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SUMÁRIO EXECUTIVO
A Suni Resources S.A. é uma empresa Moçambicana focada principalmente na indústria de
mineração de grafite e pretende desenvolver uma mina de grafite na área do Projecto de Balama
Central (referido como o “Local do Projecto” ou “local”) localizado no Distrito de Balama, Província
de Cabo Delgado, norte de Moçambique. A área do projecto está situada a cerca de 6 km a sudeste
da Vila de Balama e a 56 km a sudoeste da Cidade de Montepuez.
Duas sequências significativas que contêm grafite estão localizadas na área de licença de Balama
Central. Do Oeste para Este, esses são os depósitos de Lennox e Byron. Os depósitos estão
próximos da superfície e o material de cobertura varia entre 1-5m com uma média de
aproximadamente 3m de material de cobertura. A mineralização é abruptamente íngreme a
aproximadamente 50 graus em direcção ao noroeste.
Foi efectuado um levantamento da estação chuvosa no local, de 22 a 29 de Janeiro de 2018.
Durante o levantamento, fez-se uma viagem de carro inicial pela área de estudo para estabelecer a
diversidade de habitat e o estado ecológico geral, tanto dentro como fora da área de estudo.
A área de estudo é composta principalmente por terras agrícolas intercaladas com pequenos
fragmentos de vegetação natural. Existe um pequeno córrego que corre pelo depósito Lennox que
foi cultivado com cana-de-açúcar, tomate, alface e espinafre. Existem também várias zonas
húmidas sazonais baixas e nestas foi plantado o arroz. A área de estudo, portanto, não é mais
representativa de comunidades de vegetação que se espera que ocorram aqui e, como resultado,
foi decidido que seriam também avaliadas amostras de parcelas de vegetação natural que ocorrem
fora da área de estudo para fins de comparação.
As parcelas amostradas fora da área de estudo indicam que a vegetação natural é a Floresta de
Miombo como estavam presentes a Brachystegia spiciformis e a Brachystegia boehmiii. Quando
foram comparadas a composição de espécies e a estrutura da comunidade com os fragmentos de
vegetação remanescentes dentro da área de estudo, foi evidente que a vegetação natural restante
é de natureza secundária. Os locais de amostragem fora da área de estudo apresentaram maior
diversidade de espécies de arbustos e árvores. Em termos de estrutura, as árvores fora da área de
estudo eram maiores e havia um sub-bosque, canopy e camada emergente bem definidos.
A vegetação natural dentro do local do estudo é classificada como Floresta de Miombo Secundária
e é caracterizada pela presença de Brachystegia spiciformis, uma espécie de miombo que
facilmente se regenera a partir do rizoma em áreas previamente desmatadas. Outras espécies
dominantes incluem Brachystegia boehmii, Annona senagalensis, Bauhinia petersiana,
Diplorhynchus condylocarpon, Combretum e adenogonium. As árvores são tipicamente pequenas
ou semelhantes a arbustos e apresentam mais uma aparência similar a bosque do que uma
estrutura de floresta.
A infraestrutura do projecto (excluindo estradas) resultará na limpeza de 498 ha de terra, dos quais
apenas 35ha são de Floresta de Miombo Secundária. O resto é composto por 54 ha de machambas
plantadas em zonas húmidas sazonais (machambas inundadas) e onde são cultivadas culturas
como o arroz e 408 ha de machambas “secas”, onde são cultivadas culturas como o milho e a
mandioca.
Foram registados um total de 138 táxons dentro do local, mas é provável que algumas espécies
tenham passado despercebidas, como espécies menos notáveis, tal como o capim, são difíceis de
identificar, a menos que floresçam, e bulbos e geófitas estão frequentemente presentes por curtos
períodos de tempo. Como grandes porções do local são dominadas por machambas (que tem uma
baixa diversidade), acreditamos que os 138 táxons representam apenas cerca de um terço dos
táxons na região.
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Apenas seis espécies de Interesse de Conservação foram encontradas dentro do local. Estas
incluem Dalbergia melanoxylon (IUCN: Baixo Risco/Quase Ameaçada), Pterocarpus angolensis
(IUCN: Baixo Risco/Quase Ameaçada), Sterculia appendiculata (Lista Vermelha de Dados de
Moçambique: Vulnerável), Sterculia quinqueloba (Lista Vermelha de Dados de Moçambique:
Vulnerável), Afzelia quanzensis (Lista Vermelha de Dados de Moçambique: Baixo Risco/Quase
Ameaçada) e Dalbergia melanoxylon (CITES: Apêndice II).
Como o actual uso da terra já resultou na perda de comunidades de vegetação, biodiversidade em
geral e espécies de interesse de conservação na área de estudo, os impactos resultantes das
actividades de mineração propostas na vegetação remanescente são de significância moderada e
baixa para a fase de construção. Ao implementar medidas de mitigação, esses impactos podem ser
ainda mais reduzidos a um impacto residual Baixo Negativo (Tabela 1).
Foi identificado um impacto para a fase operacional e está associado ao afluxo de candidatos a
emprego para a área. Este é difícil de mitigar e o impacto residual é, portanto, de significância
Moderada.
Tabela 1: Resumo dos impactos pré e pós-mitigação na flora da área do projecto
Pré-Mitigação
Pós Mitigação
FASE DE CONSTRUÇÃO
Impacto 1a: Perda da Floresta de Miombo
Secundária na cava e TSF
Impacto 1b: Perda de biodiversidade na cava e TSF
Impacto 1c: Perda de Espécies de Interesse de
Conservação na cava e TSF
Impacto 2a: Perda da Floresta de Miombo
Secundária no acampamento, planta e despejo de
rocha estéril.
Impacto 2b: Perda de Biodiversidade no
acampamento, planta e despejo de rocha estéril.
Impacto 2c: Perda de Espécies de Interesse de
Conservação no acampamento, planta e despejo de
rocha estéril.
Impacto 3a: Perda de Floresta de Miombo
Secundária ao longo das estradas de acesso.
Impacto 3b: Perda de biodiversidade ao longo das
estradas de acesso.
Impacto 3c: Perda de Espécies de Interesse de
Conservação ao longo das estradas de acesso.
Impacto 4: Fragmentação da vegetação e efeitos de
borda
Impacto 5: Invasão de espécies exóticas
Impacto 7: Sufocamento da vegetação como
resultado do aumento de níveis de poeira
FASE OPERACIONAL
Impacto 8: Perda de comunidades de plantas
intactas (como impacto indirecto) como resultado do
deslocamento de terras agrícolas.

MODERADO-

BAIXO-

BAIXO-

BAIXO-

MODERADO-

BAIXO-

Negligenciável
Negligenciável
BAIXO-

BAIXO-

MODERADO-

BAIXO-

MODERADO-

BAIXO-

MODERADO-

BAIXO-

MODERADO-

BAIXO-

MODERADOMODERADO-

BAIXOBAIXO-

ELEVADO-

MODERADO-

Como a área do projecto é transformada e os impactos residuais são, na sua maioria, de baixa
significância, não são necessárias compensações de biodiversidade para este local. No entanto,
recomenda-se que sejam mantidos corredores ecológicos que atravessam o local para permitir o
movimento de espécies faunísticas, como camaleões, répteis, roedores e anfíbios, bem como para
dispersão de sementes. Uma vez que a Floresta de Miombo se regenera de forma relativamente
rápida e fácil quando a terra agrícola é deixada em pousio, recomenda-se que essa abordagem seja
usada para criar o corredor ecológico.
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1

INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO

1.1

Descrição do projecto

A Suni Resources S.A. é uma empresa moçambicana focada principalmente na indústria de
mineração de grafite e pretende desenvolver uma mina de grafite na área do Projecto de
Balama Central (referido como o “Local do Projecto” ou “local”) localizado no Distrito de
Balama, Província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. A área do projecto está situada
a cerca de 6 km a sudeste da Vila de Balama e a 56 km a sudoeste da Cidade de Montepuez
(Figura 1-1). A área de licença (Licença de Prospecção e Pesquisa 4118) cobre
aproximadamente 9.600 ha, dentro da qual existem dois recursos adjacentes que a empresa
pretende explorar. Os dois depósitos são considerados como parte deste processo de
Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS). A 29 de Junho de 2016, a área de licença
de Balama Central foi reduzida para 5.988 ha.
Duas sequências que contéem unidades grafíticas significativas estão localizadas na área da
licença de Balama Central. Do Oeste para Este, esses são os depósitos de Lennox e Byron
(Figura 1-2). Os depósitos estão próximos da superfície e o material de cobertura varia entre
1 e 5 m com uma média de aproximadamente 3 m de material de cobertura. A mineralização
é abruptamente íngreme a aproximadamente 50 graus em direção ao noroeste.
O depósito de Lennox tem aproximadamente 150-250m de largura e 1.400m de comprimento
e é composto por uma zona de testemunho de alto teor rodeada por uma zona de halo de
baixo teor. O menor depósito, o Byron, tem aproximadamente 100m de largura e 300m de
comprimento e contém Carbono Grafítico Total (TGC) de alto e baixo teor.
A empresa começou com dois programas de perfuração no Local do Projecto, um iniciado
em 2016 e um segundo em Dezembro de 2017. Os resultados iniciais indicam uma alta
proporção de grafite de elevada qualidade neste local. A grafite é um componente crítico das
baterias de iões de lítio que são componentes-chave das tecnologias verdes para o
armazenamento de energia de baterias, incluindo a alimentação de veículos eléctricos. Uma
vez que há uma mudança global em direcção a uma tecnologia mais limpa, há uma demanda
cada vez maior por grafite da qualidade encontrada neste local e espera-se que essa
demanda cresça em 40% por ano.
A disposição da mina é apresentada na Figura 1.2, mas o leitor é encaminhado ao Capítulo
3 do Relatório de Impacto Ambiental e Social (REIA) para uma descrição detalhada do
projecto.
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Figura 1-1: Mapa de localização indicando a posição da área de licença de prospecção e pesquisa em relação a Vila de Balama e Montepuez.
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Figura 1-2: Mapa de infraestrutura indicando a disposição proposta.
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1.2

Termos de Referência

Para um bom planeamento e gestão ambiental da área, a Suni Resources nomeou a Coastal
and Environmental Services (“CES”) para realizar um levantamento botânico de base e
avaliação de impacto da área de estudo. O objectivo deste é estabelecer as condições de
base antes das actividades de mineração e avaliar os potenciais impactos da mina proposta
na vegetação, na área de estudo.
Aplicam-se a esta avaliação os seguintes termos de referência:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3

Descrever e mapear diferentes unidades de vegetação e ecossistemas (por exemplo,
pastagens, savanas, riparianas etc.) na área de mineração.
Descrever a biodiversidade floral e registar as espécies de plantas que ocorrem em
cada tipo de vegetação.
Determinar unidades de habitat que desempenham funções críticas no ecossistema
(por exemplo, controlo de erosão, serviço hidrológico, etc.).
Utilizar uma abordagem aleatória estratificada para levantamentos botânicos
baseados em quadriculas para descrever a biodiversidade e o estado ecológico de
cada unidade de vegetação.
Descrever e mapear ecossistemas raros, em perigo ou ameaçados.
Estabelecer e mapear áreas sensíveis de vegetação e espécies de interesse de
conservação (Lista Vermelha de Dados da IUCN).
Identificar espécies de plantas exóticas, avaliar o potencial invasivo e recomendar
procedimentos de gestão.
Identificar e avaliar os impactos das perspectivas de mineração e infra-estrutura
associada na vegetação natural em termos de perda de habitat e fragmentação e
degradação de ecossistemas-chave.

Especialidade da Equipa

dra. Tarryn Martin, Especialista Líder em Botânica
Tarryn é Bacharel em Botânica e Zoologia, Licenciada em Biodiversidade de Vertebrados
Africanos e possui um Mestrado com distinção em Botânica pela Universidade de Rhodes. A
dissertação de Mestrado de Tarryn analisou o impacto de incêndios na recuperação de
gramíneas Panicóide C3 e C4 e gramíneas não-Panicóide no contexto da mudança climática
para o qual ela ganhou a Medalha Junior Capitain Scott (Ciência Vegetal) por ter produzido a
melhor dissertação de mestrado de 2010 da Academia Sul-Africana de Ciências e Arte, bem
como um Prémio de Desempenho Académico de Destaque em Ciências de Pastagem e
Forragem pela Grassland Society of Southern Africa (Sociedade de Gramíneas da África
Austral). Ela realiza avaliações de vegetação que incluem mapeamento de vegetação e de
sensibilidade para orientar os desenvolvimentos e assim minimizar os seus impactos sobre a
vegetação sensível. Tarryn realizou uma série de avaliações de vegetação e de impacto em
Moçambique (de acordo com os padrões da IFC), estas incluíram o Projecto Florestal da Lúrio
em Nampula, a Mina de Grafite de Ancuabe e Nicanda Hills da Syrah em Cabo Delgado e a
Mina de Ferro da Baobab em Tete, Moçambique. Tarryn também co-concebeu e implementou
o Programa de Monitoramento Terrestre para a Kenmare, MOMA, uma mina de minerais
pesados em Moçambique e trabalhou no levantamento botânico de base da Lesotho
Highlands Development Authority para a fase 2 do Projecto Hídrico das Terras Altas do
Lesotho.
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Dra. Alice Massingue, Especialista em Botânica
Alice é doutoranda em Botânica na Escola de Ciências Ambientais da Universidade
Metropolitana Nelson Mandela, África do Sul. É Mestre em Desenvolvimento Agrícola com
foco na Gestão de Florestas e Faunas pela Universidade Eduardo Mondlane em
Moçambique. É licenciada em Ciências Biológicas também pela Universidade Eduardo
Mondlane em Moçambique. Alice ganhou experiência considerável na implementação de
planos de gestão ambiental na flora e na vegetação, tais como: Dados de base de espécimes
tipo para JSTOR PLANTS. Colaborou em diversos estudos sobre biodiversidade, como o
levantamento da Vegetação e Flora de Gorongosa no Centro de Moçambique 2006-2007,
Estudo de Vegetação e Flora da Floresta Costeira em Cabo-Delgado 2009-2015, Norte de
Moçambique. Pesquisa em plantas ameaçadas: colaborou na avaliação de plantas
ameaçadas em Moçambique, em coordenação com a SANBI, Pretória, África do Sul. Possui
uma vasta formação académica, incluindo avaliações de impacto, caracterização da
vegetação e da flora para obtenção de licença ambiental em Moçambique
Dra. Chantel Bezuidenhout (Controlo de Qualidade)
Chantel possui Mestrado e Doutoramento em Botânica (ecologia estuarina) e um bacharelado
em Botânica e Geografia pela Universidade Metropolitana Nelson Mandela (África do Sul).
Chantel é consultora ambiental há aproximadamente 10 anos e, como tal, tem se focado na
gestão ambiental e avaliação de impacto. Chantel tem muito conhecimento da legislação
ambiental e geriu várias avaliações de impacto ambiental, social e de saúde e planos de
gestão para mineração de minerais pesados na África do Sul e Madagáscar. Esses projectos
foram concluídos segundo os padrões internacionais (IFC e Banco Mundial). Além disso, a
Chantel também concluiu AIASSs para uma série de minas a céu aberto na Zâmbia e em
Moçambique. Esses projectos foram concluídos também de acordo com os Padrões da IFC
e foram concedidas autorizações ambientais dos seus países de origem. O interesse da
Chantel reside no campo da terra e recursos naturais e, como tal, concluiu com sucesso
várias destas avaliações para grandes projectos de mineração em Moçambique e
Madagáscar. Ela é consultora principal e gerente da filial do escritório da CES de Port
Elizabeth.
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2

LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E DIRECTRIZES

2.1

Legislação Moçambicana aplicável

É apresentado na Tabela 2-1 abaixo um resumo da legislação de Moçambique aplicável ao
levantamento ecológico de base para este projecto. Deve-se observar que a lista fornecida
não é exaustiva e restringiu-se a documentos que têm relevância directa para o presente
estudo. Detalhes e aplicabilidade da legislação mais relevante são apresentados após a
tabela e uma lista completa de legislação aplicável à AIAS está disponível no Relatório de
Avaliação de Impacto Ambiental e Social (REIAS).
Tabela 2.1: Lista da legislação aplicável
LEGISLAÇÃO

DATA DE PROMULGAÇÃO

BIODIVERSIDADE E FAUNA BRAVIA, TERRA
Lei de Florestas e Fauna Bravia
Regulamentos sobre Florestas e Fauna Bravia
Regulamento sobre a Lei de Florestas e Fauna Bravia
Estratégia Nacional e Plano de Acção da Diversidade
Biológica de Moçambique (2015-2035)
Lei de Terras
Regulamentos da Lei de Terras

Lei nº 10/1999 de 7 de Julho
Decreto no 11/2003 de 25 de Março
Decreto no 12/2002

Lei de Ordenamento Territorial

Lei nº 19/2007 de 18 de Julho

Regulamento da Lei de Ordenamento Territorial

Decreto nº 23/2008

Lei de Controle de Espécies Exóticas Invasivas

Lei nº 25/2008 de 1 de Julho

Regulamento sobre Qualidade Ambiental e Padrões de
Emissão de Efluentes

Decreto nº 18/2004 de 2 de Junho
(Alterado pelo Decreto nº 67/2010)

Regulamento sobre Gestão de Resíduos

Decreto nº 13/2006, de 15 de Junho

Lei de Conservação

Lei nº 16/2015

Estratégia para Gestão de Conflito Homem/Animal

Resolução nº 58/2009 de 29 de
Dezembro

Regulamento sobre o Comércio Internacional de Espécies
de Fauna e Flora em Perigo

Decreto nº 16/2013 de 26 de Abril

Adoptado em 2015
Lei nº 19/97 de 1 de Outubro
Decreto nº 66/1998 de 8 de Dezembro
(Alterado pelo Decreto nº 1/2003, de
18 de Fevereiro)

A Lei de Florestas e Fauna Bravia (Lei nº 10/99, de 7 de Julho) e os respectivos
Regulamentos (nº 11/2003, de 25 de Março) promovem a utilização sustentável, a protecção
e a conservação da diversidade biológica em Moçambique. Esta lei define áreas protegidas
como as áreas territoriais que representam o património natural nacional, a conservação da
biodiversidade e ecossistemas frágeis, espécies de animais e vegetais e as áreas protegidas
classificadas como parques nacionais e reservas nacionais. Estas incluem áreas de valor
histórico e cultural.
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O Regulamento de Qualidade Ambiental e Padrões de Emissão de Efluentes (Decreto
nº 18/2004, de 2 de Junho) estabelece normas de qualidade ambiental e de emissões de
efluentes para assegurar um controle e monitoramento eficazes da qualidade do ambiente
nos termos das disposições do Artigo 10 da Lei-Quadro do Ambiente de 1997. O presente
regulamento tem por objectivo controlar e manter os níveis admissíveis de concentração de
poluentes libertados para o ambiente. O Artigo 3 estipula que as disposições desta Norma
são aplicáveis a todas as actividades públicas e privadas que possam directa ou
indirectamente influenciar o ambiente. A responsabilidade jurisdicional pela aplicação da
Norma é incumbida ao MITADER (Artigo 4).
A Lei de Conservação (Decreto nº 16/2004), promulgada a 16 de Junho, visa contribuir para
a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos de Moçambique nas
fronteiras e águas territoriais do país e pretende promover o desenvolvimento sustentável em
Moçambique como um todo através da definição de práticas de conservação relacionadas
com os recursos naturais e a biodiversidade no processo de desenvolvimento. A lei exige um
sistema nacional de áreas protegidas, a criação de mecanismos de financiamento para apoiar
essas áreas e a formação de órgãos de gestão relevantes para assegurar que as regiões de
conservação sejam mantidas de acordo com os propósitos estabelecidos nesta lei.
A Estratégia Nacional e Plano de Acção para a Biodiversidade em Moçambique, para o
período de 2015 a 2035, visa assegurar que o “valor ecológico, sócio-económico e cultural
da biodiversidade em Moçambique” seja utilizado de uma forma que enriqueça directamente
a vida dos Moçambicanos, e que seja explicitamente derivado da gestão integrada da
biodiversidade de Moçambique, ao mesmo tempo que prioriza a sua conservação e utilização
justa. Uma parte crucial desta visão é o reforço de parcerias entre os diferentes sectores da
sociedade Moçambicana, em direcção ao objectivo último da conservação da biodiversidade
do país.

2.2

Convenções e Protocolos

Moçambique também reconhece as seguintes convenções e protocolos internacionais que
são relevantes para este estudo:

2.2.1

União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN): Estatutos e
Regulamentos

O objectivo da IUCN é “influenciar, incentivar e apoiar as sociedades em todo o mundo a
conservar a integridade e a diversidade da natureza e assegurar que qualquer uso dos
recursos naturais seja equitativo e ecologicamente sustentável” (IUCN, Accessado a:
27/08/2016).
Para alcançar este objectivo, a IUCN implementa programas, administrados pelo Congresso
Mundial de Conservação, sob a forma de uma série de actividades, tais como:
•

Investigação das espécies e função dos ecossistemas para assegurar a utilização
sustentável, equitativa e ecológica dos recursos naturais;
• Determinar a diversidade biológica, identificar ameaças e áreas prioritárias de
conservação;
• Desenvolver práticas sólidas para a conservação e utilização sustentável de espécies
e ecossistemas; e
• Desenvolver ferramentas para reabilitação, mitigação ou compensações eficazes.
A base de dados e os princípios da IUCN são utilizados para determinar espécies de interesse
de conservação na área de estudo.
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2.2.2

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) trata da conservação, do uso sustentável e
da partilha equitativa dos benefícios dos recursos naturais. A CDB, ratificada por Moçambique
em 1994, incentiva a utilização da “Abordagem Ecossistémica”, que se baseia na aplicação
de metodologias científicas centradas nos níveis de organização biológica, incluindo
processos, funções e interacções entre os organismos e o ambiente (Convenção sobre
Diversidade Biológica, Acessada a: 25 de Outubro de 2016). Os níveis são estendidos para
referir a qualquer unidade ecológica funcional em qualquer escala.
A CDB enfatiza que a gestão adaptativa é necessária para ecossistemas complexos e
dinâmicos. As respostas de impacto dos ecossistemas não são lineares e muitas vezes são
atrasadas, resultando em eventos reactivos imprevisíveis. A gestão deve ser adaptativa por
forma a responder a esses eventos, incorporando uma abordagem de “lições aprendidas” e
considerações frequentes de “causa e efeito”.
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC), à qual
Moçambique é signatário, reconhece a CDB e os seus objectivos.
Os objectivos e princípios delineados na CDB devem ser utilizados para avaliar os impactos
e desenvolver planos de gestão e monitoramento.

2.2.3

Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais

Moçambique é signatário da Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos
Recursos Naturais, revista em 2003. Os objectivos desta Convenção são reforçar a protecção
ambiental, promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais e harmonizar e
coordenar as políticas nesses domínios com vista a alcançar políticas e programas de
desenvolvimento ecologicamente racionais, economicamente sólidos e socialmente
aceitáveis.
Específico para o presente relatório é o Artigo VIII que se refere à cobertura vegetal e exige
que as Partes tomem todas as medidas necessárias para a protecção, conservação,
utilização sustentável e reabilitação da cobertura vegetal.

