
Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Avaliação de Recursos Naturais e Uso da Terra  – Setembro 2014  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      i            EcoFarm Lda 

 

PROJECTO DE IRRIGAÇÃO E CANA-DE-AÇÚCAR ORGÂNICA, DA ECOFARM, DISTRITO DE 
CHEMBA, PROVÍNCIA DE SOFALA, MOÇAMBIQUE 

 
 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL 

VOLUME 3: RELATÓRIOS DE ESPECIALIDADE 

CAPÍTULO 4: AVALIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E E USO DA TERRA 

 
 
 

 
Preparado para:  

 

 

 
Preparado por: 

 

 
 

EcoFarm Moçambique Lda  Coastal & Environmental Services 

Av. Eduardo Mondlane N
o
 1723,  

Ponta Gea,  
Beira,  
Sofala,  

Moçambique 

GRAHAMSTOWN 
P.O. Box 934, 
Grahamstown, 

6140 
África do Sul 

MAPUTO 
Rua do Jardim 

N.112,  
2 Andar Esquerdo, 

Maputo, 
Moçambique 

 

 África do Sul e Moçambique 

 

RELATÓRIO FINAL 
 

Setembro de 2014 
 
 
 

 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Avaliação do Uso dos Recursos naturais e da Terra – Setembro de 2014  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      ii            EcoFarm Lda 

 
O presente relatório deve ser citado da seguinte forma: Coastal & Environmental Services, Setembro de 
2014: Projecto de Irrigação e Cana-de-Açúcar Orgânica da EcoFarm Moçambique, Avaliação de Recursos 
Naturais e Uso da Terra, CES, Grahamstown. 
 
 
 
 
 
Título do Relatório:  Projecto de Irrigação e Cana-de-açúcar Orgânica da EcoFarm Moçambique, 
Avaliação de Recursos Naturais e Uso da Terra, CES, Grahamstown 

Nome Afiliação Papel / Função Data 

Roy de Kock 
Coastal and Environmental 
Services (Pty) Ltd 

Autor Dezembro de 2013 

Bill Rowlston 
Coastal and Environmental 
Services (Pty) Ltd 

Editor / Revisor Dezembro de 2013 

Michael Bailey 
Coastal and Environmental 
Services (Pty) Ltd 

Editor Julho de 2014 

Bill Rowlston 
Coastal and Environmental 
Services (Pty) Ltd 

Editor Setembro de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAÇÃO SOBRE DIREITOS AUTORAIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da África do Sul. 

 
 

 
 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Avaliação do Uso dos Recursos naturais e da Terra – Setembro de 2014  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      iii            EcoFarm Lda 

 LISTA DE ABREVIATURAS 
 

BID  Documento de Informação de Base 
Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector da Agricultura  

CES Coastal & Environmental Services  

R EPDA Rascunho do Relatório de Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do 
Âmbito 

DNPOT Direcção Nacional de Ordenamento Territorial * 

DUAT Direito de Uso e Aproveitamento da Terra 

OCA Oficial de Controle Ambiental 

EDM  Electricidade de Moçambique** 

AIA Avaliação de Impacto Ambiental 

FAPIM  Programa de Florestas e Agricultura em Moçambique 

PIB Produto Interno Bruto 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IAIA Associação Internacional de Avaliação de Impacto 

IFC Corporação Financeira Internacional 

LoM  Vida da Mina 

MITADER Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

MINAG Ministério da Agricultura  

PrG Programa de Gestão 

MZN  Meticais Moçambicanos 

GdM  Governo de Moçambique 

PAEI Política Agrária e Estratégia de Implementação 

PEDSA Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector da Agricultura 

AT Autoridades tradicionais 

TdR Termos de Referência 

TSF Instalações de Armazenamento de Rejeitos 

NU Nações Unidas 

EUA Estados Unidos da América 

 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Avaliação do Uso dos Recursos naturais e da Terra – Setembro de 2014  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      iv            EcoFarm Lda 

TABELA DE CONTEÚDOS 
 
1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Localização do Projecto ................................................................................................................... 1 
1.2 Descrição do Projecto ...................................................................................................................... 3 
1.3 Termos de Referência ...................................................................................................................... 3 
1.4 Abordagem ....................................................................................................................................... 4 

1.4.1 Análise de gabinete ..................................................................................................................... 4 
1.4.2 Levantamento de campo ............................................................................................................. 5 

1.5 Pressupostos e Limitações .............................................................................................................. 5 
2 LEGISLAÇÃO RELEVANTE.................................................................................................................... 6 
3 ANÁLISE DA ÁREA DE TRABALHO ..................................................................................................... 7 

3.1 Clima ................................................................................................................................................ 7 
3.2 Geologia ........................................................................................................................................... 7 
3.3 Topografia ........................................................................................................................................ 7 
3.4 Hidrologia da Água Superficial ......................................................................................................... 9 
3.5 Impactos Identificados ...................................................................................................................... 9 

4 SOLOS .................................................................................................................................................... 10 
4.1 Descrição geral .............................................................................................................................. 10 
4.2 Tipos de Solos ................................................................................................................................ 10 
4.3 Descrição detalhada dos solos ...................................................................................................... 13 

4.3.1 Textura do solo .......................................................................................................................... 13 
4.3.2 Coloração dos solos .................................................................................................................. 15 
4.3.3 Outras classificações ................................................................................................................. 15 

4.4 Impactos identificados .................................................................................................................... 16 
5 USO DA TERRA ..................................................................................................................................... 17 

5.1 Cobertura da Terra ......................................................................................................................... 17 
5.2 Uso da Terra .................................................................................................................................. 17 
5.3 Agricultura ...................................................................................................................................... 20 

5.3.1 Agricultura em Moçambique ...................................................................................................... 20 
5.3.2 Agricultura no Distrito de Chemba, na Província de Sofala ...................................................... 20 
5.3.3 Exploração agrícola ................................................................................................................... 20 
5.3.4 Culturas Alimentares .................................................................................................................. 21 
5.3.5 Calendário Agrícola ................................................................................................................... 21 
5.3.6 Desafios e Apoios a agricultura ................................................................................................. 22 
5.3.7 Àrvores de Produção ................................................................................................................. 22 
5.3.8 Pesca ......................................................................................................................................... 22 
5.3.9 Pecuária ..................................................................................................................................... 23 

5.4 Segurança Alimentar ...................................................................................................................... 23 
5.5 Assentamentos ............................................................................................................................... 24 
5.6 Produção de madeira ..................................................................................................................... 24 
5.7 Apicultura ....................................................................................................................................... 25 
5.8 Impactos identificados .................................................................................................................... 25 

6 USO DOS RECURSOS NATURAIS ...................................................................................................... 26 
6.1 Impactos identificados .................................................................................................................... 27 

7 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO .................................................................................. 28 
7.1 Introdução ...................................................................................................................................... 28 
7.2 Metodologia .................................................................................................................................... 28 
7.3 Resumo dos Impactos e Problemas Identificados ......................................................................... 28 
7.4 Avaliação de Impacto ..................................................................................................................... 28 

7.4.1 Questão 1: Possibilidade de aumento da erosão da superfície do solo ................................... 28 
7.4.2 Questão 2: Perda de Terras e Culturas Agrícolas Tradicionais ................................................ 29 
7.4.3 Questão 3: Redução na segurança alimentar ........................................................................... 30 
7.4.4 Questão 4: Perda Permanente de recursos naturais ................................................................ 31 

8 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA TERRA E DOS RECURSOS NATURAIS . 

  ................................................................................................................................................................ 33 
8.1 Objectivos do programa de monitoramento ................................................................................... 33 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Avaliação do Uso dos Recursos naturais e da Terra – Setembro de 2014  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      v            EcoFarm Lda 

8.2 Medidas de Mitigação e/ou de Gestão ........................................................................................... 33 
8.3 Monitoramento ............................................................................................................................... 34 
8.4 Relatórios ....................................................................................................................................... 34 

9 DECLARAÇÃO DE IMPACTO, CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES ............................................... 35 
9.1 Recomendações para a proposta plantação da EcoFarm ............................................................. 35 
9.2 Declaração e Parecer do Especialista sobre a Agricultura e Utilização da Terra e dos Recursos 

Naturais ....................................................................................................................................................... 35 
10 REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................... 36 
 
 
 

LISTA DE FIGURAS  
 

Figura 1-1: Mapa da localização indicando a localização das áreas de domínio da EcoFarm ........................ 2 
Figura 3-1: Topografia e elevação do local de estudo. ..................................................................................... 8 
Figura 4-1: Mapa de Distribuição dos solos do local do Projecto da EcoFarm............................................... 11 
Figura 4-2: Classificação das classes de textura dos solos ............................................................................ 14 
Figura 5-1: Cobertura actual do solo do local de estudo Ecofarm. ................................................................. 18 
Figura 5-2: Mapa de Uso da Terra do local do projecto proposto da EcoFarm. ............................................. 19 
Figura 6-1: Utilização dos recursos naturais no local de estudo EcoFarm ..................................................... 26 
 
 
 

LISTA DE TABELAS  
 
Tabela 1-1: Composição dos DUATs como parte do Projecto de Irrigação e Cana-de-açúcar Orgânica da 

EcoFarm 3 
Tabela 2-1: Legislação considerada na preparação da Avaliação do Uso da Terra e dos Recusros Naturais 

da EcoFarm 6 
Tabela 4-1: Resultados do tamanho das partículas da EcoFarm 13 
Tabela 4-2: Descrição da cor do solo 15 
Tabela 5-1: Calendário de culturas agrícolas 21 
Tabela 5-2: Animais criados em comparação com a percentagem de famílias que estão envolvidas na 

produção de gado 23 
Tabela 7-4: Impactos e questões identificados. 28 
 
 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  
 
Ilustração 4-1: Características das paisagens e solos do local de estudo ...................................................... 13 
 
 
 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Avaliação do Uso dos Recursos naturais e da Terra – Setembro de 2014  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      1            EcoFarm Lda 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Localização do Projecto 
 
A EcoFarm Moçambique Lda é uma companhia de desenvolvimento situado na periferia oeste da 
Vila de Chemba, a aproximadamente 50 km a norte de Vila de Sena, no Distrito de Chemba, 
Província de Sofala, Moçambique (Figura 1-1). A EcoFarm Moçambique Lda propõe-se a 
desenvolver um projecto de cana-de-açúcar orgânica que está projectado para processar até 2 
000 toneladas de cana por dia (TCD) a partir de cerca de 2 800 hectares de terra plantada. 
Estima-se que a percentagem da área de terra irrigável para a área total de terra esteja próxima 
dos 60%. 
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Figura 1-1: Mapa da localização indicando a localização das áreas de domínio da EcoFarm  
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1.2 Descrição do Projecto 
 
