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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
As modalidades de transporte propostas para as duas actividades principais no Projecto de cana-
de-açúcar da EcoFarm - a produção de açúcar orgânico para exportação, e a criação de gado 
para a produção de fertilizantes para a cana-de-açúcar, e, finalmente, para abate num matadouro 
fora do local em Chimoio ou Beira - são consideradas neste estudo. 
 
Ambas as unidades de produção requererão serviços de transporte para trazer bens e materiais 
para o local durante a fase de estabelecimento/construção do projecto, e para remover os 
produtos do local. 
 
São discutidas as modalidades de transporte propostas para cada unidade de produção, e são 
feitas estimativas dos volumes de tráfego gerados pelo projecto. São avaliados os potenciais 
impactos do tráfego relacionados ao projecto, e as medidas de mitigação propostas para reduzir 
os impactos a níveis aceitáveis. 
 
Em geral foram avaliados os impactos apenas para veículos médios e pesados. O projecto 
também irá gerar tráfego de veículos ligeiros mas não é possível estimar o volume deste tráfego 
com qualquer precisão. É, no entanto, importante notar que as medidas de mitigação propostas 
em matéria de segurança no trânsito, tais como a imposição e aplicação de limites de velocidade 
nas estradas do local, aplicam-se igualmente a todos os tipos de veículos, de acordo com as leis e 
regulamentos Moçambicanas de tráfego. 
 
Os impactos identificados foram os seguintes: 

Fase de Construção 

 Geração de poeira no local e nas estradas públicas 

 Segurança dos peões 

 Transporte de cargas anormais 
 
Fase de Operação 

 Segurança do pessoal e dos peões devido a acidentes de viação 

 Impactos associados ao transporte de camião para Sena, Chimoio e Beira 

 Degradação da estrada devido ao tráfego frequente de veículos pesados 
 
Resumo dos impactos 

Construção / Estabelecimento 

Geração de poeira 

30.1 Geração de poeira nas estradas do local MODERADO- BAIXO- 

30.2 Geração de poeira nas estradas públicas MODERADO- BAIXO- 

Risco de colisões de veículos e danos pessoais 

31.1 Segurança nas estradas do local MODERADO- BAIXO- 

31.2 Segurança nas vias públicas / MODERADO- BAIXO- 

31.3 Cargas anormais 
NEGLIGENCIÁV

EL 
NEGLIGENC

IÁVEL 

Degradação das estradas públicas 

32.1 Danos às estradas pelo tráfego gerado pelo projecto BAIXO- BAIXO- 

 

Operação 

Generação de poeira 

30.1 Geração de poeira nas estradas do local MODERADO- BAIXO- 

30.2 Geração de poeira nas estradas públicas MODERADO- BAIXO- 
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Risco de colisões de veículos e danos pessoais 

31.1 Segurança nas estradas do local MODERADO- BAIXO- 

31.2 Segurança nas vias públicas MODERADO- BAIXO- 

 

Degradação das estradas públicas 

32.1 Danos às estradas pelo tráfego gerado pelo projecto MODERADO- BAIXO- 

 
Resumo das recomendações 

A recomendação principal é desenvolver e implementar um Plano de Gestão de Tráfego para as 
fases de construção/estabelecimento e operação de toda a vida do projecto. As características 
importantes do plano devem ser: 

 Especificação e aplicação de limites de velocidade adequados nas estradas do local. 

 Estabelecimento de sinalização de alerta adequada ao longo de todas as estradas do 
local. 

 Medidas de supressão de poeira nas estradas do local. 

 Restrição do tráfego pesado para o período diurno. 

 Formação dos condutores em matéria de segurança do tráfego nas vias públicas, em 
especial quando atravessam ou estão próximos de áreas urbanas e de assentamentos ao 
longo das vias públicas. 

 Programas de educação e de consciencialização para a população afectada pelo projecto. 

 Inclusão de medidas que abordem os incidentes relacionados ao tráfego no Plano  de 
Emergência de Prontidão e Resposta do projecto, em especial os acidentes que envolvem 
danos pessoais. 