2.2.4

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de
Extinção (CITES)

A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (CITES)
da Fauna Bravia e da Flora foi ratificada por Moçambique em 1981. Trata-se de um acordo
internacional entre governos que visa controlar o comércio de animais selvagens e plantas
para garantir que a sua sobrevivência não seja ameaçada.
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3

METODOLOGIA

3.1

Revisão de literatura

Foi realizada uma revisão da literatura existente sobre a vegetação natural e a biodiversidade
vegetal, a presença e o status de espécies de plantas exóticas/invasivas e os efeitos que a
mineração pode ter na vegetação circundante e na ecologia.
Como parece não haver repositório de informações sobre espécies de plantas exóticas e
invasivas de Moçambique, informação proveniente da África do Sul e do Malawi foi utilizada
para inferência de potenciais cenários e impactos associados ao projecto de Grafite de
Balama Central. A Base de Dados Global de Espécies Invasivas (2013) reconhece 53
espécies invasivas em Moçambique, mas é em grande parte incompleto, uma vez que se
baseia em submissões e há relativamente pouca pesquisa relacionada com espécies de
plantas exóticas invasivas em Moçambique

3.2

Levantamento do local

Foi realizado um levantamento na estação chuvosa, no local, de 22 a 29 de Janeiro de 2018.
Durante o levantamento, foi feita uma viagem de carro pela área de estudo para estabelecer
a diversidade do habitat e o estado ecológico geral, tanto dentro como fora da área de estudo.
Os locais de amostragem estavam localizados em áreas que continham vegetação natural e
modificada (Figura 3-1). Áreas agrícolas, isto é, aquelas que estão actualmente em cultivo,
que são classificadas como transformadas, foram anotadas para fins de mapeamento, mas
não amostradas.

3.3

Mapeamento da vegetação

A vegetação foi mapeada a partir de imagens de satélite e refinada usando dados do local
colhidos no terreno.
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Figura 3-1: Pontos de amostragem dentro da área de estudo
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3.4
3.4.1

Levantamento floral e cálculos da Biodiversidade
Classificação Estrutural da Vegetação

As características fisionómicas/estruturais da vegetação foram determinadas utilizando a
classificação estrutural de vegetação em larga escala desenvolvida por Edwards (1993). Este
método utiliza uma combinação de tipos de crescimento, classes de cobertura e classes de
altura para determinar a classificação estrutural do tipo de vegetação (consulte o Apêndice B
para mais detalhes). Este método foi seleccionado, pois é uma ferramenta padronizada que
é facilmente repetível por leigos durante eventos futuros de monitoramento.

3.4.2

Abordagem do Levantamento Floral

Durante os levantamentos de locais, foram amostrados locais que representavam habitats
naturais de riqueza e abundância de espécies e estrutura de vegetação. Estes foram
realizados identificando as espécies e contando o número de indivíduos dentro de um
transecto.
Os locais de habitat foram seleccionados (não aleatoriamente) com base na integridade do
habitat, para a amostragem da biodiversidade. Foram seleccionadas as representações de
habitat mais intactas e estabelecidas, pois estas reflectiriam a maior diversidade possível de
espécies dentro da área de estudo.
Os locais de habitat foram selecionados (não aleatoriamente) com base na integridade do
habitat, para amostragem de biodiversidade. Foram selecionadas as representações de
habitat mais puras e estabelecidas, pois refletiriam a maior diversidade de espécies possível
dentro da área de estudo.

3.4.3

Cálculo da Biodiversidade

O índice de Simpson (Simpson, 1949) foi usado para calcular a biodiversidade alfa dentro de
cada habitat. O índice de Simpson mede a probabilidade que dois indivíduos, seleccionados
aleatoriamente de uma amostra, pertencerem ao mesmo tipo de vegetação. O cálculo
considera um índice de dominância porque pesa em direcção à abundância das espécies
mais comuns. É também relativamente simples de usar por leigos, pois fornece uma
interpretação significativa da biodiversidade do habitat. Isto pode ser facilmente repetido
durante futuros eventos de monitoramento.
A equação para o índice de Simpson é dada abaixo:
D = Σ(n1(n1 -1)/N(N-1))
Onde:
D = Índice de Simpson
n1 = Número de indivíduos das espécies 1
N = Número total de espécies na comunidade
À medida em que a biodiversidade aumenta, o valor do índice de Simpson será menor. Ao
inverter esse valor (1/D), obtém-se uma correlação positiva, tornando a interpretação do valor
mais fácil de aplicar. Este estudo utilizou o formato inverso do Índice de Simpson.
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3.5

Avaliação da IUCN, Lista Vermelha de Dados de Moçambique e CITES

Foram revistas as listas de verificação de espécies de plantas compiladas para a presença
de Espécies de Preocupação de Conservação (EPC), conforme definido pela Lista Vermelha
da IUCN 2016. Para os fins do presente relatório as Espécies de Preocupação de
Conservação são definidas como:
a) Espécies listadas nas categorias Criticamente em Perigo, em Perigo ou Vulneráveis;
b) Possíveis espécies ameaçadas (isto é, taxa actualmente não avaliado na Lista
Vermelha da IUCN cujo estado de conservação foi destacado posteriormente);
c) As espécies listadas nas categorias de Dados Deficientes ou Quase Ameaçadas da
Lista Vermelha da IUCN 2013.
d) Espécies endémicas com variações desconhecidas
e) Espécies listadas na Lista Vermelha de Dados de Moçambique
Uma vez que o norte de Moçambique não foi amplamente amostrado, a Lista Vermelha de
Dados de Moçambique é utilizada com um baixo nível de confiança. Por esta razão, as listas
vermelhas de dados do Malawi e da Zâmbia foram utilizadas como suplemento, pois estes
países têm tipos de vegetação similares.
Os Apêndices 1 e 2 da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas
de Extinção (CITES) também foram considerados.

3.6

Avaliação de impacto

Cinco factores precisam ser considerados quando se avalia a significância dos impactos, a
saber:
1. Relação do impacto com escalas temporais - a escala temporal define a significância
do impacto em várias escalas temporais, como uma indicação da duração do impacto.
2. Relação do impacto com escalas espaciais - a escala espacial define a extensão física
do impacto.
3. A gravidade do impacto - a escala de gravidade/benefício é usada para avaliar
cientificamente como os impactos negativos graves seriam, ou como os impactos
positivos benéficos seriam sobre um determinado sistema afectado (para impactos
ecológicos) ou uma determinada parte afectada.
A gravidade dos impactos pode ser avaliada com e sem mitigação, de modo a
demonstrar a gravidade do impacto quando nada é feito sobre este. A palavra
“mitigação” significa não apenas “compensação”, mas inclui conceitos de contenção e
remediação. Para os impactos benéficos, optimização significa qualquer coisa que
pode melhorar os benefícios. No entanto, a mitigação ou optimização deve ser prática,
técnica e economicamente viável.
4. A probabilidade de o impacto ocorrer - a probabilidade de impactos ocorrerem como
resultado das acções do projecto difere entre impactos potenciais. Não há dúvida de
que alguns impactos ocorreriam (por exemplo, perda de vegetação), mas outros
impactos não são tão prováveis de ocorrer (por exemplo, acidente de viação) e podem
ou não resultar do desenvolvimento proposto. Embora alguns impactos possam ter um
efeito grave, a probabilidade de estes ocorrerem pode afectar sua significância geral.
5. Cada critério é classificado para determinar a significância geral de uma actividade
(Tabela 3-1). O critério é então considerado em duas categorias, viz. efeito da
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actividade e a probabilidade do impacto. As pontuações totais registadas para o efeito
e probabilidade são então lidas da matriz apresentada na Tabela 3.2, para determinar
a significância geral do impacto. A significância geral é negativa ou positiva.
Tabela 3-1: Classificação dos Critérios de Avaliação
Escala Temporal
Curto prazo
Menos de 5 anos
Médio prazo

EFEITO

Longo prazo
Permanente
Escala Espacial
Localizado
Área de estudo
Regional
Nacional
Internacional
Gravidade

Ligeira

Moderada

PROBABI
LIDADE

Grave/
Benéfica
Muito grave/
Benéfica
Probabilidade
Pouco provável
Pode Ocorrer
Provável
Definitiva