A tabela abaixo ilustra as parcelas de terra ou DUATs (Direitos de Uso e Aproveitamento da Terra) 
sob consideração do projecto. A EcoFarm, como uma companhia de serviços públicos, projecta 
estabelecer uma propriedade de irrigação e cana-de-açúcar orgânica e produção de gado bovino 
em três DUATs, sendo que um dos quais já foi emitido a favor da EcoFarm. Estes três DUATs 
estão referenciados no mapa como 'EcoFarm 1, EcoFarm2 e Farma Tsoni. Além desta 
propriedade, o projecto também engloba um esquema de produtores de fomento em duas 
cooperativas comunitárias estabelecidas (Cooperativa De Canavieiros Orgânicos ou ‘COCOs’, 
como são localmente chamadas), nomeadamente as cooperativas de Lambane e Chapo. Estas 
duas cooperativas são compostas em grande parte por membros das comunidades de Lambane e 
Chapo (consulte o Capítulo 4). O Governo tem também planos de incorporar outra cooperativa 
comunitária no presente regime, nomeadamente a Cooperativa de Jovens Regressados. No 
âmbito deste esquema dos produtores de fomento, a EcoFarm proverá as cooperativas de 
infraestrutura de irrigação, equipamentos agrícolas e formação, para que os membros destas 
vendam a cana que produzem à EcoFarm. Uma parte dos DUATs da comunidade será também 
irrigada pela EcoFarm para que as famílias plantem as suas próprias culturas alimentares para 
segurança alimentar (explicado mais adiante). 
 
A EcoFarm também pretende construir uma fábrica de açúcar que em funcionamento pleno será 
capaz de processar 2 000 toneladas de cana por dia (TCD) para produzir açúcar bruto (castanho) 
e “plantação branca”. A fábrica também estará equipada com duas caldeiras de média pressão e 
alta temperatura, que irão impulsionar os geradores para alimentar a fábrica e os equipamentos 
de irrigação accionados por energia eléctrica externa. A fábrica estará situada no limite norte do 
DUAT da EcoFarm 1. 
 
Tabela 1-1: Composição dos DUATs como parte do Projecto de Irrigação e Cana-de-açúcar Orgânica 
da EcoFarm  

Entidade Legal Área do DUAT 
EcoFarm 1 1000ha (já emitida)  
EcoFarm 2 1000 ha (ainda por ser emitida) 
Cooperativa Chapo  500ha (estabelecida em 2012) 
Cooperativa Lambane  500ha (estabelecida em 2012) 
Cooperativa de Jovens Regressados (a ser estabelecida) 1000ha (a ser estabelecida) 
Futura expansão (quer seja propriedade ou cooperativa) +/- 2000 hectares 
Farma Tsoni Lda. +-1000ha  
TOTAL +-7,000ha  

 
O projecto destina-se a produzir cana-de-açúcar orgânica para processamento e envio para o 
mercado Europeu. A EcoFarm será dona da infraestrutura de irrigação nas suas próprias 
instalações e também nas cooperativas comunitárias. Esta irá operar e fazer a manutenção da 
infraestrutura e equipamento e alugá-los para os produtores de fomento das cooperativas. 
 
Para além da cana-de-açúcar a EcoFarm irá operar também na Farma Tsoni a produção de gado 
orgânico. Esta produção irá criar bovinos cruzados Brahman, utilizando vacas do gado local 
cruzadas tipo Nguni e bons touros Brahman. Quando em plena produção prevê-se que esta farma 
seja capaz de suportar um rebanho de até 5 000 cabeças de bovinos. O gado será mantido em 
confinamento para maximizar a recolha de urina e do estrume que são necessários para a 
produção de compostagem (a partir de estrume) para ser utilizada como fertilizante orgânico para 
a cana-de-açúcar. A compostagem proveniente do estrume de bovinos também será fornecida às 
cooperativas pela EcoFarm para as suas produções de cana. 
 

1.3 Termos de Referência 
 
O objectivo geral deste estudo é compreender os solos existentes, os padrões de uso da terra e 
os impactos que o projecto proposto teria sobre os solos e padrões de uso da terra, tanto na área 
de concessão como nos arredores. Especificamente, os objectivos do estudo são: 
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 Fornecer, a um nível de reconhecimento, um mapa dos solos da área do projecto proposto. 

 Identificar e comentar sobre os diferentes padrões de uso da terra dentro da concessão (ex.: 
níveis de produtividade) e relacionar estes a outras áreas de Moçambique, para fins 
comparativos. 

 Avaliar a capacidade/apptidão da terra da área a um nível de reconhecimento e comentar 
sobre o potencial de produção da mesma para a agricultura e outras formas de utilização da 
terra. 

 Avaliar o nível de dependência dos habitantes locais à vegetação das áreas imediatas e 
circunvizinhas, e o impacto que a remoção dessa vegetação teria sobre a comunidade. Será 
essencial a estreita ligação com cientistas sociais. 

 Envolver-se com os cientistas sociais para garantir que as questões relacionadas com o uso 
da terra sejam feitas durante a avaliação de impacto social, para esclarecer as complexidades 
associadas com o uso da terra para fins de subsistência, em particular mudanças sazonais no 
uso da terra. 

 Mapear o uso da terra existente, incluindo terras agrícolas e características biológicas 
importantes incluindo, mas não se limitando a fragmentos de florestas, zonas húmidas e áreas 
ribeirinhas e alinhar as categorias de uso da terra com o mapa de vegetação. 

 Desenvolver estratégias, em conjunto com os cientistas sociais, para avaliar os impactos 
relacionados com a segurança alimentar e em que medida as comunidades locais dependem 
dos recursos naturais. Estas irão incluir a identificação e mapeamento de fontes importantes 
destes recursos naturais. 

 Identificar os principais impactos decorrentes das actuais práticas agrícolas. 

 Identificar e avaliar a significância dos impactos no solo e ambientes agrícolas que poderiam 
resultar do projecto e comparar com aqueles associados com a opção  ”Não Avançar”, isto é, 
práticas existentes de uso do solo. 

 Identificar potenciais alimentos, culturas de rendimento e espécies de reflorestamento que 
podem ser usadas no processo de reabilitação. 

 Com base nas conclusões sobre o acima exposto, identificar as áreas “ Restritas de Avanço” 
(áreas desenvolvíveis com grandes restrições que podem ser definidas) e áreas “Qualificadas 
de Avanço” (áreas desenvolvíveis com qualificações) e fornecer recomendações práticas e 
realísticas e medidas de mitigação. 

 Desenvolver um programa de monitoramento para assegurar uma implementação efectiva das 
medidas de mitigação recomendadas. 

 
 
A área de estudo para a presente avaliação irá incluir:  

 As Cooperativas Chapo, Lambane, Jovens Regressados, os DUATs da EcoFarm 1, EcoFarm 
2 e Farma Tsoni, a área de potencial expansão a norte do local do projecto, e todas as linhas 
de drenagem (zonas ripariana e zonas húmidas) e encostas íngremes que se afastam destes 
a uma distância de 500 metros do campo de cana mais próximo proposto, 

 Rotas de infraestruturas lineares (estradas, linhas de energia, dutos) e em qualquer 
infraestrutura auxiliar, 

 Áreas usadas para a agricultura e uso dos recursos naturais pelas comunidades locais 

 Quaisquer locais de acolhimento de reassentamento caso seja necessário 
 

1.4 Abordagem 
 
 
Foram realizadas uma análise de gabinete e um levantamento de campo. A metodologia usada é 
descrita abaixo. 
 
1.4.1 Análise de gabinete 
 
Foram desenvolvidos mapas de referência de distribuição e uso do solo utilizando os seguintes 
recursos: 

 Mapa topográfico 
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 Mapa de distribuição de Solos do Distrito de Chemba, Moçambique (Escala 1: 1 000 000) 

 Mapa de Vegetação (a partir do Relatório de Avaliação da Vegetação; CES 2013) 

 Imagens de satélite do Google EarthTM 
 
Os recursos acima mencionados foram utilizados como uma técnica de sensoriamento remoto. 
Esta técnica permitiu que se fizesse uma análise detalhada do solo e da utilização da terra do 
local de estudo. 

 

Os seguintes relatórios de especialidade foram preparados como parte do processo de AIA e 
devem também ser lidos em conjunto com o presente relatório: 

 Avaliação da Vegetação 

 Avaliação de Impacto Socieconómico. 
 
Sempre que relevante, o conteúdo resumido destes documentos é dado neste relatório. 
 
1.4.2 Levantamento de campo 
 
O levantamento de campo foi realizado de 15 à 22 de Outubro de 2013 a fim de avaliar o uso da 
terra, dos recursos naturais e agrícola no local. 
 
Fez-se também a recolha do solo, pela AgDevCo, a 22 de Fevereiro de 2013 e enviado para um 
laboratório para análise (vide o Apêndice A para os resultados). 
 
As Directrizes para Descrição do Solo (FAO 4ª Ed. 2006) foram usadas para avaliar os dados dos 
solos de acordo com directrizes internacionais estabelecidas na segunda edição da Base de 
Referência Mundial para Recursos de Solos (WRB) (FAO, 2006). 
 

1.5 Pressupostos e Limitações 
 
O presente relatório é baseado em informação actualmente disponível e, como resultado, os 
seguintes pressupostos e limitações estão implícitos: 

 O relatório é baseado em uma descrição do projecto extraída de especificações do desenho 
para o projecto proposto da EcoFarm, estas que ainda não foram finalizadas e são 
susceptíveis de sofrer uma série de iterações e refinamentos antes de poderem ser 
consideradas definitivas; 

 As descrições do ambiente envolvente são baseadas em um extenso trabalho de campo e da 
literatura disponível. 
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2 LEGISLAÇÃO RELEVANTE 
 
A seguinte legislação é relevante quando se toma em consideração os impactos sobre o uso da 
Terra e dos Recursos Naturais existentes identificados no local da EcoFarm. 
 