 Ligação permanente com as autoridades rodoviárias e de trânsito em matéria de cargas 
anormais e danos das vias públicas relacionados ao projecto. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O Projecto de Cana-de-açúcar da EcoFarm, que estará situado no Distrito de Chemba, na 
Província de Sofala, em Moçambique, nos arredores da Vila de Chemba, compreenderá o 
estabelecimento, instalação, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação para servir 
entre 2.000 e 3.000 hectares de cana-de-açúcar orgânica. Será progressivamente estabelecido 
um rebanho de até 5.000 cabeças de gado para fornecer fertilizante em forma de estrume para a 
cana-de-açúcar. O gado adulto será enviado para abate em um matadouro fora do local em 
Chimoio ou Beira. A cana-de-açúcar será processada em uma fábrica de açúcar que no final será 
capaz de processar 2.000 toneladas de cana por dia (TCD) para produzir açúcar bruto (castanho) 
e “plantação branca”. A fábrica será equipada com caldeiras que que irão impulsionar os 
geradores para alimentar a fábrica e os equipamentos de irrigação accionados por energia 
eléctrica externa. A fábrica estará situada nas áreas de produção da cana-de-açúcar. 
 
Os serviços de transporte serão necessário para as unidades de produção de açúcar e gado, para 
trazer bens e materiais para o local durante a fase de estabelecimento/construção do projecto, e 
para remover os produtos a partir do local. 
 
São discutidas nas secções a seguir as modalidades de transporte propostas para cada unidade 
de produção. São feitas estimativas dos volumes de tráfego gerados pelo projecto, seguidas de 
uma avaliação dos potenciais impactos do tráfego ligados ao projecto. São propostas medidas de 
mitigação para reduzir os impactos a níveis aceitáveis. 
 
Em geral, foram avaliados impactos apenas para veículos médios e pesados. O projecto também 
irá gerar tráfego de veículos ligeiros, mas não é possível estimar o volume deste tráfego com 
qualquer precisão. É, no entanto, importante notar que as medidas de mitigação propostas em 
matéria de segurança no tráfego, tais como a imposição e aplicação de limites de velocidade nas 
estradas do local, aplicam-se igualmente a todos tipos de veículos. 
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2 PRODUÇÃO DE AÇÚCAR 
 

2.1 Detalhes do Tráfego e do transporte do estabelecimento/construção do 
projecto 

 
Durante a construção, será necessário adquirir a maioria dos materiais para a infraestrutura de 
irrigação no local - que inclui pivôs centrais, estações de bombeamento, condutas e canais de 
distribuição - a partir do Porto da Beira. Os elementos estruturais e funcionais da planta de 
processamento de açúcar também serão transportados a partir da Beira para o local. Há duas 
opções de rota de estrada viáveis para se chegar ao local da EcoFarm 

 A primeira opção é utilizar a EN6 para Inchope, a EN1 a norte para Caia, e depois a 213 para 
o local. A distância total da Beira para o local é de cerca 500 km. 

 A segunda opção é o percurso ao longo da EN6 direcção a Mafambisse, virando na 213, uma 
curta distância passado por Dondo para o resto da viagem, via Inhaminga, até ao local. A 
distância total da Beira para o local é de cerca 380 km. 

 
A opção 1 é a viagem mais longa, mas a EN1 parece estar em melhores condições do que a 213, 
e é mais adequada para veículos maiores, e o tempo de viagem para um veículo de dois ou três 
eixos pode ser o mesmo.  
 

2.2 Detalhes do tráfego e do transporte da operação do projecto 
 
2.2.1 Plantio 
 
Para plantar campos com cana-de-açúcar, a semente de cana será cortada manualmente em 
hastes longos e dispostas em hastes longos para facilitar a carga com carregadores. Esta 
semente de cana é carregada para as unidades de operação - normalmente um tractor que puxa 
dois reboques de carga útil de 12 toneladas - e entregue ao campo para ser plantada. A cana será 
plantada manualmente por uma equipa de 18 pessoas. A cana será plantada, a uma taxa de cerca 
de 1 hectare por dia. Após do plantio o campo é fertilizado. 
 
2.2.2 Fertilização 
 
A compostagem é utilizada como fertilizante, e é transportada para o campo que será plantado na 
época seguinte. A compostagem será transportada em reboques basculantes de 10 toneladas, e 
depositada adjacente ao campo. Serão necessárias 19 toneladas de compostagem por hectare. O 
raio médio dos campos irrigados é de cerca de 440 metros, e o tamanho médio dos campos será 
de cerca de 61ha. Cada campo requererá 1 150 toneladas de compostagem, e um total de 230 
viagens, carregados para o campo e vazios no retorno. Estas viagens de veículos ocorrem no 
sistema de estradas local.  
 