Entre 5-20 anos
Entre 20 e 40 anos (uma geração) e de uma perspectiva
humana também permanente
Mais de 40 anos e resultando em uma mudança permanente e
duradoura que estará sempre lá
Em escala localizada e alguns hectares em extensão
O local proposto e seus arredores imediatos
Nível Distrital e Provincial
País
Internacionalmente
Gravidade
Benefício
Impactos ligeiros sobre o(s)
Impactos ligeiros sobre o(s)
sistema(s) afectado(s) ou
sistema(s) afectado(s) ou
parte(s)
parte(s)
Impactos moderados sobre
Moderadamente benéfico para
o(s) sistema(s) afectado(s) ou o(s) sistema(s) afectado(s) e
parte(s)
parte(s)
Impactos graves sobre o(s)
Um benefício substancial para
sistema(s) afectado(s) ou
o(s) sistema(s) afectado(s) e
parte(s)
parte(s)
Mudança muito grave no(s)
Um benefício muito substancial
sistema(s) afectado(s) ou
para o(s) sistema(s)
parte(s)
afectado(s) e parte(s)
A probabilidade destes impactos ocorrerem é ligeira.
A probabilidade destes impactos ocorrerem é possível.
A probabilidade destes impactos ocorrerem é provável.
A probabilidade é que esse impacto irá definitivamente ocorrer

* Em certos casos, pode não ser possível determinar a gravidade de um impacto, assim, este
pode ser determinado: Não se sabe/Não se pode saber.

Probabilidad
e

Tabela 3-2 a: Matriz utilizada para determinar a significância geral do impacto com
base na probabilidade e efeito do impacto.

1
2
3
4

3
4
5
6
7

4
5
6
7
8

Coastal & Environmental Services

5
6
7
8
9

6
7
8
9
10

7
8
9
10
11

8
9
10
11
12

19

Efeito
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14

11
12
13
14
15

12
13
14
15
16

13
14
15
16
17

14
15
16
17
18

15
16
17
18
19

16
17
18
19
20

Projecto de Balama Central da Suni Resources S.A

Levantamento de Base Botânico e Avaliação de Impacto

Tabela 3-2 b: Descrição das Classificações de Significância Ambiental e Intervalo de
Pontuação Associado
Taxa
de Descrição
Significância

Pontuação

Baixa

BAIXA

Um impacto aceitável para o qual a mitigação é desejável,
mas não essencial. O impacto por si só não é suficiente
mesmo em combinação com outros impactos baixos para
impedir que o desenvolvimento seja aprovado.
Estes impactos resultarão em efeitos positivos ou negativos
de médio a curto prazo no ambiente social e/ou natural
Moderada
Um impacto importante que requer mitigação. O impacto não
é suficiente por si só para impedir a execução do projecto,
mas que em conjunto com outros impactos pode impedir a
sua implementação.
Estes impactos resultarão, normalmente, em um efeito
positivo ou negativo de médio a longo prazo no ambiente
social e/ou natural.
Elevada
Um impacto sério, se não mitigado, pode impedir a
implementação do projecto (se for um impacto negativo).
Estes impactos seriam considerados pela sociedade como
constituindo uma mudança importante e geralmente uma
mudança de longo prazo para o ambiente (natural e/ou
social) e resultar em efeitos graves ou efeitos benéficos
Muito elevada Um impacto muito grave que, se negativo, pode ser
suficiente por si só para impedir a execução do projecto. O
impacto pode resultar em mudança permanente. Muito
frequentemente estes impactos não são capazes de ser
mitigados e normalmente resultam em efeitos muito graves
ou efeitos muito benéficos.

MÉDIA

ELEVADA

MUITO
ELEVADA

A escala de significância ambiental é uma tentativa de avaliar a importância de um impacto
particular. Esta avaliação deve ser realizada no contexto relevante, como um impacto pode
ser ecológico ou social, ou ambos. A avaliação da significância de um impacto depende
fortemente dos valores da pessoa que faz o julgamento. Por esta razão, impactos de
natureza, em especial, social precisam reflectir os valores da sociedade afectada.
Priorização
A avaliação dos impactos, conforme descrito acima, é usada para avaliar a significância dos
impactos identificados e determinar quais impactos requerem medidas de mitigação.
Os impactos negativos classificados como “MUITO ELEVADO” e “ELEVADO” serão
investigados para determinar como o impacto pode ser minimizado ou que actividades
alternativas ou medidas de mitigação podem ser implementadas. Esses impactos podem
também auxiliar os tomadores de decisão, ou seja, numerosos impactos negativos
ELEVADOS podem trazer uma decisão negativa. Para os impactos identificados como tendo
um impacto negativo de significância “MODERADA”, é prática padrão investigar actividades
alternativas e/ou medidas de mitigação. As medidas de mitigação mais eficazes e práticas
serão então propostas. Para os impactos classificados como de significância “BAIXA”,
nenhuma investigação ou alternativas serão consideradas. As possíveis medidas de gestão
serão investigadas para garantir que os impactos permaneçam de baixa significância.
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4

DESCRIÇÃO FÍSICA

Moçambique está localizado ao longo da costa oriental da África Austral entre 10º27’ e 26º52’
Sul e 30º12’ e 40º51’ Leste. Abrange uma área de 799 380 km2 e é limitado pela África do
Sul, Swazilândia, Zimbabwe, Zâmbia, Malawi e Tanzânia (Ribeiro e Chauque, 2010).

4.1

Clima

O clima no norte de Moçambique é classificado como tropical húmido. Tem uma temperatura
média anual entre 24°C e 26°C. O clima na região é tropical com duas estações distintas. A
estação chuvosa ocorre de Dezembro a Abril, quando aproximadamente 75% da precipitação
total anual ocorre, e a estação seca se estende de Maio a Novembro
A temperatura média anual em Balama é de 23,9°C com as temperaturas mais elevadas a
ocorrerem em Novembro, com uma média de 26,7°C e as temperaturas mais baixas em
Julho, com uma média de 20,6°C
Caem anualmente aproximadamente 1.048mm de precipitação em Balama com o mês mais
seco em Agosto, com uma precipitação média de 1 mm, e a precipitação máxima ocorrendo
em Janeiro, com uma média de 250mm.

4.2

Geologia e Solos

O Nordeste de Moçambique é predominantemente subjacente às rochas Proterozóicas que
formam uma série de complexos gneiss que variam de Palaeo a Neoproterozóico em idade
(Boyd et al., 2010).
A região de Balama está subjacente por ortognaisses de fácies granulito e anfibolito superior
(rochas metamórficas derivadas de rochas ígneas) e paragnaisses (rochas metamórficas
derivadas de rochas sedimentares). Enquanto as unidades gnáissicas gerais são orientadas
a Norte-Nordeste neste complexo, é encontrada uma orientação leste-nordeste perto de
Balama devido a sua proximidade ao complexo Ocua e Cinturão de Lúrio ao sul.
O Complexo Xixano é constituído por um núcleo de ortognaisses máficos rodeado e
subjacente por paragnaisses, é consistido ainda por gnaisses e xistos micáceos, quartzofeldspato gnaisse, quartzito e mármore. Grafite e baixos níveis de mineralização de vanádio
ocorrem dentro de unidades de xistose de grão fino nessa região. A unidade parageneiss
micácea é a base da maior parte da área de Balama. Podem ser encontradas na região uma
série de intrusões pós-tectónicas (intrusões Neoproterozóicas a Mesozóicas),
predominantemente no sul do local de estudo de Balama.

4.3

Topografia e Hidrologia

A topografia da área da licença de Balama Central tem pouca variação topográfica e é melhor
descrita como plana a suavemente ondulada (Figura 4-1, 4-2 e Ilustração 4-1). A elevação
varia de 542m a 550m acima do nível médio do mar, com uma variação altitudinal de apenas
8 m. Há um cume ao leste e sudeste (fora da área de estudo).
A área onde o recurso está localizado é cortada por um pequeno córrego sazonal conhecido
como Rio Lapa, e este flui para o Rio Namituca, a sudeste do local.