Tabela 2-1: Legislação considerada na preparação da Avaliação do Uso da Terra e dos Recusros 
Naturais da EcoFarm 

Título da 
legislação, política 
ou directriz 

Data 
Implicações para a proposta da EcoFarm   

 

Legislação Moçambicana 

Constituição da 
República de 
Moçambique, Artigos 
109 e 111 

2004  Toda a titularidade da terra é conferida ao Estado. 

 O Estado deve reconhecer e proteger os direitos à terra 
adquiridos por herança ou ocupação, a menos que haja uma 
reserva legal ou que a terra tenha sido legalmente concedida a 
outra pessoa ou entidade 

Lei de Terras nº 19 
de 1997 

1997  Esta lei estabelece o quadro jurídico para a titularidade da terra, 
bem como o controlo dos recursos da terra e naturais em 
Moçambique. O processo de determinação dos direitos à terra é 
também explicado por esta lei. 

Lei do Ambiente n° 
20 de 1997 

1997  O objectivo da Lei do Ambiente é definir a base jurídica para a 
utilização judiciosa e gestão do meio ambiente e suas 
componentes, tendo em vista alcançar o desenvolvimento 
sustentável no país 

Lei Nacional de 
Águas Nº 7 de 1995 

1995  

 O projecto tem potencial para afectar significativamente não 
apenas a confiabilidade do abastecimento de água para as 
comunidades vizinhas do projecto, mas também a qualidade 
dessa água. 

Lei de Florestas e 
Fauna Bravia, nº 10 
de 1999 

1999  Esta lei tem relevância uma vez que o projecto terá impactos 
significativos sobre a floresta e recursos naturais circundantes. 
Um dos principais objectivos da lei é apoiar na conservação e na 
utilização das florestas e dos recursos faunísticos para benefício 
social, ecológico e económico das gerações futuras (Banco de 
Desenvolvimento da África Austral, 2007). A lei também identifica 
áreas protegidas, incluindo locais culturais e patrimoniais 

Legislação Internacional 

Directrizes Sector 
Específicas do IFC 

2012  O IFC é membro do Grupo Banco Mundial, e uma das maiores 
instituições de financiamento de desenvolvimento que se 
concentra exclusivamente no sector privado em países em 
desenvolvimento (IFC, 2012). 

 O Padrão de Desempenho nº 6 da Directriz do IFC (Conservação 
da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais 
Vivos) em Sustentabilidade Ambiental e Social é relevante para o 
presente estudo: 

 Proteger e conservar a biodiversidade; e 

 Promover a gestão e uso sustentável dos recursos naturais 
por meio da adopção de práticas que integrem as 
necessidades de conservação e prioridades de 
desenvolvimento. 
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3 ANÁLISE DA ÁREA DE TRABALHO  
 
Esta secção fornece uma breve descrição do estado actual do ambiente natural da proposta da 
nova área da EcoFarm no Distrito de Chemba, Província de Sofala, em Moçambique. 
 

3.1 Clima 
 
O clima é classificado como de savana seca com duas estações distintas; a estação chuvosa que 
ocorre de final de Outubro à Março, com uma precipitação média anual de 1 563 ± 127 mm. O 
pico da precipitação ocorre durante os meses de Janeiro e Fevereiro, quando a precipitação 
média é de cerca de 170 mm por mês. A maior parte das inundações na região ocorre como 
resultado de fortes chuvas a montante da barragem de Cahora Bassa. A estação seca estende-se 
por seis meses, de Abril até o início da estação chuvosa. 
 
A precipitação média no Distrito de Chemba é na ordem dos 700 mm/a, quase toda cai nos meses 
do verão. Os picos da precipitação ocorrem em Janeiro e Fevereiro e os invernos são 
essencialmente secos. A área é propensa a secas severas e inundações, com os meses de seca, 
muitas vezes seguidos de fortes tempestades e inundações elevadas (Ferro e Bouman, 1987). 
 

3.2 Geologia  
 
A área de estudo é suportada por rochas sedimentares da Formação Sena da idade Cretácea 
(Ferro e Bouman, 1987). Esta formação compreende arenito, calcarenitos, conglomerados e 
siltitos e pode atingir uma espessura de mais de 2 500m. Sua história de deposição está 
relacionada com a separação da Gondwana a cerca de 160 milhões de anos atrás e do 
enchimento da Bacia de Moçambique 
 
Os depósitos sedimentares não consolidados da idade quaternária estão associados aos cursos 
de rios e a planície de inundação do Rio Zambeze. Toda a propriedade é coberta com um 
horizonte de solo arenoso e não foram observadas exposições rochosas. 
 

3.3 Topografia 
 
A área de estudo tem uma topografia ondulada e está situada adjacente ao Rio Zambeze. Tem 
uma variação de altitude de 70 à 300 metros acima do nível do mar (masl) (vide a Figura 4-2). A 
área de estudo situa-se no médio vale do Rio Zambeze. O vale é quente e suporta uma floresta 
semiárida e savana. A topografia pode ser descrita como ligeiramente ondulada; esta ergue-se do 
leste (Rio Zambeze) a oeste com o ponto mais elevado estando a 305 masl a norte da área de 
estudo (Figura 3-1). 
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Figura 3-1: Topografia e elevação do local 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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3.4 Hidrologia da Água Superficial 
 
O Rio Zambeze percorre 820km no interior do país, da fronteira com a Zâmbia e Zimbabwe até ao 
mar no delta do Chinde. O Zambeze, por si só, detém 50% da água do país, excluindo o Lago 
Niassa, tornando-lhe no mais importante recurso hídrico natural no país e um dos mais 
importantes na África Austral. 
 
O Rio Shire, que drena a partir do Lago Malawi, entra no rio Zambeze a jusante do local do 
projecto, a aproximadamente 160 km da costa. O rio Zambeze corre através da área de estudo, 
que são aproximadamente 4 km de distância. Adicionalmente, o Rio Nhazimba, um afluente do 
Zambeze, flui pela secção norte da área de estudo. O Rio Sangadeze corre para o sul da área de 
estudo, e também é um afluente do Rio Zambeze (vide a Figura 3-1). 
 

3.5 Impactos Identificados 
 
Foram identificadas as seguintes questões nesta secção: 

QUESTÃO RECOMENDAÇÃO 

Potencial erosão do solo superficial 
Perturbação da água superfícial e de escoamento e 
resultante potencial erosão da superfície. 

Toda a água de escoamento deve ser recolhida, 
canalizada e descartada. 
O local deve ser monitorado visualmente para 
ocorrências de erosão, que devem ser registadas. 
Caso ocorra a erosão, devem ser implementadas 
mudanças necessárias no sistema de drenagem 
superficial. 
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4 SOLOS 
 
4.1 Descrição geral 
 
Os solos da área de estudo da EcoFarm são derivados de dois principais materiais de origem: 
arenito e aluvião. O arenito é o material de origem de solos de terra firme enquanto o aluvião 
limita-se a vales de rios e planícies de inundação (extraído do Relatório de Solos da  AgDevCo, 
2012). Os solos resultantes derivados do arenito consistem em solos limo-arenosos profundos (> 
150 centímetros), de grão fino que cobrem solos limosos argilo-arenosos de grão fino, bem 
drenados, que podem ser considerados como sendo de fertilidade razoável. Os solos de planalto 
ocorrem nas paisagens onduladas que por vezes consistem em sulcos e paisagens dissecadas 
cobertos por cascalhos de quartzo arredondado e sub-arredondado na superfície. 
 
O aluvião encontrado nos vales dos rios consiste em solos limosos arenosos profundos (> 150 
centímetros) bem drenados, de granulação média a grande, sobrepondo-se a solos aluviais 
limosos argilosos castanhos escuro a pretos e solos argilosos. Estes solos são considerados 
como sendo bem drenados e férteis. 
 

4.2 Tipos de Solos 
 
O Dr. Alois Hungwe da Imagen Consulting (Relatório da EcoFarm da AgDevCo, 2012) definiu 
sobremaneira três tipos de solo para uma secção da área de estudo. Esta descrição foi expandida 
de forma a incluir toda área de estudo da EcoFarm. 
 
Tipo de Solo 1: Este é o principal tipo de solo encontrado na área e ocorre nos interflúvios de 
planalto na aluvião antigo. Este consiste em solos arenosos-limosos e argilo-arenosos limosos de 
profundidade (> 150 centímetros) sobrepondo a solos similares arenosos limosos e argilo-
arenosos limosos. Os solos são não-sódicos e bem drenados. Estes são adequados para a 
produção de culturas. 
 
Solo Tipo 1a: Estes são solos sódicos que ocorrem nas áreas de drenagem baixa dos córregos e 
áreas de drenagem dos rios. Estes consistem de solos arenosos limosos profundos e limo-argilo-
arenosos, cobrindo solos argilo-arenosos e limo-argilo-arenosos. Os horizontes sódicos tendem a 
aparecer a profundidades de 40 a 70cm. Estes solos são de aptidão restrita para a produção de 
culturas. 
 
Tipo de solo 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 fôr feita na concepção de irrigação. 
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Figura 4-1: Mapa de Distribuição dos solos do local do Projecto da EcoFarm.  
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As várias paisagens e características dos solos encontrados no local estão representadas nas 
Ilustrações 4-1 abaixo: 
 

  
A paisagem é caracterizada por planícies planas a pouco onduladas 

  
Os solos das planícies muito abertos são classificados como arenosos-limosos com nenhuma ou 

poucas rochas e alguns clastos. 

  
Aluvião contido nas camadas mais baixas dos sistemas de drenagem são mais escuros na 

coloração, limo- argilo-arenosos e bem drenados. 
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Linha da aresta encontrada no local Calhaus arredondados dispersos e rochas 

encontradas na superfície. 

Ilustração 4-1: Características das paisagens e solos do local de estudo  

 

4.3 Descrição detalhada dos solos 
 
O solo também foi recolhido pela AgDevCo a 22 de Fevereiro de 2013 e as amostras foram 
enviadas para um laboratório para análise (vide o Apêndice A para os resultados). 
 
Utilizou-se a Directriz para Descrição do Solo (FAO 4. Ed. 2006) para avaliar os dados do solo de 
acordo com directrizes internacionais estabelecidas na segunda edição da Base de Referência 
Mundial para Recursos de Solos (WRB) (FAO, 2006). 
 