Parte do fertilizante compreenderá bolo de filtro, que é um subproduto do processo de moagem da 
cana-de-açúcar. O bolo de filtro é constituído por fibras de cana-de-açúcar, solo e água, e é 
produzido a um ritmo de 2% por tonelada de cana moída. Nos níveis de produção projectados - 1 
000 toneladas de cana moída por dia - irá resultar na produção de 20 toneladas de bolo de filtro 
por dia. A fábrica de açucar, que não faz parte do projecto EcoFarm, está situada a cerca de 17 
km a sul da Vila de Chemba, e o bolo do filtro será transportado pela 213 para a instalação de 
compostagem no local, que estará localizada adjacente a instalação do gado. Tendo em conta os 
volumes relativamente pequenos de bolos de filtro produzidos não se espera que o seu transporte 
para a instalação de compostagem irá gerar mais de quatro viagens de veículo por dia - duas 
entregas com carga e dois retornos vazios - nas vias públicas. 
 
O bolo do filtro será misturado com estrume de gado na instalação de compostagem. A instalação 
de gado irá produzir estrume a um ritmo de 60 toneladas por dia, o que, depois de um período de 
9 a 12 semanas de compostagem com o bolo do filtro, resultará na produção de 80 toneladas de 
compostagem por dia. 
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2.2.3 Colheita 
 
A colheita será feita usando uma mistura de equipamentos mecanizados e trabalho manual. A 
cana cortada é carregada em reboques de 12 toneladas usando carregadores. Dois reboques de 
12 toneladas são puxados por um único tractor, que, depois de completamente carregado 
prossegue para o pátio da fábrica. No pátio da fábrica os reboques, que são equipados com 
basculantes laterais, são esvaziados e a cana passa pelo processo de moagem. Será mantido um 
stock de cana no pátio da fábrica em caso de atraso nas entregas a partir dos campos. A colheita 
será realizada 24 horas por dia durante 300 dias do ano, e, de modo a abastecer a fábrica com 1 
000 toneladas de cana por dia exigirá que se façam 40 viagens carregadas por dia, do campo 
para a fábrica, e 40 viagens descarregadas de regresso da fábrica para o campo. Isso equivale a 
uma viagem a cada 20 minutos na estrada 213 entre o local da Ecofarm e a fábrica de 
processamento de cana e, requererá um controle cuidadoso do tráfego para manter um fluxo de 
tráfego seguro e ordenado. 
 
2.2.4 Estradas 
 
A rede de estradas no local será dividida em estradas principais e estradas secundárias. As 
estradas secundárias serão aquelas que dão acesso directo aos campos, enquanto que as 
estradas principais serão as artérias principais que ligam as várias secções da EcoFarm. As 
principais estradas terão 12 metros de largura, com drenagem lateral e estruturas de concreto 
para aquedutos e pontes. Essas estradas terão de ser concebidas para suportar uma carga de 
80kN por eixo em todas as condições meteorológicas. As estradas secundárias terão 6 metros de 
largura, e necessitarão de manutenção durante a estação seca, pois estas não serão construídas 
com uma camada de desgaste. Existem depósitos de cascalho laterítico na área do projecto e 
serão a fonte de cascalho para a construção das estradas. Estradas em áreas de camadas mais 
elevada do local do projecto serão capazes de suportar o tráfego de camiões pesados, enquanto 
que aquelas camadas mais baixas das planícies de inundação aluviais exigirão maior atenção à 
preparação do subleito, e uma sub-base mais robusta para espalhar a carga uniformemente sobre 
o subleito. Serão necessários drenos laterais e sarjetas de águas pluviais, bem como pontes para 
atravessar os canais de irrigação. Os solos dos planaltos arenosos da área do projecto oferecem 
boa tracção para a mecanização, e secam rapidamente após as chuvas. 
 
