. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Impacto: Perda da Floresta de Mopane  

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Moderado Definitivo ELEVADA- 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo Moderado Provável MODERADA- 

 
 
Impacto 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 

Impacto: Perda de Floresta Zambeziana Indiferenciada 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Moderado Definitivo ELEVADA - 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo Moderado Definitivo ELEVADA - 

 
Impacto 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 
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desnecessário de vegetação existente; 

 Manter a construção de novas estradas ao mínimo; e 

 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 

Impacto: Perda de Pradarias Arborizadas e Pradarias 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderado Definitivo MODERADA-  
Com Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Definitivo BAIXA - 

 
Impactos associados com a Questão 2 - Perda de Biodiversidade 
 
Impacto 5: Perda de Biodiversidade Floral (geral) 
 
Causa e comentário: 
O dematamento 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 

Impacto: 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 6: 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 
preocupação especial (por exemplo, espécies Sterculia), bem como outras espécies que são 
importantes para o funcionamento do ecossistema. 
Medidas de mitigação: 
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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 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Impacto: Perda de Espécies de Preocupação Especial 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderado Provável MODERADA-  
Com Mitigação Médio Prazo Área de Estudo Moderado Provável MODERADA-  
 
Impactos associados com a  Questão 3 - Perturbação da Função do Ecossistema e 
Processo  
 
Impacto 7: 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 
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. 
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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 

Impacto: Fragmentação da vegetação e efeitos de borda 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Definitivo ELEVADA- 

Com Mitigação Permanente Local Moderado Provável MODERADA- 

 
7.3.2 Fase Operacional 

 
Esta fase avalia os impactos associados com a fase operacional do projecto. 
 
Impacto 8: Perda de comunidades de plantas intactas (como um impacto indirecto) como 
resultado 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. 
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. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Impacto: Perda de comunidades de plantas intactas (como um impacto indirecto) como resultado do 
deslocamento da agricultura e das comunidades 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Moderado Provável MODERATE- 

Com Mitigação Médio Prazo Local Moderado Provável LOW- 

 
Impacto 9: 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. 
 
Medidas de Mitigação: 

 Recomendações associadas com os impactos acima são aplicáveis; 

 Devem ser implementado um tampão de 50 metros dos densos estandes de Floresta de 
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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 

Impacto: 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 Ligeiro Pode Ocorrer BAIXA - 

 
Impacto 10: 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 
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 

Effect 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Impacto: Invasão de Espécies Exóticas 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Provável ELEVADA- 

Com Mitigação Permanente Localizada Ligeiro Pode Ocorrer BAIXA - 
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Impacto 11: Re-vegetação com monoculturas pode aumentar o risco de doenças de 
plantas, vectores de doenças (insectos) e reduzir a 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. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala 

Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Impacto: Re-vegetação com monoculturas pode aumentar o risco de doenças de plantas, vectores 
de doenças (insectos) e reduzir a biodiversidade global. 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Provável MODERADA- 

Com Mitigação Permanente Localizada Ligeiro Pode Ocorrer BAIXA- 

 
Impacto 12: Erosão do solo devido à remoção da vegetação e exposição do solo, 
resultando em má gestão do solo e assoreamento do rio. 
 
Causa e Comentário: 
O plantio de cana-de-açúcar em solo virgem exigirá que toda a vegetação existente (cultivada e 
indígena) seja removida. Durante este período, e quando mudas de cana de açúcar estão sendo 
estabelecidas, o solo é vulnerável ao vento e erosão por escoamento. 
 
Medidas de Mitigação: 

 Garantir que o desmatamento/colheita, preparação da terra e replantio é rápido e não coincide 
com a estação chuvosa. 

 Lavrar os contornos e nivelamento-laser contribuirá significativamente para mitigar esse 
impacto. 

 Garantir que o Estabelecimento Plano de Gestão Ambiental aborda esta questão. 

 Aderir todas as recomendações e mitigações estabelecidos no Relatório de Avaliação de 
Águas Superficiais e Subterrâneas.  

 
Declaração de Significância: 
As actividades do projecto podem resultar na erosão do solo, o que terá 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 

Impacto: Erosão do solo devido à remoção da vegetação e exposição do solo, resultando em má 
gestão do solo e assoreamento do rio. 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Pode Ocorrer MODERADA- 

Com Mitigação Permanente Localizado Ligeiro Pode Ocorrer BAIXA- 

 
Impacto 13: Mudança irreversível para as características do solo: pH, fertilidade, 
degradação da micro-fauna/flora do solo e estrutura do solo, salinização do solo e 
lixiviação de nutrientes devido à irrigação. 
 