4.3.1 Textura do solo 
 
A textura do solo refere-se a proporção das diferentes classes de tamanho de partículas num 
dado volume do solo e é descrita como classe textural do solo (Figura 4-2). Os nomes para as 
classes de tamanho de partículas foram determinados utilizando o sistema µm 2000-63-2 para 
fracções de tamanho de partículas. 
 
Tabela 4-1: Resultados do tamanho das partículas da EcoFarm 

 (Fonte: AgDevCo) 

Argila Silte Areia 

8 10 82 

8 12 80 

12 17 71 

16 22 62 

6 6 88 

6 11 83 

6 8 86 

8 12 80 

10 14 76 

6 10 84 

8 13 79 

14 15 71 

16 17 67 

10 14 76 

10 13 78 
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Figura 4-2: Classificação das classes de textura dos solos 
 (Fonte: FAO Report, 2006)  
 
Legenda: Relação dos constituintes de terra fina por tamanho, definição das classes de textura e subclasses de 
areia 

Classes de Tamanho de Partículas 

2000 µm – Areia muito grossa 
1250 µm – Areia grossa 
630 µm – Areia média 
125 µm – Areia fina 
63 µm – Areia muito fina 
20 µm – Lodo grosso 
2 µm – lodo fino 
Clay =Argila   

Classes de Textura 
S – Areia (não especificada) 
LS – Areia limosa 

SL – Arenoso-limoso 
SCL – Argilo-Arenoso limoso 

SiL – Silte-limoso 
SiCL – argilosiltosa limoso 
CL – argilo-limoso  
L – Limo 
Si – Silte 
SC – argilo-arenoso 
SiC – argilo-siltoso 
C – Argila 
HC – Argila pesada 
 

Subdivisão das classes de textura 
arenosa 

VFS – Areia muito fina 
FS – Areia Fina 
MS – Areia média 
CS – Areia grossa 
US – Areia, indiferenciada 
LVFS – Areia limosa muito fina 
LFS – Areia limosa fina 
LCS – Areia limosa grossa  
FSL – limo arenoso fino 
CSL – limo arenoso grosso 
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As médias das amostras de solo extraídas da Tabela 4-2 mostram uma composição de 10% de 
argila, 13% de silte e 78% de areia. Sobrepondo esta informação na Figura 4-2 classifica-se os 
solos do local da EcoFarm como: limoso-arenoso. 
 
4.3.2 Coloração dos solos  
 
A cor do solo reflecte a composição, bem como as condições de oxidação/redução passadas e 
presentes do solo. Esta é geralmente determinada por revestimentos de partículas muito finas de 
matéria orgânica humificada (escura), óxidos de ferro (amarelo, castanho, laranja e vermelho), 
óxidos de manganês (preto) e outros, ou pode ser devido à cor da rocha mãe. 
 
A cor da matriz do solo de cada horizonte é registada em condições secas, utilizando as 
anotações de tonalidade, valor e croma, como indicado na Carta de Cores de solos de Munsell 
(Munsell, 1975). A tonalidade é a cor espectral dominante (vermelho, amarelo, verde, azul ou 
violeta), o valor é a claridade ou escuridão da cor que varia de 1 (escuro) a 8 (luz) e a croma é a 
pureza ou a força de cor que varia entre 1 (pálido) a 8 (brilhante). Onde não existe nenhuma cor 
matriz de solo dominante, o horizonte é descrito como malhado e são atribuídas duas ou mais 
cores. 
 
Tabela 4-2: Descrição da cor do solo  

Tonalidade Valor Croma 

Amarela 5 4 

 
4.3.3 Outras classificações 
 
pH do Solo: 
A média de pH do solo do local foi determinada como sendo 6,3 e, como tal, é considerada 
equilibrada/neutra. 
 
Teor da matéria orgânica: 
A matéria orgânica refere-se a todo material orgânico de origem vegetal e animal decomposto, 
parcialmente decomposto e não decomposto. Os solos na EcoFarm variam entre 1,17 e 2% de 
material orgânico e são considerados como de fertilidade média. 
 
Capacidade de retenção de água: 
Não determinada. 
 
Porosidade  
Não determinada. 
 
Com base no acima mencionado a classificação dos solos na EcoFarm podem ser solos limosos, 
bem drenados, profundos, com um pH óptimo (6,3). Com base na classificação de solos limo-
arenosos, prevê-se que o solo tenha uma porosidade de 50% ou superior. Como tal, o solo é 
considerado bom para uma ampla variedade de culturas agrícolas, incluindo a cana-de-açúcar. 
 
A grande preocupação para os solos no local é a erodibilidade, especialmente para os solos de 
baixa altitude (Tipo 2) contidos nos sistemas de drenagem. O principal desafio nestas áreas é a 
necessidade de se ter canais de drenagem bem desenhados para desviar as águas das 
inundações das novas terras irrigadas propostas, enquanto se minimiza a perda de solo superficial 
fértil por erosão. 
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4.4 Impactos identificados  
 
Foram identificadas as seguintes questões nesta secção: 

QUESTÃO RECOMENDAÇÃO 

Potencial de erosão do solo superficial 
Perturbação da água superficial e de escoamento e 
resultante potencial erosão da superfície, 
especialmente nos solos Tipo 2 de baixa altitude 
contidos nos vários sistemas de drenagem 
encontrados no local. 

Toda água de escoamento deve ser recolhida, 
canalizada e descartada. 
O local deve ser monitorado visualmente para 
ocorrências de erosão, que devem ser registradas. 
Caso ocorra a erosão, devem ser implementadas 
mudanças necessárias no sistema de drenagem 
superficial. 

Mudança permanente nas actuais condições do 
solo 
Introduzir um novo uso do solo (cultivo da cana) 
causará uma mudança drástica nas propriedades 
existentes do solo. 

Assegurar que o monitoramento e o tratamento 
seja um processo contínuo em toda a vida do 
projecto proposto da EcoFarm. 
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5 USO DA TERRA 
 

5.1 Cobertura da Terra  
 
A cobertura actual do solo do local de estudo da Ecofarm é definida como Floresta de ocorrência 
natural situada em uma paisagem plana a ligeiramente ondulada (Figura 5-1). A Floresta é 
diferenciado a pradaria arborizada (espécies arborizadas espalhadas na pradaria), Floresta de 
Mopani (floresta densa com Mopani sendo a espécie dominante, e Floresta Zambeziana 
Indiferenciada (floresta densa sem espécies dominantes). Linhas de vegetação ripariana em todos 
os sistemas de drenagem. 
 
Foram identificadas áreas de cultivo. Essas áreas consistem em parcelas de 1ha (tamanho médio) 
chamadas machambas onde é praticada a agricultura de subsistência.  
 
Foram encontrados no local assentamentos espalhados com apenas uma comunidade 
identificada. Esta comunidade (Comunidade Nachalomo) não pode ser claramente demarcada 
pois o assentamento pertencente a esta comunidade específica está espalhado por uma grande 
área. Várias estradas de cascalho conectam estes assentamentos aos demais. 
 

5.2 Uso da Terra 
 
A cobertura actual da terra da área de estudo permite a realização de certos usos da mesma. O 
maior e mais importante uso do solo nesta área é a agricultura. A agricultura é parte integrante 
dos meios de subsistência dos habitantes locais, e constitui a espinha dorsal da área e economia 
informal do país. Outras práticas de uso da terra incluem: 

 Assentamentos (comunidades e estradas) 

 Exploração madeireira 

 Apicultura 
 

A Figura 5-2 abaixo mostra os locais em que estão a ser realizadas as diferentes práticas de uso 
da terra no local. 
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Figura 5-1: Cobertura actual do solo do local de estudo Ecofarm. 
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Figura 5-2: Mapa de Uso da Terra do local do projecto proposto da EcoFarm.  
 

 

Nachalomo 
Village 
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5.3 Agricultura  
 
A produção agrícola está intimamente ligada à segurança alimentar e, como resultado, os níveis 
elevados da agricultura de subsistência, em conjunto com a colheita irregular resultam, por vezes, 
em ciclos erráticos de pobreza e fome. A situação é agudizada por longos períodos de tempo 
entre o plantio e a colheita, e o aumento de doenças transmitidas através da água durante a 
estação chuvosa (geralmente entre Dezembro e Março). 
 
5.3.1 Agricultura em Moçambique 
 
Moçambique tem observado um rápido crescimento económico na última década ou mais, com a 
agricultura a contribuir em 7,2% no crescimento do PIB de 2003-2010. Igualmente, cerca de 80% 
da população adulta está empregada no sector agrícola. Apesar deste crescimento, a pobreza 
permanece elevada e concentrada nas áreas rurais, onde muitas famílias derivam a sua renda de 
actividades agrícolas tradicionais. 
 
Em Moçambique existem cerca de 36 milhões de hectares de terra arável, apropriados para a 
agricultura. No presente, apenas 10% da terra arável (3,9 milhões de hectares) está a ser 
cultivada. O restante da área está a ser usado para pastagem (44 milhões de ha) e 
florestas/matas (30,7 milhões ha). Cerca de 118 000 hectares estão equipados para irrigação, 
cobrindo 3% da potencial terra (Anuário Estatístico da FAO 2010 e Organização para Alimentação 
e Agricultura, Ficha informativa de Emergência de Moçambique). 
 
A criação de animais é um sector subdesenvolvido. Bovinos, caprinos, ovinos e suínos são 
criados em sistemas de procura no quintal. Observa-se um pequeno crescimento rápido da 
indústria avícola moderna. Em 2009, a pecuária foi responsável por 1,2 milhões de cabeças de 
bovinos, 4,5 milhões de ovinos e caprinos, 1,3 milhões de suínos, e 18 milhões de aves 
domésticas. A produção de carne de vaca foi estimada em 22 000 toneladas; a carne de porco 91 
000 toneladas; carne de aves em 22.000 toneladas; leite de vaca 75 000 toneladas; e ovos de 
galinha em 14 milhões (Anuário Estatístico da FAO 2010; Mozambique at a glance, 2011). 
 
 
5.3.2 Agricultura no Distrito de Chemba, na Província de Sofala 
 
As práticas agrícolas no Distrito de Chemba foram divididas em cultivo de culturas, criação de 
animais e pesca. No momento não se está a exercer a agricultura comercial no local visto que a 
única forma de agricultura observada foi a de subsistência. 
 