Para além das actividades agrícolas primárias de plantio, fertilização e colheita haverá tráfego 
gerado devido a outras actividades agrícolas, que incluirão tratamento de doenças e prevenção de 
pragas, remoção de ervas daninhas, viagens de gestão geral e de supervisão e transporte de 
trabalhadores. 
 

2.3 Detalhes do tráfego e transporte para exportação a partir do local. 
 
O local da EcoFarm está a aproximadamente 35 km a noroeste da Vila de Sena. O açúcar será 
ensacado em sacos de 50 kg e 1 tonelada. Os sacos de 1 tonelada serão para exportação a partir 
do Porto da Beira, enquanto que os sacos de 50 kg serão principalmente para o consumo local. 
As duas opções para o transporte do açúcar orgânico para a Beira são descer de barcaça pelo 
Rio Zambeze e usar a ferrovia existente de Sena-Moatize. 
 
2.3.1 Barcaças 
 
Transportar o produto em uma barcaça pelo Rio Zambeze, e a sul ao longo da costa da Beira, 
parece ser a opção de transporte mais económica, e esta é actualmente a opção preferida. A 
empresa ETC Marine foi contactada para fornecer uma proposta para este serviço. A propriedade 
Sena Sugar perto de Marromeu faz uso de barcaças para as suas necessidades de logística. 
 
2.3.2 Ferrovia 
 
A linha férrea de Sena-Moatize recentemente reabilitada é também uma opção para o transporte 
do açúcar para Beira. Esta opção iria requerer que o açúcar fosse transportado de camião tanto 
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quanto em Sena, a uma distância de aproximadamente 35 quilómetros. No entanto, o objectivo 
principal da linha férrea é facilitar a exportação do carvão das novas minas de carvão de 
exportação ao redor de Moatize, no sul da Província de Tete, e sua capacidade é apenas 
suficiente para o serviço de tráfego de carvão. A capacidade da Linha para transportar carga 
adicional que não seja carvão, terá que ser estudada. 
 
Na Beira, o açúcar para exportação será armazenado em uma instalação existente pertencente 
aos CFM (Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique) e arrendada pela empresa portuária 
Holandesa Cornelder. 
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3 PRODUÇÃO  DE GADO 
 

3.1 Detalhes do tráfego e transporte da operação do projeto 
 
Será necessário adquirir certos alimentos suplementares para a operação de produção de gado, 
incluindo copra, fosfato, sal e terra diatomácea. A copra é a semente de coco seca, que é rica em 
óleos e proteínas e serve para engordar o rebanho. Esta será proveniente de Quelimane. Rações 
de fosfato inorgânico são necessárias para satisfazer os requisitos de fósforo necessário para a 
produção animal, e esta será proveniente de Nacala. O sal é uma fonte de sódio e outros 
oligoelementos, que servem para melhorar a saúde e produtividade de um animal. Este será 
proveniente da Beira. A terra diatomácea é usada como um suplemento alimentar para prevenir 
aglomerantes do alimento, e será proveniente da Manhiça.  
 
Uma vez que a maior parte da alimentação do gado será cultivada no local em regime de 
irrigação, prevê-se que o transporte de alimentos complementares para o local não irá gerar 
volumes diários significativos de tráfego nas vias públicas. Outras viagens operacionais gerais nas 
vias públicas também não serão significativas. 
 

3.2 Detalhes do tráfego e do transporte da exportação a partir do site 
 
Haverá cerca de 3.000 cabeças de gado produzidas por ano, que serão transportadas para 
matadouros na Beira ou Chimoio para abate. O gado será movido por estrada até ao matadouro, 
em lotes de 50 animais por camião. Dependendo do programa de reprodução adoptado, o 
transporte de bovinos vivos não é susceptível de gerar mais do que duas ou três viagens de 
camiões carregado por dia nas vias públicas. 
 
A possibilidade de transportar gado para Beira de barcaça ou de comboio também será estudada, 
uma vez que é provável que estas formas de transporte sejam menos estressantes para os 
animais. 
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4 IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 

4.1 Impactos na fase de construção 
 
Impacto 1: Geração de poeiras nas estradas do local 
 
Causa e comentário 
Este impacto aplica-se às estradas não pavimentadas dentro dos limites da farma. Haverá 
comunidades dentro dos limites da farma que continuarão a praticar a agricultura de subsistência. 
O tráfego ao longo das estradas não pavimentadas causará emissões de poeiras fugitivas 
provenientes das rodas de veículos, que podem revestir as casas ao redor, incluindo as culturas 
das comunidades. 
 