Coastal & Environmental Services

21

Projecto de Balama Central da Suni Resources S.A

Levantamento de Base Botânico e Avaliação de Impacto

Ilustração 4-1: Fotografia que ilustra a topografia característica do local de Balama Central.
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Figura 4-1: Perfil de elevação do local de Balama Central (norte a sul).

Figura 4-2: Perfil de elevação do local de Balama Central (leste a oeste)
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4.4

Uso da terra

Em comparação com outros países da região, Moçambique tem uma rica base de recursos naturais,
incluindo florestas indígenas não transformadas, savanas, florestas e habitats costeiros. Cerca de
25% das terras têm potencial florestal comercial, 12,5% constituem áreas protegidas pelo estado e
mais 22% constituem um habitat potencial para a vida selvagem (GPZ, 2003).
Há evidências de transformação significativa do local proposto em campos agrícolas (machambas)
(Ilustração 4-2). A agricultura é a actividade de subsistência dominante para a maioria dos
habitantes da área de Balama. As culturas cultivadas na área de estudo incluem milho, arroz,
banana, mandioca, cebola, amendoim, cana-de-açúcar, batata-doce e cenoura, consideradas como
culturas de rendimento no contexto local. A perda de machambas como resultado do projecto
ocorrerá e terá lugar o deslocamento económico. O deslocamento de machambas terá um impacto
ecológico, como é provável que a terra de substituição seja composta por vegetação natural a quase
natural.

Ilustração 4-2: Milho e vegetais cultivados na área de estudo.
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5

REVISÃO DA LITERATURA

5.1

Tipos de Vegetação em Moçambique

O local do projecto está localizado no norte de Moçambique, Província de Cabo Delgado e está a
mais de 200 km da linha da costa. White (1983) classificou esta área como o centro regional de
endemismo Zambeziano, uma área geográfica que se estende desde o Oceano Atlântico até o
Oceano Índico e inclui toda a Zâmbia, Malawi e Zimbábwe, partes de Angola, Tanzânia e
Moçambique e partes menores da República Democrática do Congo, Namíbia, Botswana e África
do Sul. Dentro desta ampla área, ele descreve oito tipos de vegetação com o local de Balama
Central se enquadrando no que ele descreve como Floresta de Miombo Zambeziana.
Há literatura escassa sobre os tipos de vegetação em Moçambique e ainda menos sobre a
composição de espécies e os tipos de vegetação que ocorrem em Cabo Delgado. Até o momento,
apenas dois mapas de vegetação relevantes para a área foram preparados: um por Pedro e
Barbosa (1955) e outro por Wild e Barbosa (1967) (Timberlake et al., 2011). O Kew Gardens, em
Londres, enviou recentemente uma equipa de ecologistas a Cabo Delgado para realizar pesquisas
sobre Florestas Costeiras Secas que estão espalhadas pelas áreas costeiras da Província e existem
dentro de uma matriz de florestas de miombo e outros tipos de vegetação (Timberlake et al., 2011).
No entanto, a pesquisa sobre a floresta de miombo nesta província tem sido limitada e as descrições
são, portanto, dependentes do que foi avaliado a uma escala mais ampla nos países como o
Zimbabwe e Zâmbia.
A Floresta de Miombo caracteriza-se pela presença do género Brachystegia, do qual existem no
total dezanove espécies. A presença de três outras espécies arbóreas também caracteriza esse
tipo de vegetação, a saber: Isoberlinia angloensis, Julbernadia globiflora e Julbernadia paniculata.
Estas espécies raramente são encontradas fora da Floresta de Miombo (Frost 1996).
As plantas lenhosas compreendem 95-98% da biomassa acima do solo da Floresta Miombo não
perturbada, com gramíneas e ervas que constituem o restante. Em áreas perturbadas, a
composição muda, com uma diminuição na percentagem de biomassa lenhosa, e uma maior
abundância de gramíneas e ervas, que colonizam as áreas que se tornam disponíveis como
resultado do desmatamento. A camada herbácea varia muito na composição e biomassa e na área
de estudo consiste principalmente de gramíneas (principalmente dos géneros Hyparrhenia,
Andropogon, Loudetia, Digitaria e Eragrostis). Também inclui mudas suprimidas de árvores de
canopy (Frost 1996), e pequenos arbustos que crescem a partir de raízes (crescimento de copas).

5.2

Estado da Conservação e Serviços do Ecossistema

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) definiu ecorregiões globais baseadas em assembléias
geograficamente distintas de espécies, comunidades naturais e condições ambientais. São
fornecidas informações sobre cada ecoregião e seu estado de conservação para auxiliar na
continuidade da conservação dessas áreas. De acordo com a descrição de White (1983), o WWF
classificou a área de estudo como Floresta de Miombo, que cobre três milhões de quilómetros
quadrados no sul, centro e leste de África. De acordo com o WWF, esta ecoregião foi classificada
como Vulnerável como resultado de actividades antropogénicas actuais, como desmatamento para
fazer campos agrícolas, queimadas e colheita de madeira para uso comercial e de subsistência.
A Estratégia Nacional e Plano de Acção da Diversidade Biológica de Moçambique (2015-2035)
(MITADER, 2015) assinala que as actividades humanas em Moçambique representam a principal
ameaça à biodiversidade como resultado das mudanças no uso da terra e da dependência das
populações dos produtos naturais para apoiar e complementar seus meios de subsistência.
Mais de 90% da população de Moçambique depende directa ou indirectamente dos ecossistemas
naturais como parte da sua estratégia de subsistência para alimentação, saúde, habitação e
energia. Como tal, a biodiversidade em Moçambique tem um elevado valor dentro da economia,
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como esta desempenha um papel importante no fornecimento de bens e serviços a uma grande
proporção da população. Por exemplo, 90% da energia consumida nas zonas rurais é obtida a partir
da lenha e do carvão, e mais de 70% da população depende da madeira (para materiais de
construção) e de produtos não madeireiros (frutas, raízes, mel, cera, carne de caça) colhidos das
florestas e bosques (Sistema Nacional de Compensação da Biodiversidade, 2016).
Ameaças como a conversão, perda, degradação e fragmentação de habitats naturais; sobreexploração de certas espécies; invasão de espécies exóticas invasivas que danificam ecossistemas
e deslocam espécies nativas; poluição e contaminação de habitats ou espécies naturais e
alterações climáticas representam um risco para a biodiversidade de Moçambique (MITADER,
2015).
Além disso, o rápido desenvolvimento económico do país nos últimos 10 anos colocou pressão
adicional sobre esses recursos e resultou em mudanças nos ecossistemas naturais e na
biodiversidade.