5.3.3 Exploração agrícola 
 
A AIS (CES Report) mostra que até 84,2% das famílias pratica o cultivo de culturas. A maioria 
destas famílias (97,6%) o pratica em uma parcela de terra separada (machamba), onde algumas 
dessas famílias (2,4%) têm uma pequena área de cultivo em torno da sua propriedade, uma 
machamba, ou ambos. 
 
 
Machambas 
 
Daqueles que geralmente praticam o cultivo de culturas em uma parcela de terra, 86,6% têm no 
presente campos de produção que estão sob um regime de plantação. A AIS revelou que as 
machambas são, normalmente, em torno de um a dois hectares. No entanto, com base na 
experiência da CES com agricultores rurais de Moçambique, poucos campos e em casos raros, 
são maiores que 1ha. 
  
Muitos dos moradores próximos do Rio Zambeze e seus afluentes preferem fazer os seus campos 
agrícolas em pequenas faixas de ilhas para tomar vantagem do solo produtivo. Esta acção tem a 
vantagem de ter campos férteis, contudo tem a desvantagem das inundações ocasionais e a 
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perda de colheitas inteiras. 
 
As machambas dentro da área de estudo estão todas localizadas nas zonas ripárias. Isso pode 
ser devido aos solos nestas áreas serem mais férteis (Vide o Capítulo 4), quando comparado com 
outros solos da área. 
  
Poucas famílias praticam a agricultura itinerante, o que significa que a grande maioria dos campos 
estão permanentemente cultivados. O que suporta esta posição é o facto de a maioria dos 
campos existentes estarem permanente cultivados nos últimos anos (99,1%), enquanto que 0,8% 
constituem novos campos ou campos que simplesmente não têm estado em nenhum regime de 
plantio durante o ano passado. A maioria dos agricultores pratica o cultivo intercalar (sustentam 
mais do que uma cultura em simultâneo). Quase todos os campos são de sequeiro (alguns usam 
regadores a partir de poços ou furos de água); enquanto que quase todos os campos são 
cultivados por meio de ferramentas manuais simples, como uma enxada e pá. Não são utilizados 
fertilizantes, pois muitos agregados dependem da queima de seus campos após a colheita, o que 
se acredita que restaure a fertilidade do solo. 
 
5.3.4 Culturas Alimentares 
 
O Milho, mapira/milho-miúdo e feijão são as principais culturas cultivadas na área. O milho (uma 
cultura sazonal) é normalmente plantado entre Novembro e Fevereiro, com várias outras culturas 
intercalares em simultâneo. 
 
O algodão é plantado após o milho ter sido colhido e não é consorciado com o milho. Os campos 
de algodão são preparados em torno de Maio à Julho. 
 
O feijão, batata-doce, tomate e gergelim são tipicamente intercalados e plantados ao longo de 
todo ano. Alternativamente, culturas de rendimento menores incluem também ervilha, pimento, 
legumes, cana-de-açúcar e cebola. 
 
A mandioca é uma cultura versátil e atractiva para plantar em áreas rurais, pois esta tende a 
apoiar as famílias na superação de períodos de insegurança alimentar, é consorciada com vários 
outros tipos de culturas ao longo do ano. 
 
A maioria das colheitas são utilizadas principalmente para fins de subsistência e autoconsumo, 
embora alguns obtenham um pequeno rendimento através das culturas de rendimento (legumes, 
tomate e castanhas, por exemplo) que vendem ao longo das estradas, nos mercados locais, ou 
em Chemba. 
 
5.3.5 Calendário Agrícola  
 
Diferentes culturas são plantadas e colhidas em diferentes intervalos de tempo ao longo do ano. A 
tabela abaixo identifica diferentes épocas de plantio e colheita para as culturas mais comumente 
plantadas:  
 
Tabela 5-1: Calendário de culturas agrícolas 

Cultura Início da época de plantio Início da época de colheita 

Algodão Dez/Jan Maio/Junho  

Milho/Mapira/Milho-miúdo 

  
Primeira época de plantio = Out/Nov 

 
Primeira época de colheita = Nov 

Segunda época de plantio = Março  
Segunda época de colheira = 

Jun/Jul 

Feijão Março-Junho Ago-Set 

 
A tabela acima é uma generalização. Deve notar-se que a maioria das culturas são, na verdade,  
colhidas em uma base ad hoc ao longo de um determinado período do ano. Por exemplo, apesar 
dizer-se que a previsão das estações de colheita do milho, mapira e milho-miúdo é em torno de 
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Novembro/Dezembro e Junho/Julho, os campos não são colhidos todos ao mesmo tempo. A 
mandioca é outro caso em questão, uma vez que que esta cultura é, efectivamente, colhida 
durante todo o ano. 
5.3.6 Desafios e Apoios a agricultura 
 
Os desafios mais óbvios e graves para os agricultores da área estão relacionados ao controle de 
pragas e a necessidade de equipamento agrícola moderno. Nenhum método comercial de 
controle de pragas está a ser actualmente usado no local, enquanto que o instrumento agrícola 
mais usado é a enxada. 
 
Outro desafio a agricultura é o da água, que se refere tanto aos danos causados pelas 
inundações, (água em excesso) e as secas (falta de água). Embora muitas machambas são 
plantadas em pequenas ilhas, o acesso à água para a irrigação continua a ser problemático, uma 
vez que estas ilhas secam durante a estação seca. Alternativamente, durante a estação chuvosa, 
as inundações podem às vezes arruinar colheitas inteiras, especialmente se o nível da água subir 
inesperadamente. O acesso à terra não foi visto como um problema ou desafio na área, pese 
embora isto possa tornar-se uma preocupação se o desenvolvimento cumulativo da área for 
tomado em consideração. 
 
Poucos agricultores recebem apoio agrícola. O Governo provê subsídio em situações de 
emergência (inundações ou secas) para a produção de milho, mapira, feijão e legumes, enquanto 
que as empresas de algodão apoiam os agricultores na área com sementes de algodão e 
pesticidas. 
 
5.3.7 Àrvores de Produção     
 
Além das culturas agrícolas, as famílias locais também são em grande parte dependentes de 
árvores de frutas e outras, crescendo principalmente nas propriedades ou em torno destas. A 
renda advinda da colheita de frutas pode ser significativa e um dos principais contribuintes 
económicos durante os ciclos de pobreza e meses de fome. 
 
 São utilizadas no local as seguintes árvores: 

 Abacateira 

 Tangerineira 

 Laranjeira 

 Cajueiro 

 Bananeira 

 Mangueira 

 Papaieira  

 Maçaniqueira 

 Moringa  
 

As árvores de maçanica e moringa são ambas locais, de crescimento selvagem usadas para fins 
medicinais. Estas árvores são bem conhecidas em todo Moçambique pelas suas propriedades 
medicinais. 
 
5.3.8 Pesca  
 
O Rio Zambeze e seus afluentes suportam um pequeno sector de pesca que gira principalmente 
em torno da subsistência das famílias. Cerca de 19,2% das famílias está envolvida na pesca, a 
maioria das quais estão localizadas nas comunidades que estão próximas do rio. A temporada de 
pesca varia significativamente com o regime de fluxo do rio, embora os meses de Setembro à 
Novembro dizem-se ser acompanhados pela maioria dos peixes (quando o lençol freático do rio 
sobe). 
 
Os métodos de pesca incluem a pesca em terra (pesca a partir da margem do rio) e pesca na 
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água (canoas auto-construídas e pequenas embarcações). Os peixes são na sua maioria, 
vendidos no mercado em Chemba ou são para auto-consumo. 
 
5.3.9 Pecuária  
 
O valor cultural da produção animal é significativo nas comunidades rurais de Moçambique, não 
apenas como uma fonte de alimento, mas também para fins de barganha e cerimónias 
tradicionais. 
 
Estatísticas (apresentadas na SEA (Avaliacão Ambiental Estratégica), documento da CES) 
mostram que cerca de metade das famílias do local do projecto possuem gado. Este baixo 
número é principalmente devido à guerra civil na década de 1980, bem como a recentes secas 
severas. 
 
A tabela abaixo descreve os tipos de animais criados no local do projecto, bem como o percentual 
de domicílios que têm gado. 
 
Tabela 5-2: Animais criados em comparação com a percentagem de famílias que estão envolvidas na 
produção de gado 

(Fonte: SEA, Documento da CES, 2013) 

Animais criados %  de famílias envolvidas na produção animal 

Galinhas e/ou patos 68.3% 

Caprinos 50.8% 

Suínos 43.7% 

Bovinos 19.7% 

  
As galinhas e patos são uma fonte vital e fiável de alimentos, especialmente nos momentos em 
que as produções agrícolas são baixas. Estas são seguidas pelos cabritos. O gado bovino é 
mantido por um pequeno número de famílias para fins económicos, de subsistência e práticas 
culturais. 
 
Apenas 9,3% das famílias têm um curral para o gado. A maioria é mantida ao ar livre.  
 

5.4  Segurança Alimentar  
 
De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2009, do Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas, cerca de 55% da população de Moçambique vive na 
pobreza, quase metade é analfabeta, e cerca de 40% é malnutrida. 
 
Moçambique é particularmente vulnerável a desastres naturais, como secas e inundações, com 
um total de 15 ao longo dos últimos 25 anos. Estes eventos danificaram bastante o sector rural e a 
economia global do país. Por exemplo, as cheias de 2000 afectaram cerca de 2 milhões de 
pessoas, enquanto que as secas de 1994 e 1996 afectaram 1,5 milhões de pessoas nas regiões 
sul e centro do país. [Banco Mundial. Estratégia de Desenvolvimento Agrícola para Estímulo do 
Crescimento Agrícola de pequenos produtores em Moçambique, 23 de Fevereiro de 2006] 90% da 
terra é ocupada por campos agrícolas de 10 ou menos hectares. A agricultura de produção em 
grande escala é praticamente inexistente. 
  
Ciclones em Moçambique ocorrem durante a época de colheita, de Outubro à Abril. Em Fevereiro 
de 2007, o ciclone Flávio causou danos generalizados em Inhambane, Sofala e Manica. De longe, 
entre as pragas mais comuns em Moçambique, a mais devastadora para a agricultura é o 
gafanhoto vermelho, que é endémico na bacia do Pungué. 
  
Os pobres são particularmente vulneráveis aos riscos induzidos pelo tempo simplesmente em 
virtude da sua pobreza. As famílias pobres têm poucos bens para vender e o seu consumo já é 
baixo, portanto, em tempos de escassez eles não têm muito para protegê-los da insegurança 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Avaliação do Uso dos Recursos naturais e da Terra – Setembro de 2014  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      24            EcoFarm Lda 

alimentar.  
  