Medidas de mitigação 
As estradas da EcoFarm devem ser tratadas para reduzir as emissões de poeiras quando 
prevalecerem condições de secas e de ventania, e quando o movimento de veículos nas estradas 
for elevado. As medidas sugeridas incluem: regar a superfície, usar aglutinantes químicos de 
superfície, ou a pavimentação de estradas com cascalho. A aplicação de limites de velocidade 
também irá apoiar na redução de emissões de poeiras.  
 
Declaração de Significância 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral Escala Temporal Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Impacto: Geração de poeiras nas estradas do local 

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer MODERDADA - 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro  Pode ocorrer BAIXA - 

 
Impacto 2: Generação de poeiras nas estradas nacionais 
 
Causa e comentário 
Este impacto aplica-se à estrada não pavimentada que vai da Vila de Sena para a EcoFarm. 
Existe um pequeno número de comunidades localizadas adjacentes a este trecho de estrada de 
40 km. O tráfego frequente de entrega de materiais de construção para o local irá gerar poeira que 
poderia impactar negativamente a estas comunidades. 
 
Medidas de mitigação 
Dada a extensão da estrada é impraticável aplicar medidas de mitigação tais como a rega de 
superfície regularmente, aglutinantes químicos de superfície ou pavimentação com cascalho para 
reduzir os danos da poeira. Propõe-se que o controle de velocidade deva ser a medida de 
mitigação principal para reduzir a geração de poeiras fugitivas das rodas dos veículos que 
circulam nesta estrada. Todos os veículos ligados ao projecto da EcoFarm devem ser obrigados a 
obedecer os limites de velocidade razoáveis quando circularem pelos assentamentos, 
especialmente em condições de vento, para reduzir as emissões de poeira. Esta medida também 
serve como um meio para reduzir o potencial de acidentes em áreas de assentamento nas laterais 
das estradas. 
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Declaração de Significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Impacto:  

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer MODERADA - 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro  Pode ocorrer BAIXA - 

 
Impacto 3: Segurança dos peões 
 
Causa e comentário 
Haverá riscos associados com o grande aumento no tráfego na fase de construção. Camiões de 
entrega de material de construção, ou associados às obras de construção, passarão com 
frequência pelas comunidade localizadas na estrada entre Sena e EcoFarm. As estradas dentro 
da Ecofarm também terão um grande aumento no tráfego de veículos 
 
Mitigação e gestão 
Implementação de todas ou algumas das seguintes medidas, conforme apropriado: 

 Limites de velocidade nas comunidaes; 

 Sinalização adequada e sinais em veículos; 

 A Ecofarm deve ter um plano de resposta a emergência, conhecido pelos motoristas, o que 
lhes permitirá agir rapidamente e de forma adequada em caso de um acidente envolvendo um 
peão. Deve incluir detalhes sobre: 
o O hospital mais próximo, 
o Procedimentos adequados de primeiros socorros, 
o Números de contacto importantes. 

 Tráfego de equipamento de construção apenas durante o dia 
 
Declaração de Significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal  Escala Espacial  
Gravidade do 

Impacto 

Impacto: Segurança dos Peões  

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Regional Grave Pode ocorrer MODERADA - 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Regional Grave Pouco provável BAIXA - 

 
Impacto 4: Transporte de carga anormal ao Local do Projecto 
 
Causa e Comentário 
É possível que alguns componentes da fábrica com tamanho anormal tenham de ser 
transportados da Beira para o local do projecto. Uma carga anormal exigirá dois veículos de 
escolta (um atrás e outro à frente) para avisar os outros utentes da estrada sobre o perigo à 
frente. O veículo também será de movimento lento em relação ao restante tráfego, o que poderia 
causar atrasos. Não há obstáculos conhecidos, tais como pontes de passagem superior baixas ou 
pontes estruturalmente instáveis de passagem subterrânea na rota EN6 que poderiam prejudicar o 
transporte de cargas anormais por estrada para o local.  
 