Causa e Comentário: 
Através da aplicação de fertilizantes inorgânicos, produtos químicos de balanceamento de pH e 
fungicidas gerais e pesticidas, são esperados impactos significativos sobre as características do 
solo, que podem afectar indirectamente 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 

Effect 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Impacto: Erosão do solo devido à remoção da vegetação e exposição do solo, resultando em má 
gestão do solo e assoreamento do rio 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Provável ELEVADA-  
Com Mitigação Médio Prazo Localizada Moderado Pode Ocorrer MODERADA-  

 
 
Impacto 14: 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 
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. 
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 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. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
impacto 

Impacto: Erosão do solo devido à remoção da vegetação e exposição do solo, resultando em má 
gestão do solo e assoreamento do rio 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Definitivo ELEVADA-  
Com Mitigação Longo Prazo Localizado Moderado Definitivo MODERADA-  
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

8.1 Situação Actual 
 
A vegetação da área do projecto está actualmente em um estado bastante mau, como resultado 
dos impactos humanos relacionados tais como o desmatamento para a agricultura e fogo. Uma 
das espécies vulneráveis de especial preocupação foi registada no local - Sterculia appendiculata. 
Duas espécies de plantas invasoras foram notadas, mas estas só foram observadas ao redor das 
comunidades na área. Sempre que possível, recomenda-se que os corredores dentro do local de 
estudo sejam reservados para conservação, permitindo que a vegetação chegue ao seu estado 
natural livre de pressão agrícola e infestação exótica. 
 

8.2 Comparação de avaliação de impacto 
 
Uma avaliação dos impactos associados com a implementação e operação do projecto indica que 
foram identificados oito impactos NEGATIVOS ELEVADOS. Estes foram resumidos na Tabela 8-
1. Sete desses impactos podem ser reduzidos a impactos MODERADOS e NEGATIVOS BAIXOS 
através da implementação de medidas de mitigação, tais como zonas-tampão em torno das áreas 
sensíveis, concepção e implementação de corredores ecológicos, a deslocalização da infra-
estrutura do projecto longe de áreas ecológicas e processos sensíveis e concepção e 
implementação de planos de gestão que reduzam o impacto das monoculturas sobre a vegetação 
nativa circundante. 
 
Para contextualizar os impactos associados ao projecto, foi realizada uma avaliação dos impactos 
associados com o uso actual das terras. Determinou-se que, em geral, o uso do solo está a ter um 
impacto NEGATIVO ELEVADO sobre a vegetação e a biodiversidade na área imediata. Embora o 
local esteja altamente degradado como resultado das pressões de terra e, portanto, um local 
adequado do ponto de vista ecológico, é imperativo que o projecto implemente medidas de 
mitigação para garantir que ele não exacerbar os impactos existentes, mas sim os mitiga. 
 
Tabela 8-1: Resumo das classificações de impacto antes e depois da mitigação 

 
Significância do 
impacto 

Antes de mitigação Depois da mitigação 

Impactos 
negativos 

MUITO ELEVADA 0 0 

ELEVADA 8 1 

MODERADA 6 7 

BAIXA 0 6 

Impactos 
benéficos 

NENHUM 0 0 

 

8.3 Conclusões 
 

8.3.1 Observações finais: Relatórios sobre os Termos de Referência 
 
Os Termos de Referência fornecidos são tabulados abaixo (Tabela 8-2). É fornecida em diante 
uma descrição de onde cada item é relatado.  
 
Tabela 8-2: Termos de Referência e respostas  

Requisito Avaliação/resposta do relatório  

Descrever e mapear diferentes unidades de vegetação e dos 
ecossistemas (como pradarias, savana e ribeirinhos) na área do 
projecto. 

Secção 6.2 

Descrever a biodiversidade floral e registar as espécies de plantas que 
ocorrem em cada tipo de vegetação. 

Secções 6.1 e 6.3. 

Descrever a biodiversidade e o estado ecológico de cada unidade de Secção 6.1.  
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Requisito Avaliação/resposta do relatório  

vegetação. 

Estabelecer e mapear áreas de vegetação e espécies sensíveis de 
preocupação especial (lista Vermelha de Dados da IUCN). 

Secção 6.5 

Identificar espécies de plantas exóticas, avaliar o potencial invasivo e 
recomendar procedimentos de gestão. 