Nas áreas rurais de todo Moçambique e África em geral, a segurança alimentar permanece 
sempre um desafio. Embora a maior parte das famílias no local tenha campos agrícolas, a venda 
de produtos agrícolas é o principal meio de obtenção de renda. Isto tem uma consequência não 
intencional de insegurança alimentar; esta situação é agravada pelas condições climáticas 
irregulares, secas e inundações que reduzem as colheitas. Em tal cenário, acresce-se a perda de 
terra por meio do desenvolvimento comercial que terá um impacto significativo na comunidade. 
 
A AIS avaliou quantitativamente a segurança alimentar no local de estudo. Determinou-se que a 
maioria das famílias consome Xima (farinha de milho local), feijão, castanhas e peixes como seu 
principal alimento em uma base semanal. Uma percentagem menor de famílias consome com 
regularidade milho, que é dependente da época. No entanto, o milho é normalmente consumido 
ao longo do ano todo, pois a colheita é contínua durante o ano. 
 
Embora o alimento esteja disponível ao longo de todo ano os volumes não são considerados 
suficientes. A principal razão para isso pode ser atribuída tanto as condições de inundações como 
as de seca. Como explicado anteriormente, as inundações frequentemente inundam muitas 
machambas situadas em faixas de ilhas e dentro dos sistemas de drenagem, enquanto a seca 
afecta o regime de plantio de sequeiro. Como a maioria dos agregados familiares parece sofrer 
com a insegurança alimentar, faz sentido que a vasta maioria (até 77,6%, conforme determinado 
pela AIS) partilhe suas colheitas e alimentos com outras famílias. Isto sugere a existência de 
relações sociais inter-familiares e padrões de apoio alimentar fortes. A partilha de alimentos pode 
também reforçar os contratos morais implícitos entre as famílias, que simplesmente se refere a 
“obrigações” sociais entre as famílias, e que muitos dependem da resposta de lidar-se com os 
meios de subsistência em momentos de stress ou, neste caso, de insegurança alimentar. 
 
Estes números reflectem a segurança alimentar em Moçambique, de modo geral.  
 

5.5 Assentamentos 

Os assentamentos na área de estudo estão espalhados, sem observação de nenhuma 
demarcação clara. As famílias são alargadas e podem incluir mais de uma família em uma única 
estrutura habitacional ou propriedade. 

Foi identificada uma única comunidade dentro da área de estudo (chamada por Comunidade 
Nachalomo), mas mesmo esta comunidade não tem demarcação clara como é típico dos 
assentamentos rurais em toda a África. 

Várias estradas de cascalho atravessam o local, contudo são usadas principalmente no processo 
de exploração madeireira. 
 

5.6 Produção de madeira  
 
As actividades madeireiras estão concentradas no EcoFarm 1, EcoFarm e Tsoni COCOs (Figura 
5.2). Estes são os lugares onde empreiteiros chineses receberam permissão para remover 
árvores de Mopane para exportação. Esta acção tem criado oportunidades de emprego para os 
moradores locais e é, actualmente, uma das poucas fontes permanentes de renda assalariada 
regular dos habitantes locais. 
 
A madeira de Mopane é um dos tipos de madeira mais pesados na África Austral e é difícil de 
trabalhar devido à sua dureza. Contudo, isso também faz com que seja resistente a térmites. Por 
este motivo, tem sido muito utilizada para construção de casas e vedações e como travessas para 
linhas férreas. O facto de ser resistente as térmites, rica, de coloração avermelhada também 
torna-a popular para a pavimentação. 
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5.7 Apicultura 
 
As regiões central e sul de Moçambique têm um enorme potencial para a produção de mel e cera. 
O clima é propício para a apicultura com os principais tipos de vegetação (savana, matas e 
florestas) a serem capazes de suportar grandes populações de abelhas. 
 
O mel de abelha encontrado na área é provavelmente da abelha Africana (Apis mellifera 
scutellata), uma abelha agressiva, mas muito produtiva. 
 
A apicultura tradicional sempre foi parte do estilo de vida da maioria das famílias rurais em 
Moçambique, com a experiência a ser passada de uma geração para outra. A maioria dos 
apicultores utiliza colmeias tradicionais construídas a partir de casca de árvore ou troncos de 
árvores localmente disponíveis. Embora alguns dos apicultores trabalhem em associação, o 
produto é colhido individualmente. As colmeias são colhidas duas vezes por ano. Devido à falta de 
vestuário de protecção, os apicultores rurais colhem as suas colónias de noite (extraído da Análise 
da Situação da Indústria de Apicultura TTA (Pty) Ltd.). 
 

5.8 Impactos identificados  
 
As seguintes questões foram identificadas nesta secção:  

QUESTÃO RECOMENDAÇÃO 

Perda de terras agrícolas 
Perda de terra agrícolas (campos de cultura) devido 
ao estabelecimento da agricultura comercial 

 Os proprietários das terras podem ser 
deslocados ou o desenvolvimento da 
EcoFarm pode resultar na perda de culturas e 
árvores de produção. Recomenda-se que se 
evite o deslocamento de quaisquer 
machambas existentes. Se tal for inevitável a 
comunidade terá que ser compensada pelo 
valor económico das culturas e árvores de 
produção perdidos, ou alternativamente, 
compensadas com a disponibilização de 
terras cultivadas. 

Redução da segurança alimentar 
A segurança alimentar na região já é muito baixa. O 
desenvolvimento comercial terá um grande impacto 
na já deficitária segurança alimentar. 

 Deve ser prestado apoio aos produtores locais 
na forma de introdução de melhores métodos 
agrícolas, implementos, infraestrutura, etc., 
para ajudá-los a melhorar as suas colheitas 
com fornecimento de tecnologia adequada e 
de sementes. Outra possibilidade poderia ser 
o desenvolvedor considerar a disponibilização 
do excesso de água do sistema de irrigação 
para alguns moradores locais na forma de 
tanques ou torneiras de água. 
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6 USO DOS RECURSOS NATURAIS  
 
Uma vasta gama de recursos naturais (ou serviços do ecossistema) é utilizada dentro do local 
proposto da EcoFarm. O termo “serviços do ecossistema” é usado para distinguir entre os 
recursos e processos fornecidos pelo meio ambiente natural (ou ecossistema) e os que são 
utilizados pelas pessoas. Para o presente projecto, “serviços do ecossistema” refere-se ao 
seguinte:  

 O uso da água natural dos rios e furos; 

 Utilização e plantio em terras férteis para a produção agrícola (através de práticas de 
cultivo de culturas de rotação e/ou itinerante); 

 Uso de recursos naturais, tais como plantas (para fins culturais, de subsistência, 
comerciais e/ou medicinais) e madeira (para energia ou venda, tais como produção de 
carvão) 

 
O gráfico abaixo reúne todas as actividades de utilização dos recursos naturais, em que os 
habitantes locais estão envolvidos. 
 

 

Figura 6-1: Utilização dos recursos naturais no local de estudo EcoFarm 

 
A Figura 6-1 mostra que a maioria das famílias está envolvida na apicultura (64,1%), recolha de 
capim e caniço para cobertura das casas (38,4%) e recolha de plantas silvestres para fins 
medicinais (38,4%). A mesma percentagem de famílias parece utilizar a área para recolher 
vegetais silvestres, assim como past agem do gado (predominantemente bovino e caprino). A 
recolha de madeira para lenha é a sexta maior categoria (28,8% das famílias está envolvida na 
recolha de madeira), ao passo que a recolha de areia e/ou argila, quer para o fabrico de tijolos ou 
cerâmica também é praticada por uma parte significativa (16,7%) das famílias. 
 
Deve-se notar que as actividades como a produção de carvão vegetal e recolha de madeira para 
venda, normalmente praticada por uma elevada percentagem de famílias na África rural, são de 
longe, menos realizadas no local de estudo. A razão para isto pode ser atribuída ao facto da área 
ser operada por 12 empresas madeireiras. Essas empresas podem tanto ter reduzido o acesso as 
fontes de madeira, ou podem ter restringido os locais de usar determinadas árvores que são 
reservadas para a exploração madeireira.  
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Poucas famílias estão envolvidas na caça (apenas 8,9%), como a área não possui muita vida 
selvagem após a guerra civil. Os animais frequentemente vistos a serem caçados incluem 
pequenos antílopes, coelhos, cabras selvagens, galinha de Angola, porcos selvagens e ratos de 
cana. 
 
Certas espécies de plantas silvestres prestam um importante serviço ecossistémico em termos de 
fins medicinais, alimentares ou comerciais. Espécies de plantas são usadas para razões muito 
específicas. As plantas locais que são utilizadas para fins medicinais incluem espécies de 
arbustos e/ou árvores diversas, como localmente são chamados Mpindulo, Nhamatubo, 
Nhansanganha e Nconde. Certas árvores que são utilizadas pelo seu potencial madeireiro incluem 
a localmente chamada Sha Chanati, Pau-preto, bem como o Canhueiro. As árvores que se diz 
que são utilizadas para fazer canoas incluem a Mangueira Brava e Chanfuta. 
 
Outros serviços do ecossistema incluem a recolha de pedra para construção de estradas. 
 

6.1 Impactos identificados  
 
Nesta secção foram identificados as seguintes questões. 
 

QUESTÃO RECOMENDAÇÃO 

Perda permanente de recursos naturais 
A construção de uma infraestrutura de irrigação 
pode resultar na perda permanente de árvores 
de fruta, fontes de madeira e de outros 
recursos naturais 

 Deve se separar porções de terra para fins 
tradicionais de uso da terra e dos recursos. Isso 
permitirá aos locais continuarem a praticar a 
utilização tradicional ao mesmo tempo que ficam 
expostas à utilização moderna  
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7 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO 
 

7.1 Introdução  
 
Este capítulo identifica os potenciais impactos (positivos e negativos) do projecto proposto nos 
ambientes naturais e uso da terra bem como os impactos sobre os solos encontrados na área de 
estudo proposta EcoFarm. Ao fazê-lo, fornecem-se medidas de mitigação para o desenvolvedor 
implementar de modo a reduzir possíveis impactos negativos induzidos pelo projecto, mas 
também para reforçar os impactos positivos do mesmo. Esses impactos foram identificados após 
a realização de uma visita ao local, bem como a partir de um estudo da área de trabalho do local 
do projecto. 
 