Medidas de Mitigação 
Camiões com cargas anormais devem ser escoltados por pelo menos dois veículos (a frente e 
atrás). O camião deve considerar sair para fora da estrada periodicamente para permitir que os 
veículos possam ultrapassar. Autoridades de trânsito devem ser consultadas no que diz respeito à 
passagem destes grandes camiões através das grandes cidades e povoados ao longo da rota, 
como estes camiões precisarão de duas pistas para para virar. 
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Declaração de Significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal  Escala Espacial  
Gravidade do 

Impacto 

Impacto:  

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer Negligenciável 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer Negligenciável 

 
4.2 Impactos da fase de operação 
 
Impacto 5: Segurança do pessoal e dos peões devido a acidentes com veículos 
 
Causa e comentário 
O movimento de veículos, alguns dos quais será muito grande, ao longo das estradas do local 
dentro da área da EcoFarm, especialmente durante o período de colheita, é um risco para a 
população local e pessoal que vive dentro e ao redor da farma. O número de peões (incluindo 
crianças sem supervisão), utilizando estas faixas poderia ser elevado, pois as pessoas precisam ir 
para os seus negócios diários e as parcelas têm áreas não plantadas entre elas que podem ser 
utilizadas pelas comunidades locais.  
 
Uma questão importante a considerar é também a proximidade dos domicílios à rede viária 
existente. Camiões e veículos pesados podem passar através de pequenos assentamentos que 
estão perto da estrada, e muitos peões (muitas vezes crianças) que utilizam essas estradas 
muitas vezes têm muito pouca compreensão das regras de segurança do tráfego rodoviário. As 
estradas também são usadas por ciclistas todos os quais podem ser acfetados pelo aumento do 
tráfego rodoviário. De particular preocupação também devem ser crianças novas que vão à escola 
e a geração mais velha. Além disso, os animais também podem ser afectados, ou podem 
representar um risco para os motoristas.  
 
Medidas de mitigação 

As seguintes recomendações são sugeridas: 

 Todos os veículos que viajam no-campo e do campo para a fábrica de processamento 
devem cumprir um conjunto de normas de segurança rodoviária que devem ser 
desenvolvidas, além de todos os outros procedimentos operacionais da EcoFarm. Isto deve 
fazer parte do contrato com o empreiteiro(s), caso as actividades de colheita sejam 
tercearizadas. 

 Devem haver verificações aleatórias pelos Oficiais de Segurança da EcoFarm da sobriedade 
dos motoristas, técnico dos veículos e conformidade com os requisitos de segurança do 
tráfego dentro da farma. Caso note-se uma não-conformidade, deve ser emitida uma 
advertência por escrito.  

 Deve haver controle rigoroso dos limites máximos de velocidade para veículos, e uma 
velocidade máxima de 50km/h em estradas públicas é tentativamente recomendado. 

 Deve ser desenvolvida e implementada a formação dos motoristas e programa de 
conscientização. 

 As recomendações acima são aplicáveis a todos os veículos da EcoFarm e todos os 
veículos conduzidos por terceiros associados às actividades na propriedade da EcoFarm. 

 Indivíduos não autorizados devem ser proibidos de conduzir veículos nos campos. Todos os 
condutores autorizados devem ser treinados para um nível adequado e a competência 
verificada rotineiramente. 
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Recomenda-se que a EcoFarm desenvolva e implemente uma Política e Plano de Saúde e 
Segurança da Comunidade. Esse plano/política deve incluir regras de segurança no trânsito, e 
que seria necessário fazer cumprir as directrizes particulares, incluindo as relacionadas com a  
vedação adequada de certas infraestruturas. Este plano deve ser comunicado a todo o pessoal e 
CAPs através dos mecanismos descritos no Plano de Engajamento das Partes Interessadas. 
 
Declaração de Significância 

Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral Escala Temporal  Escala Espacial  

Gravidade do 
Impacto 

Impacto: Personnel and pedestrian safety due to vehicle accidents 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Moderado Pode ocorrer MODERADA - 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Localizado Moderado Pouco provável BAIXA - 

 
Impacto 6: Impactos associados com o transporte de camião para Sena, Chimoio e Beira 
 
Causa e comentário 
O projecto envolverá o transporte de açúcar por barcaça para Beira, ou o transporte por estrada 
para Sena, e em via ferroviária para Beira. O transporte do gado será através de camião de gado, 
quer para Beira ou Chimoio. Não foi possível quantificar o número exacto de veículos que vão ser 
adicionados para as estradas, mas os impactos ainda podem ser determinados 
independentemente. 
 