 Secção 6.4 

Identificar e avaliar os impactos do projecto e infraestrutura associada à 
vegetação natural em termos de perda de habitat e fragmentação e 
degradação dos ecossistemas fundamentais, e propor medidas para 
mitigar os impactos 

 Capítulo 7 

 
8.3.2 Observações finais 

 
Área de Projecto: 
 

 A maior parte do local do projecto consiste em vegetação natural bastante degradada e o 
uso actual da terra está a ter um impacto negativo elevado na área do projecto. 

 A Floresta de Mopane, que ocorre como manchas em todo o local do projecto, está 
actualmente a ser colhida e exportada. 

  Ccórregos, rios e dambos são importantes áreas de processos ecológicos, 
proporcionando caminhos lineares para fauna e flora. Quando viável, essas áreas não 
devem ser desenvolvidas, mas protegidas de modo que elas continuam a fornecer bens e 
serviços ecossistêmicos. 
 

8.4 Recomendações 
 

8.4.1 Conservação 
 

 As zonas húmidas e rios são importantes áreas de processos ecológicos, com uma 
sensibilidade elevada, que formam corredores para a dispersão de plantas e animais. 
Devem ser estabelecidos 30 metros de tampão “Área Restrita de Avanço” em ambos os 
lados dos corpos d'água (rios, córregos, pantanais, afluentes e dambos). Além disso, as 
linhas de drenagem devem ser reabilitadas e revegetadas. Quando viável, a infraestrutura 
que ocorre nessas áreas deve ser transferida para zonas menos sensíveis. 

 

 A fragmentação de habitats cria quebras na vegetação anteriormente contínua, causando 
uma redução no patrimônio genético e uma diminuição na riqueza e diversidade de 
espécies de flora e fauna. Corredores ecológicos, designados como “Área Restrita de 
Avanço”, deve ser estabelecidos dentro do local do projeto para facilitar o movimento de 
espécies faunísticas, dispersão de sementes e a expansão dos tipos de vegetação 
existentes. Recomenda-se um corredor ao longo das linhas de drenagem e dambos no 
local que contém elementos de cada tipo de vegetação (Figura 8-1). 

 A conservação da vegetação que é crucial para o uso dos recursos naturais pelas 
comunidades locais é um aspecto importante a considerar. As áreas “Restritas de Avanço” 
perto da Comunidade de Mhacalomo também é recomendada como uma área que pode 
fornecer os recursos naturais necessários. 

 

 Recomenda-se que um botânico/ecologista esteja no local, no momento da limpeza de 
vegetação para determinar se qualquer uma das potenciais espécies de preocupação 
especial ou espécies protegidas ocorrem onde os pivôs estão a ser posicionados. As 
plantas podem ser removidas e colocadas num viveiro a ser utilizado para fins de 
reabilitação. Se uma espécie for identificada para realocação, indivíduos da espécie terão 
de ser localizados dentro do local proposto, antes de limpeza da vegetação começar, e 
cuidadosamente arrancadas e removidas por um horticultor experiente. Antes da remoção, 
no entanto, precisam ser identificadas áreas de realocação adequadas, seja dentro do 
local ou em outras áreas perturbadas na propriedade, tais como os corredores ecológicos 
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propostos. Plantas individuais que não podem ser realocadas no momento da remoção 
deverão ser transferidas para o viveiro. 
 

 Deve notar-se que muitas espécies de preocupação especial são as plantas que não serão 
capaz de ser arrancadas e replantadas com sucesso ao todo, ou na melhor das hipóteses 
podem ter uma baixa taxa de sobrevivência. Em todos os casos as espécies vão exigir um 
tratamento muito cuidadoso para dar-lhes as melhores chances de sobrevivência, e será 
necessário conhecimento especialista de horticultura. A colecta de sementes, criação de 
viveiros e plantio fora também deve ser considerada como uma alternativa. 
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Figura 8-1: Corredores ecológicos propostos 
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8.4.2 Reabilitação 
 

 Não só é a reabilitação considerada como uma boa prática, mas é importante na 
prevenção da erosão do solo e a invasão de espécies exóticas e ela retorna a terra para 
um estado funcional que pode ser usada por futuros proprietários de terra. Portanto, é 
recomendável que seja desenvolvido e implementado um plano de reabilitação para o local 
do projecto. Isto deve incluir um plano de reabilitação para qualquer terra extra que foi 
necessária para a fase de estabelecimento do desenvolvimento, mas não será utilizada 
durante a fase de operação do empreendimento.  