Os impactos deste capítulo não obedecem a nenhuma ordem em particular. Cada impacto foi 
agregado em várias questões. Cada questão (como um título) tem um tema comum e estratégia 
de gestão no seu centro. 
 

7.2 Metodologia  
 
A metodologia usada para avaliar a gravidade dos impactos é definida na secção 4 da Introdução 
ao Volume de Especialidade. 
 

7.3 Resumo dos Impactos e Problemas Identificados   
 
As seguintes 5 questões e 7 impactos são discutidos nesta secção (sem nenhuma ordem em 
particular): 
 
Tabela 7-4: Impactos e questões identificados. 

Questão 
Nº 

Questão 
Impacto 

Nº 
Impacto 

1. Possibilidade de 
aumentar uma eventual 
erosão da superfície do 
solo 

1.1. A remoção da cobertura vegetal natural pode causar um 
aumento na água superficial e perturbação do 
escoamento e resultante erosão da superfície. 

2. Perda da terra e culturas 
agrícolas tradicionais 

2.1. Perda de campos agrícolas tradicionais (campos de 
cultivo), devido a criação da agricultura comercial 

3. Redução da segurança 
alimentar 

3.1. A segurança alimentar na área já é muito baixa. O 
desenvolvimento comercial terá um grande impacto sobre 
a já fraca segurança alimentar. 

4. Perda permanente de 
recursos naturais 

4.1. A construção de novas infraestruturas para agricultura 
comercial pode resultar na perda permanente de árvores 
frutíferas, fontes de madeira e outros recursos naturais 

 

7.4 Avaliação de Impacto 
 

7.4.1 Questão 1: Possibilidade de aumento da erosão da superfície do solo 
 
A erosão do solo é uma forma de degradação do solo. As outras formas de degradação do solo 
incluem a compactação deste, a perda de matéria orgânica, perda de estrutura do solo, má 
drenagem interna, salinização, e problemas de acidez do solo, os quais podem contribuir para a 
aceleração da erosão do solo. 
 
A erosão do solo é um processo que ocorre naturalmente que pode acontecer ao longo de 
períodos de tempo curtos ou longos. A erosão do solo tem lugar em todas as formas de relevo. Os 
agentes naturais de erosão do solo são a água e o vento. 
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Erodibilidade é a susceptibilidade do solo de ser errodido ou, inversamente, a capacidade do solo 
de resistir à erosão. A erodibilidade é uma função das características físicas de cada tipo de solo. 
Geralmente a areia, solos de textura limosa tendem a ser menos erosivos que os solos 
lamacentos, de areia fina e solos argilosos. 
 
Impacto 1.1. A Remoção da cobertura vegetal natural pode causar um aumento na perturbação 
da água superficial e no escoamento e resultar na erosão da superfície. 
 
Causa e comentário  
A erosão torna-se um problema quando as actividades humanas causam a erosão do solo a um 
ritmo acelerado em comparação às condições naturais. No local da EcoFarm este facto pode ser 
causado por um aumento de superfícies duras (por exemplo, novas estradas, áreas de 
estacionamento, lajes de betão, etc.), onde águas pluviais de alta energia (isto é, movimento 
rápido da água superficial) provenientes das superfícies duras causadas pela remoção da camada 
protectora de vegetação. A erosão excessiva reduz a produtividade do solo e o assentamento de 
solos erodidos podem bloquear e/ou contaminar cursos de água e rios. 
 
Mitigação e melhoria de gestão 

 Toda a água de escoamento deve ser recolhida, canalizada e descartada de forma adequada. 

 O local deve ser visualmente monitorado para ocorrências de erosão, que devem registadas. 

 Caso haja erosão, devem ser implementas as mudanças necessárias no sistema de drenagem 
da superfície. 

 
Com mitigação 
Se medidas de mitigação adequadas estiverem em funcionamento, o impacto deverá ser BAIXO 
NEGATIVO como as escalas de gravidade e de risco indicam efeitos ligeiros e improváveis, 
respectivamente. 
 
Sem mitigação 
Sem quaisquer estruturas de águas pluviais presentes, a possibilidade de erosão do solo 
(especialmente erosão do lençol, córrego e da ravina) é elevada e o impacto resultante pode ser 
NEGATIVO MODERADO como resultado da escala temporal a longo prazo e uma escala de risco 
definitiva. 
 
Declaração de Significância 
 

Impacto Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 

 
Escala Temporal Ecala Espacial 

Gravidade do 
impacto   

A Remoção da cobertura vegetal natural pode causar um aumento na água de superfície e 
perturbação no escoamento e resultar na erosão da superfície 

Sem Mitigação Longo Prazo Área de Estudo Moderado Definitivo MODERADA - 

Com Mitigação     Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA - 

 
7.4.2 Questão 2: Perda de Terras e Culturas Agrícolas Tradicionais 
 
A agricultura em Moçambique tem experimentado um rápido crescimento económico na última 
década ou mais, onde a agricultura cresceu 7,2% no PIB de 2003 a 2010. Além disso, cerca de 
80% da população adulta está empregada no sector agrícola. Apesar deste crescimento, a 
pobreza permanece elevada e está concentrada nas zonas rurais, onde muitas famílias derivam 
sua renda das actividades agrícolas tradicionais. Além disso, algumas famílias praticam no local a 
agricultura itinerante, o que significa que a grande maioria dos campos são permanentes e estão 
permanentemente cultivados.  
 
Impacto 2.1. Perda de terras agrícolas tradicionais (campos de cultivo), devido ao 
estabelecimento da agricultura comercial. 
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Causa e comentário 
Os proprietários de terras podem ser deslocados das suas terras pelo novo desenvolvimento 
proposto da EcoFarm. A maioria dos habitantes do local da EcoFarm prática a agricultura de 
subsistência para sobreviver e ganhar a sua renda. Perder esta terra terá um efeito prejudicial nas 
comunidades locais e, assim, causar uma perda de renda. 
 
Mitigação e Melhoria na Gestão  

 Recomenda-se que se evite a remoção de quaisquer machambas existentes (terras 
agrícolas). 

 Se esta for inevitável, a comunidade terá de ser compensada pelo valor económico da 
terra, ou disponibilizar terras alternativas para o cultivo ou a combinação de ambas. 

 
Com mitigação 
Se medidas de mitigação adequadas estiverem em vigor, o impacto deverá ser NEGATIVO 
BAIXO como as escalas temporal e espacial indicam efeitos regionais a longo prazo, 
respectivamente. 
 
Com mitigação 
A menos que se disponibilize terra alternativa a possibilidade de uma redução da capacidade 
agrícola é elevada e o impacto resultante será NEGATIVO ELEVADO durante as fases de 
construção e de operação. 
 
Declaração deSignificância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Perda de terras agrícolas tradicionais (campos de cultivo) devido ao estabelecimento da agricultura comercial 

Sem Mitigação Permanente Area de Estudo Grave Definitivo ELEVADA - 

Com Mitigação Permanente Area de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA - 

 
7.4.3 Questão 3: Redução na segurança alimentar 
 
Nas áreas rurais de Moçambique e mesmo de África em geral, a segurança alimentar permanece 
sempre um desafio. Embora a maioria das famílias no local possua terras agrícolas, venda de 
produtos agrícolas é o principal meio de obter renda. Isto tem a consequência não intencional de 
insegurança alimentar; uma situação que é agravada por condições meteorológicas erráticas, 
secas e inundações que baixam as colheitas. Nesse cenário, uma maior perda de terra por meio 
do desenvolvimento comercial terá um impacto significativo sobre a comunidade 
 
Impacto 3.1. A segurança alimentar na região já é muito baixa. O desenvolvimento comercial terá 
um grande impacto na já fraca segurança alimentar. 
 
Causa e comentário 
A perda de áreas agrícolas resultará na perda adicional da já insegura situação de segurança 
alimentar no local. 
 
Mitigação e Melhoria de Gestão 

 Deve-se dar apoio aos agricultores locais sob a forma de introdução de melhores métodos 
agrícolas, implementos, infra-estrutura, etc., para ajudá-los a melhorar as suas colheitas com 
tecnologia adequada provisão de sementes. 

 Recomenda-se que se evite qualquer deslocamento das terras agrícolas existentes. 

 Outra possibilidade pode ser o desenvolvedor considerar disponibilizar o excesso de água do 
sistema de irrigação a alguns dos moradores locais na forma de tanques ou água canalizada. 

 
Com mitigação 
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O impacto é NEGATIVO MODERADO durante a construção. 
 
Sem mitigação 
O impacto é NEGATIVO BAIXO devido à ligeira gravidade do impacto. Vai tornar-se positivo se a 
mitigação resultar em benefícios substanciais relacionados com o projecto para as comunidades 
locais. 
 
Declaração de Significância  

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

impacto 

Redução na Segurança Alimentar 

Sem Mitigação Permanente Área de Estudo Grave Definitivo MODERADA- 

Com Mitigação Permanente Área de Estudo Ligeiro Pouco Provável BAIXA - 

 
7.4.4 Questão 4: Perda Permanente de recursos naturais 
 
Os recursos naturais são definidos como materiais e componentes que ocorrem naturalmente no 
ambiente natural. Um recurso natural pode existir como uma entidade separada, tal como a água 
doce, e o ar, bem como organismos vivos tais como animais ou peixes. Os recursos naturais 
também podem existir em formas que requerem processamento para obter o recurso utilizável, 
como minérios de metais, petróleo e gás. 
 
Os recursos naturais referem-se ao seguinte:  

 O uso de água natural dos rios e furos; 

 Utilização e plantio em terras férteis para a produção agrícola (através de práticas de cultivo 
de culturas de rotação e/ou itinerante); 

 Uso de recursos naturais, tais como plantas (para fins culturais, de subsistência, comerciais 
e/ou medicinais) e madeira (para energia ou venda, como para a produção de carvão). 

 
Impacto 4.1. A construção de novas infra-estruturas para agricultura comercial pode resultar na 
perda permanente de árvores frutíferas, fontes de madeira e outros recursos naturais 
 
Causa e comentário 
O esgotamento dos recursos naturais tornou-se na maior preocupação dos governos e 
organizações no mundo. A maioria desses governos está actualmente a introduzir estratégias e 
práticas de desenvolvimento sustentável para responder às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras em responderem às suas próprias 
necessidades. 
 