5.3

Áreas Protegidas

Todas as áreas protegidas, incluindo Parques Nacionais, Reservas Florestais e Áreas de
Conservação Transfronteiriças são da responsabilidade do MITADER. As reservas florestais foram
criadas para salvaguardar as reservas madeireiras da agricultura avançada para futura utilização
sustentável e, portanto, não especificamente para a conservação. A possibilidade de essas reservas
poderem fazer uma contribuição significativa para a conservação da biodiversidade foi agora
reconhecida e estão a ser realizados estudos para obter uma compreensão da vegetação e
condição do ecossistema dentro dessas reservas. Nos últimos 6 anos, Moçambique tem vindo a
aumentar activamente o número de áreas de conservação para incluir ecossistemas que não
estavam anteriormente representados. Actualmente, 26% da superfície do país (21 milhões de
hectares) é classificado como área de conservação ou área protegida (MITADER, 2015 e Sistema
Nacional de Compensação da Biodiversidade, 2016). Dois terços destas áreas são geridas pelo
sector privado e o terceiro restante é gerido pelo sector público, com apoio e assistência técnica de
ONG locais.
Um dos desafios enfrentados pelas áreas protegidas em Moçambique é que, embora sejam
reconhecidas no papel como áreas de conservação, a realidade é que há uma falta geral de pessoal,
equipamento e orçamento necessários para implementar adequadamente medidas de conservação
para evitar a perda de biodiversidade (Sistema Nacional de Compensação da Biodiversidade, 2016).
Estima-se pela Administração Nacional de Áreas de Conservação (ANAC) que a rede de áreas
protegidas só recebe 19% de seu financiamento actual com recursos confiáveis e sustentáveis.
Estudos mostram que para elevar o nível de gestão nessas áreas a um padrão que resultará na
protecção e aumento da biodiversidade, deveria ser investida uma taxa única de 120 milhões de
dólares seguida de um orçamento anual para financiar operações de 70 Milhões de USD.
Actualmente, apenas 19 milhões de USD são gastos por ano na protecção da biodiversidade nestas
áreas. (Sistema Nacional de Compensação da Biodiversidade, 2016).
O exame dessas áreas protegidas em relação ao local do projecto mostra que o Parque Nacional
das Quirimbas ocorre no nordeste da área de estudo de Balama Central (~ 91km) (Figura 4-1). Esta
reserva foi criada em 2002 para proteger os recursos naturais das regiões e abrange uma área de
aproximadamente 7 507 km2 que inclui floresta de miombo, floresta costeira, mangais e recifes de
corais (WWF, 2015).
A Reserva de Caça do Niassa (RCN) situa-se a aproximadamente 100km a noroeste da área de
estudo de Balama Central. A área central da RCN está localizada entre o Rio Rovuma e o Rio
Lugenda e cobre aproximadamente 23 040km2 com uma zona tampão circundante de blocos de
caça que compõem um adicional de 19 239km2 (Branch et al., 2005). A RCN é a maior área de
conservação em Moçambique.
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A conectividade entre as áreas de conservação é particularmente importante, uma vez que a maioria
dessas áreas é cercada por usos da terra que não são necessariamente compatíveis com a
conservação da biodiversidade. A área de estudo situa-se a sudoeste do corredor das Quirimbas.
As actividades de construção e operacionais da mina provavelmente não terão impacto em
nenhuma das reservas descritas acima, pois estão a mais de 90 km de cada uma delas.
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Figura 5-1: Localização da área de licença de Balama Central em relação às áreas protegidas
circundantes.

5.4

Diversidade Florística

Vários factores, incluindo um longo período de guerra e turbulência interna, resultaram em que a
diversidade florística de Moçambique não fosse estudada em detalhe, se não ao todo,
especialmente no norte de Moçambique. Desde que a paz foi declarada em 1992, foram realizados
estudos de áreas específicas. Pesquisas recentes em Cabo Delgado foram realizadas para
documentar a biodiversidade das regiões. Pesquisas conduzidas por uma equipa de botânicos do
Kew Gardens (Londres) na região costeira de Cabo Delgado, norte de Pemba, registaram um total
de 738 taxa de plantas de 105 famílias, das quais 36 eram novas para ciência ou desconhecidas
anteriormente de material muito fragmentário para descrever (Timberlake et al., 2011). Excluindo
novas espécies, 68 espécies foram novos registos para Moçambique. Esta diversidade e um
número excepcionalmente elevado de novos registos descobertos numa área relativamente
pequena indicam que a biodiversidade na área ainda é amplamente desconhecida e que existe a
possibilidade de ainda existir um número de espécies não descritas na região.
O levantamento de campo indica que o local do projecto tem uma diversidade de espécies baixa a
moderada, provavelmente porque a vegetação está amplamente transformada. Os resultados do
levantamento são discutidos em mais detalhes abaixo.
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6

TIPOS DE VEGETAÇÃO E DESCRIÇÃO DO LOCAL

6.1

Descrição geral dos tipos de vegetação

A área de estudo é composta principalmente por terras agrícolas intercaladas com pequenos
fragmentos de vegetação natural (Figura 6-1, Ilustrações 6-1 e 6-2). Existe um pequeno córrego
que atravessa o depósito Lennox que foi cultivado com cana-de-açúcar, tomate, alface e espinafre.
Há também uma série de zonas húmidas sazonais baixas e nestas têm plantado arroz (Ilustração
6-3). A área de estudo, portanto, não é mais representativa das comunidades de vegetação que se
espera que aqui ocorram e, como resultado, foi decidido que as parcelas de amostragem em
vegetação natural que ocorrem fora da área de estudo também seriam avaliadas para fins de
comparação.
As parcelas amostradas fora da área de estudo indicam que a vegetação natural é a Floresta de
Miombo como estavam presentes a Brachystegia spiciformis e a Brachystegia boehmiii. Quando
foram comparadas a composição das espécies e estrutura da comunidade com os fragmentos de
vegetação remanescentes dentro da área de estudo, é evidente que a vegetação natural
remanescente é de natureza secundária. Os locais de amostragem fora da área de estudo
apresentaram maior diversidade de espécies de arbustos e árvores. Em termos de estrutura, as
árvores fora da área de estudo eram maiores e havia um sub-bosque, canopy e camada emergente
bem definidos (Figura 6-4).
A vegetação natural dentro do local do estudo é classificada como Floresta de Miombo Secundária
e é caracterizada pela presença de Brachystegia spiciformis, uma espécie de miombo que se
regenera facilmente a partir do rizoma em áreas previamente desmatadas. Outras espécies
dominantes incluem Brachystegia boehmii, Annona senagalensis, Bauhinia petersiana,
Diplorhynchus condylocarpon, Combretum e Adenogonium. As árvores são tipicamente pequenas
ou semelhantes a arbustos e apresentam mais uma aparência similar a bosque do que uma
estrutura de floresta.
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Figura 6-1: Mapa de vegetação do local de Balama Central mostrando a extensão e a
variedade dos tipos de vegetação encontrados em torno da área avaliada.
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Ilustração 6-1: Floresta de Miombo Secundária fragmentada intercalada entre terras agrícolas
no local do projecto

Ilustração 6-2: Floresta de Miombo Secundária adjacente a uma machamba no local do
projecto
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Ilustração 6-3: Machambas inundadas plantadas com arroz

Ilustração 6-4: Floresta de Miombo ocorrendo em uma parcela de amostragem fora da área
de estudo. Este tipo de vegetação é representativo do que se esperava que ocorresse dentro
do local do estudo, antes de este ser desmatado para terras agrícolas.
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6.2

Distribuição de Vegetação

A infraestrutura do projecto resultará na limpeza de 498 ha de terra, dos quais apenas 36 ha são de
floresta de miombo secundária (tabela 6-1). O resto é composto por 54 ha de machambas cultivadas
em terras húmidas sazonais (machambas inundadas) onde se cultivam culturas como o arroz e 408
ha de machambas “secas”, onde se cultivam culturas como o milho e a mandioca.
Como esse local está predominantemente transformado para cultivo, o impacto da infraestrutura
nos tipos de vegetação é baixo a moderado. Isso é discutido com mais detalhes abaixo na secção
de impactos.
Tabela 6-1: Área total de cada tipo de vegetação afectado pela infraestrutura e actividades
do projecto.
Tipo de Vegetação
Floresta de Miombo Secundária
Machamba Inundada
Machamba
TOTAL
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7

BIODIVERSIDADE FLORAL E ESTADO DE CONSERVAÇÃO

7.1

Composição Florística

Foram registados um total de 138 táxons dentro do local, mas é provável que algumas espécies
tenham passado despercebidas, uma vez que espécies menos notáveis, como gramíneas, são
difíceis de identificar, a menos que floresçam, e bulbos e geófitas estão frequentemente presentes
por curtos períodos de tempo. Como grandes porções do local são dominadas por machambas (que
tem uma baixa diversidade), acreditamos que os 138 táxons representam apenas cerca de um terço
dos táxons na região.
A maioria das espécies registadas são dicotiledóneas, o que não é surpreendente, como o local
teria sido dominado por floresta, que tem uma diversidade maior do que as pastagens. A família
Fabaceae é a maior das famílias de dicotiledóneas, seguida por Phyllanthaceae, Combretaceae e
Anacardiaceae. A maior família, Fabaceae, tem espécies melhor adaptadas às savanas e florestas
tropicais africanas, com representantes em todas as categoriaas de formas de vida, e é a família
dominante das Florestas de Miombo. As espécies dicotiledóneas encontradas na floresta
contribuem significativamente para a diversidade da área do projecto.
Das famílias de monocotiledóneas, as gramíneas têm o maior número de géneros e espécies
representadas, seguidas por Asparagaceae (Tabela 7-1). As gramíneas são os principais
constituintes do sub-bosque da floresta e também ocorrem em áreas perturbadas.
Tabela 7-1: Número de espécies de plantas de diferentes formas de vida nas principais
comunidades de plantas
Famílias
Monocotiledóneas