 
 

8.4.3 Invasão de espécies exóticas 
 

 Qualquer forma de perturbação para a vegetação natural fornece uma porta de entrada 
para espécies exóticas para invadirem o local de perturbação. Neste sentido, recomenda-
se que um plano de monitoramento estrito ssejaer implementado para evitar a propagação 
de qualquer espécie exótica e remover espécies exóticas já presentes no local. 
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APÊNDICE A - LISTA DE ESPÉCIES 
 

Provável de ocorrer no local 
Observada 

no local 

Lista Vermelho 
de Dados da  

IUCN  

Lista Vermelha de Dados 
de Moçambique  

Acacia caffra   - - 

Acacia nigrescens  - - 

Acacia nilotica subsp. Kraussiana   - - 

Acacia polycantha   - - 

Acacia robusta   - - 

Acacia xantophleia  - - 

Adansonia digitata  - - 

Afzelia quanzensis  - LR/nt 

Agave sisalma   - - 

Albizia harveyi  - - 

Albizia sp.  - - 

Aspargus sp   - - 

Berchemia discolor  - - 

Bolusanthus specious   - - 

Burkea africana  - - 

Cassia abreviata  - - 

Chloris gayana   - - 

Cissus rotundifolius   - - 

Cladostemon kirkii   - - 

Colophospermum mopane  - - 

Combretum adenogonium  - - 

Combretum apiculatum   - - 

Combretum hereroense  - - 

Combretum imberbe  - - 

Combretum molle  - - 

Commelina erecta   - - 

Commiphora glandulosa   - - 

Cordyla africana  - - 

Cyphostemma buchananii   - - 

Dactylotenium aegyptium   - - 

Dactylotenium giganteum  - - 

Dalbergia melanoxylon   LR/nt - 

Deinbolia xanthocarpa   - - 

Dichrostachys cinerea  - - 

Digitaria eriantha  - - 

Diospyrus mespiliformis  - - 

Diospyrus mespiliformis   - - 

Dombeya rotundifoila  - - 

Ehretia amoena   - - 

Elytraria acaulis   - - 

Eragrostis sp.  - - 

Eriochloa meyeriana   - - 
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Provável de ocorrer no local 
Observada 

no local 

Lista Vermelho 
de Dados da  

IUCN  

Lista Vermelha de Dados 
de Moçambique  

Erythrina abyssinica   - - 

Euphorbia sp.   - - 

Ficus sycamorus  - - 

Flacourtia indica   - - 

Garcinia sp.  - - 

Grewia bicolor   - - 

Grewia cf. Caffra   - - 

Grewia cf. Stolzii   - - 

Guibourtia conjugata   - - 

Hibiscus physaloides   - - 

Hymenocardia ulmoides   - - 

Indigofera emarginella  - - 

Karomia tettensis   - - 

Kigelia africana  - - 

Kirkia acuminata   - - 

Milletia stuhlmannii   - - 

Moringa oleifera   - - 

Ochna sp.   - - 

Olax dissiflora   - - 

Opuntia sp   - - 

Panicum sp.  - - 

Periocopsis angolensis  - - 

Philenoptera violacea   - - 

Pterocarpus brenanii  LR/nt - 

Rhus cf rogerii   - - 

Sansevieria sp.   - - 

Sclerocarya birrea  - - 

Securidaca longipedunculata  - - 

Sesbania sisban   - - 

Sesbania tetraptera   - - 

Setaria sphacelata   - - 

Sorghum versicolor  - - 

Spirostachys africana   - - 

Steculia africana  - - 

Sterculia appendiculata  - Vulnerável 

Strychnos madagascariensis  - - 

Strychnos spinosa   - - 

Swartzia madagascariensis   - - 

Tamarindus indica  - - 

Tephrosia sp.   - - 

Terminalia sericea  - - 

Trichilia emetic  - - 

Triunfetta pentandra   - - 

Vangueria infausta   - - 
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Provável de ocorrer no local 
Observada 

no local 

Lista Vermelho 
de Dados da  

IUCN  

Lista Vermelha de Dados 
de Moçambique  

Vepris sp.   - - 

Xeroderris sthulmanii  - - 

Ximenia caffra  - - 

Xylotheca tettensis   - - 

Ziziphus abyssinica  - - 

Ziziphus mucronata  - - 

 
 
 
 
 
 
 