Devem ser implementadas várias medidas de mitigação para garantir o desenvolvimento social 
através do desenvolvimento industrial enquanto ainda se conservam os recursos naturais para 
uso futuro. 
 
Mitigação e Melhoria de Gestão 
 

 Deve se separar porções de terra para fins das terras tradicionais e de uso dos recursos. 
Isso permitirá que os locais continuem a praticar a utilização tradicional ao mesmo tempo 
que ficam expostas à utilização moderna. 

 
Com mitigação 
Se medidas de mitigação adequadas estiverem em vigor, o impacto deverá ser NEGATIVO 
BAIXO, como as escalas de risco e gravidade indicam efeitos ligeiros a improváveis, 
respectivamente. 
 
Sem mitigação 
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Sem mitigação, o impacto poderá ser NEGATIVO ELEVADO como resultado da escala temporal 
de longo prazo e uma escala de risco definitiva. 
 
Declaração de significância 

Impacto 

Efeitot 
Risco e 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

impacto 

A construção de novas infra-estruturas para agricultura comercial pode resultar na perda permanente de 
árvores frutíferas, fontes de madeira e outros recursos naturais 

Sem Mitigação Permanente Área de estudo Grave Definido ELEVADA  - 

Com Mitigação Permanente Área de estudo Ligeiro Improvável BAIXA - 
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8 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA TERRA E 
DOS RECURSOS NATURAIS 

 
Os programas de monitoramento são necessários para verificar e avaliar a implementação e 
desempenho de todas as medidas de mitigação propostas neste relatório para assegurar que a 
terra actual e as questões de uso de recursos naturais identificadas são adequadamente tratadas. 
 

8.1 Objectivos do programa de monitoramento 
 
O Programa de Monitoramento (PrM) foi compilado para fornecer recomendações e directrizes, 
segundo as quais a conformidade com o monitoramente pode ser feita durante a construção e 
operação da proposta da nova plantação de cana-de-açúcar da EcoFarm fora de Chemba, na 
Província de Sofala, Moçambique, bem como garantir que se sejam considerados todos os 
factores da terra e recursos naturais para garantir o desenvolvimento ambientalmente 
responsável. O objectivo do PrM é fornecer especificações para “boas práticas ambientais” para 
aplicação durante a construção e operação. 

Este PrM informa a todos os funcionários relevantes e outros demais funcionários empregados no 
local de EcoFarm quanto às suas obrigações no cumprimento dos requisitos legais para a 
construção e operação da plantação da EcoFarm com especial referência para a prevenção e 
mitigação de possíveis impactos ambientais previstos. 

Objectivos do PrM: 

 Garantir a conformidade com o estipulado pelas autoridades reguladoras e directrizes que 
podem ser locais, provinciais, nacionais e/ou internacionais; 

 Garantir que exista alocação de recursos suficientes no orçamento do projecto de modo que a 
escala das actividades relacionadas com o PrM seja consistente com a significância dos 
impactos do projecto; 

 Verificar o desempenho ambiental, através de informações sobre os impactos na medida em 
que estes ocorrem; 

 Responder a eventos não previstos; 

 Dar retorno para a melhoria contínua do desempenho ambiental; 

 Identificar uma gama de medidas de mitigação que poderiam reduzir e mitigar os possíveis 
impactos para níveis mínimos ou insignificantes; 

 Apresentar acções específicas e detalhadas consideradas necessárias para ajudar a mitigar o 
impacto ambiental do projecto; 

 Identificar medidas que possam optimizar os impactos benéficos; 

 Criar estruturas de gestão que contemplem as preocupações e queixas com relação ao 
desenvolvimento; 

 Estabelecer um método de monitoria e auditoria de práticas de gestão ambiental durante todas 
as fases da actividade; 

 Especificar os períodos de tempo em que as medidas contempladas no programa final de 
gestão ambiental devem ser implementadas, caso necessário; 

 

8.2 Medidas de Mitigação e/ou de Gestão 
 
Uma vasta gama de potenciais impactos está associada às actividades de construção e operação 
do presente do projecto. Esses impactos podem ser classificados como impactos gerais, bem 
como impactos relacionados especificamente a este local. Devem ser sempre seguidas as regras 
gerais de melhores práticas. Adicionalmente a estas regras, medidas específicas de mitigação e 
recomendações são destacadas abaixo conforme enfatizado no Relatório de Especialidade para 
este local em específico. 

 Toda água de escoamento deve ser recolhida, canalizada e descartada. 

 O local deve ser monitorado visualmente para ocorrências de erosão, que devem ser 
registadas.  
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 Caso ocorra a erosão, devem ser implementadas mudanças necessárias no sistema de 
drenagem superficial. 

 Recomenda-se que se evite o deslocamento de quaisquer machambas existentes (terras 
agrícolas). 

 Caso seja inevitável, a comunidade terá de ser compensada pelo valor económico da terra. 

 Deve ser prestado apoio aos produtores locais na forma de introdução de melhores métodos 
agrícolas, implementos, infra-estrutura, etc, para ajudá-los a melhorar as suas colheitas 
através do fornecimento de tecnologia adequada e de sementes. 

 Outra possibilidade pode ser o desenvolvedor considerar a disponibilização do excesso de 
água do sistema de irrigação para alguns moradores locais na forma de tanques ou torneiras 
de água. 

 Deve se separar porções de terra para fins tradicionais de uso da terra e dos recursos. Isso 
permitirá que aos locais continuarem a praticar a utilização tradicional ao mesmo tempo que 
ficam expostas à utilização moderna. 

 
     

8.3 Monitoramento 
 
O presente programa de monitoramento será implementado ao longo da plantação da EcoFarm. 
Este programa incluirá: 

 Estabelecer uma linha de base através de fotografias dos aspectos ambientais identificados e 
locais de potencial impacto ao longo de rotas anteriores a construção. 

 Fazer o monitoramento trimestral para assegurar o cumprimento das condições do PrM, e 
quando necessário dar recomendações para a acção correctiva. 

 Elaborar um relatório de auditoria com uma classificação de conformidade do PrM. O Oficial 
de Redacção deve manter um registo fotográfico de qualquer dano nas áreas fora do local 
demarcado. Devem ser registados na íntegra a data, hora do dano, tipo de dano e razão para 
o dano para garantir que a parte responsável seja responsabilizada. Todos os pedidos de 
indemnização que emanam do dano devem ser direccionados para o Oficial de Reporte para 
avaliação. O desenvolvedor será responsável por todos os danos desnecessários ao meio 
ambiente. Deve ser mantido um registo de todas as reclamações dos proprietários de terras 
ou da comunidade. Todas as reclamações/queixas devem ser imediatamente tratadas de 
forma a garantir rectificações/pagamentos atempados pela parte responsáve. 

 

8.4 Relatórios  
 
É necessário um monitoramento contínuo para assegurar a adesão do desenvolvedor aos 
procedimentos de mitigação/prevenção de impactos aprovados. Sempre que forem observadas 
transgressões deverá ser emitida um aviso de inconformidade. A natureza e a magnitude da 
inconformidade devem ser registadas em um registo designado, bem como as medidas tomadas 
para pôr termo à não conformidade, as medidas tomadas para mitigar os seus efeitos e os 
resultados das acções. Todas as inconformidades devem ser documentadas e reportadas para o 
desenvolvedor em um relatório trimestral. 
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9 DECLARAÇÃO DE IMPACTO, CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 
A EcoFarm Mozambique Lda é uma companhia de desenvolvimento localizado na periferia oeste 
da Vila de Chemba, a cerca de 50 km a norte de Vila de Sena, no Distrito de Chemba, Província 
de Sofala, Moçambique (Figura 1.1). A EcoFarm Mozambique Lda propõe-se a desenvolver um 
projecto de cana-de-açúcar orgânica com capacidade de processar 1250 toneladas de cana por 
dia (TCD) a partir de 3200 hectares de terra plantada. Prevê-se que a percentagem de terra 
irrigada em relação a terra total seja próxima dos 60%. 
 
Foram identificados e discutidos, no total, 4 questões e 4 impactos. Todos os impactos pós-
mitigação são considerados como sendo BAIXOS.  
 

9.1 Recomendações para a proposta plantação da EcoFarm 
 
Todas as medidas de mitigação dadas abaixo devem ser implementadas no desenvolvimento da 
plantação de cana-de-açúcar da EcoFarm.   

 Toda a água de escoamento deve ser recolhida, canalizada e descartada de forma adequada. 

 O local deve ser monitorado visualmente para ocorrências de erosão, que devem ser 
registradas.  

 Caso ocorra a erosão, devem ser implementadas mudanças necessárias no sistema de 
drenagem superficial. 

 Recomenda-se que se evite o deslocamento de quaisquer machambas existentes (terras 
agrícolas). 

 Caso seja inevitável, a comunidade terá de ser compensada pelo valor económico da terra. 

 Deve ser prestado apoio aos produtores locais na forma de introdução de melhores métodos 
agrícolas, implementos, infra-estrutura, etc, para ajudá-los a melhorar as suas colheitas 
através do fornecimento de tecnologia adequada e de sementes. 

 Outra possibilidade pode ser o desenvolvedor considerar a disponibilização do excesso de 
água do sistema de irrigação para alguns moradores locais na forma de tanques ou torneiras 
de água. 

 Deve se separar porções de terra para fins tradicionais de uso da terra e dos recursos. Isso 
permitirá que aos locais continuarem a praticar a utilização tradicional ao mesmo tempo que 
ficam expostas à utilização moderna. 

 

9.2 Declaração e Parecer do Especialista sobre a Agricultura e Utilização da 
Terra e dos Recursos Naturais 

 
Os impactos de todos os aspectos da plantação de cana-de-açúcar da EcoFarm proposta foram 
considerados e avaliados como sendo aceitáveis, desde que as medidas de mitigação fornecidas 
no presente relatório sejam implementadas.  
 
Embora o uso de recursos agrícolas e naturais dentro da área afectada será impactado pelo 
desenvolvimento proposto, não foram identificadas áreas problemáticas ou falhas fatais para o 
local. 
 
Os impactos na agricultura, uso da terra e dos recursos naturais são também considerados como 
tendo baixa insubstituibilidade de perda de recursos, porque: 
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APÊNDICE A 
ANÁLISE DO SOLO – RESULTADOS DO LABORATÓRIO 

 
 
 