O transporte rodoviário vai envolver veículos que passam por áreas rurais, pequenos 
assentamentos, áreas urbanas e mercados. O número de peões (incluindo crianças sem 
supervisão) que utilizam a estrada é susceptível de ser elevado e a maioria desses peões têm 
pouca compreensão das regras de trânsito, sem experiência de condução de veículos, e pouca 
compreensão da física de condução de veículos grandes e pesados e dificuldades de evitar 
acidentes. Os peões vão encontrar veículos da EcoFarm (em adição a outros tráfegos) quando 
atravessarem a rua, enquanto eles andam ao longo da estrada em seu caminho para ou da 
cidade/vila e enquanto eles realizam negócios na beira da estrada (ou seja, compra e venda de 
mercadorias). 
 
Medidas de mitigação 

Para mitigar o potencial impacto de veículos da EcoFarm em termos de colisão com peões, e do 
congestionamento nas estradas, são sugeridas as seguintes medidas de mitigação: 

 Não deve ser permitida a viagem de veículos pesados de transporte de açúcar para Sena à 
noite. Enquanto isso aumenta a frequência de movimentos do veículo durante o dia, ele vai 
reduzir significativamente o risco para os peões e outros utentes da estrada. 

 Os veículos devem evitar a entrega do produto a Sena, Chimoio ou Beira durante os 
períodos de pico de  tráfego e uso de peões. 

 Devem ser decididos limites de velocidade razoáveis, com base nos riscos associados a 
cada trecho da estrada de EcoFarm a Sena. Estes devem ser monitorados pelo Oficial de 
Segurança da EcoFarm. Para os troços de estrada entre Sena e Chimoio e Beira, o limite de 
velocidade atribuído deve ser respeitado. 

 O Oficial de Segurança da EcoFarm deve verificar aleatoriamente a condição da estrada 
para fornecedores e veículos de entrega do produto (são travões, lanternas, faróis, 
silenciadores, reflectores etc funcionando corretamente; existem vazamentos de óleo, etc?). 

 Veículos deverão cumprir os limites de carga legislados por eixo, e a EcoFarm deve garantir 
que todos os veículos saindo do local cumpem, especialmente em viagem de regresso. 

 As recomendações acima devem ser aplicáveis a todos os veículos da EcoFarm e todos os 
veículos conduzidos por terceiros associados com a entrega de e para a farma.  
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Declaração de Significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal  Escala Espacial  
Gravidade do 

Impacto 

Impacto: Impacts associated with truck transport to Sena, Chimoio and Beira 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Moderado Pode ocorrer BAIXA - 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Regional Moderado Pouco provável BAIXA - 

 
Impacto 7: Degradação da estrada devido ao tráfego frequente de veículos pesados 
 
Causa e comentário 
É provável que o estado das estradas públicas irá deteriorar-se mais rapidamente, devido à 
utilização da estrada por veículos da EcoFarm. Tal deterioração da qualidade da estrada vai 
aumentar o risco de acidentes de trânsito, e vai abrandar e, possivelmente, interromper o fluxo de 
tráfego. Isto terá um impacto negativo sobre todos os usuários rodoviários de transporte de 
pessoas e mercadorias e sobre o nível de actividade económica em geral. 
 
Medidas de mitigação 

 As seguintes recomendações são feitas: 

 Deve ser mantida ligação contínua com os órgãos governamentais responsáveis pela 
manutenção de estradas, para chamar a atenção para áreas que requerem manutenção de 
estrada. 

 Assegurar que veículos não estão sobrecarregados. A sobrecarga é um dos principais 
contribuintes para danos causados às estradas. Veículos que partem da farma devem ser 
pesados na báscula da EcoFarm para garantir que eles não fiquem sobrecarregados. 

 
Declaração de Significância 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal  Escala Espacial  
Gravidade do 

Impacto 

Impacto: Road degradation due to frequent heavy vehicle 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Moderado Pode ocorrer BAIXA - 

Com 
Mitigação 

Longo prazo Regional Moderado Pouco provável BAIXA - 

 
 