Nº de Géneros

Nº de Espécies

Poaceae

9

9

Asparagaceae

2

3

Hypoxidaceae

1

1

Iridaceae

1

2

Asphodelaceae

1

1

Amaryllidaceae

1

1

Total

6 famílias

15

17

Dicotiledóneas

Fabaceae

23

35

Phyllanthaceae

8

9

Combretaceae

3

7

Anacardiaceae

4

4

Annonaceae

1

3

Bignoniaceae

3

4

Ebenaceae

1

3

Lamiaceae

1

4

Loganiaceae

1

3

Ochnaceae

2

4

Rubiaceae

4
2

4

Sterculiaceae
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Famílias

TOTAL

7.2

Nº de Géneros

Nº de Espécies

Vitaceae

2

3

Apocynaceae

2

2

Asteraceae

1

2

Bombacaceae

2

2

Burseraceae

1

2

Celastraceae

2

2

Moraceae

1

2

Olacaceae
20 outras famílias com
uma espécie cada
39 Famílias

2

2
121
66

147

Biodiversidade Floral

Foi realizada uma visita ao local na estação chuvosa, em Janeiro de 2018. A maioria das espécies
floresce durante a estação chuvosa e, portanto, é o melhor período para a amostragem ser
realizada. No entanto, a floração pode ocorrer em diferentes períodos (isto é, no início da estação
chuvosa, meio da estação chuvosa e no fim da estação chuvosa). Como tal, algumas espécies não
seriam evidentes e, portanto, podem não ter sido registadas durante este levantamento. Além disso,
as espécies de floração tardia foram, em alguns casos, difíceis de confirmar até o nível de espécies.
Usou-se os dados da abundância de espécies (número de plantas por unidade de área) em cada
tipo de vegetação para calcular a biodiversidade.
Para o monitoramento futuro, o cálculo da biodiversidade alfa e as espécies indicadoras dentro de
cada habitat serão ferramentas úteis de gestão.
A biodiversidade alfa considera a riqueza de espécies e a abundância relativa dentro do habitat.
Este relatório utilizou o Índice Simpson para calcular a biodiversidade alfa por três razões:
1. É um cálculo relativamente simples que pode ser utilizado para monitoramento;
2. É bastante robusto e NÃO depende de grandes conjuntos de dados; e
3. É ponderado em abundância, o que permite uma melhor reflexão da biodiversidade em
habitats que são dominados por algumas espécies.
Tabela 7-2: Levantamento Floral e Cálculos da Biodiversidade (2018)
Habitat
Biodiversidade Alfa Táxons de importância ecológica (pilar) ou
(Índice Simpsons)
espécies indicadoras

Floresta de
Miombo
Secundária
(dentro da área do
projecto)
Floresta de
Miombo (fora da
área do projecto)
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Securidaca longipedunculata, Hugonia orientalis,
Holarrhena pubescens, Brachystegia spiciformis,
Antidesma venosum, Cussonia arborea,
Combretum adenogonium
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Terminalia stenostachys, Pterocarpus lucens,
Pterocarpus angolensis, Piliostigma thonningii
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7.3

Estado de Conservação das espécies de plantas: Espécies Raras, Em Perigo
ou Ameaçadas

Foi avaliada a lista total de espécies da visita ao local em comparação com a Lista Vermelha de
Dados da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), a Lista Vermelha de
Moçambique e a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora
Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES). Apenas seis espécies de Preocupação de
Conservação foram encontradas dentro do local. Estas estão listadas na Tabela 7.3 e breves
descrições de cada espécie são fornecidas abaixo (Tabela 7-3).
Tabela 7-3: Espécies de Preocupação Especial
Estado
Número
Espécies
Lista Vermelha de Dados da IUCN (internacional)
Menor Risco / Quase Ameaçada
2
Lista Vermelha de Dados de Moçambique
Vulnerável
2
Menor Risco Quase Ameaçada
Menor Risco - Menor Preocupação
CITES
Apêndice I
Apêndice II

de Espécies

Dalbergia
melanoxylon,
Pterocarpus angolensis

1
2

Sterculia appendiculata
Sterculia quinqueloba
Afezelia quanzensis
Millettia stuhlmanii,

0
1

N/A
Dalbergia melanoxylon

Afzelia quanzensis
Esta espécie é encontrada da Somália até KwaZulu Natal na África do Sul e está listada como
Menor Risco/Quase Ameaçada na Lista Vermelha de Dados de Moçambique e como Vulnerável na
Lista Vermelha de Dados do Malawi. Esta espécie é generalizada em Moçambique e a principal
ameaça é a extração ilegal de madeira para fazer esculturas de madeira e para a construção. É
provável que a perda de habitat também seja uma ameaça à sobrevivência dessa espécie. Esta
espécie foi associada a Floresta de Miombo Secundária na área de estudo.
Dalbergia melanoxylon
Esta espécie está listada como Menor Risco Quase Ameaçada pela IUCN e como Vulnerável pela
Lista Vermelha de Dados da Zâmbia. É uma espécie bastante difundida e é encontrada em pelo
menos 26 países subsaarianos de Angola a Moçambique e Tanzânia e até Uganda, Etiópia e
Chade, para citar apenas alguns dos países em que ocorre (World Conservation Monitoring Centre,
1998)). Esta espécie ocorre em uma variedade de habitats florestais e como uma espécie não está
sob ameaça iminente de extinção. No entanto, é amplamente utilizada na indústria de escultura em
madeira para fazer objectos de arte, bem como para fazer instrumentos musicais. Altos níveis de
exploração resultaram na escassez de indivíduos grandes, causando preocupação com a erosão
genética em muitas populações. Esta espécie foi associada a Floresta de Miombo Secundária na
área de estudo.
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis está distribuída em áreas florestais em toda a África Oriental e Austral em
países como Moçambique, Botswana, Malawi, Moçambique, África do Sul, Zâmbia e Zimbabwe
(World Conservation Monitoring Centre, 1998). A principal ameaça que esta espécie enfrenta é a
extração de madeira. Na maior parte da sua gama não há controle sobre a taxa de colheita, incluindo
Moçambique, onde esta espécie é amplamente utilizada para fins de construção. Esta espécie é
listada pela IUCN como de Menor Risco/Quase Ameaçada e Vulnerável na Lista Vermelha de
Dados do Malawi. Apesar de não constar da Lista Vermelha de Dados de Moçambique, deve ser
considerada como uma espécie de preocupação de conservação, devido ao seu estado na IUCN.
Esta espécie foi associada a Floresta de Miombo Secundária na área de estudo.
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Sterculia appendiculata
Esta espécie ocorre no Malawi, Tanzânia, Moçambique e Zimbabwe e está associada a Floresta
Ripariana e está listada como Vulnerável na Lista Vermelha de Moçambique, pois está sob pressão
para lenha, madeira e construção local, e a regeneração desta espécie é difícil (Izidine e Bandeira,
2002). Esta espécie foi encontrada na Floresta de Miombo Secundária e espalhada por todas as
áreas agrícolas.
Sterculia quinqueloba
Esta espécie é encontrada em Angola, Namíbia, Zimbábue, Moçambique, Tanzânia e República
Democrática do Congo (RDC). Está listado como Vulnerável na Lista Vermelha de Dados de
Moçambique pelas mesmas razões descritas acima para Sterculia appendiculata (Izidine e
Bandeira, 2002). Esta espécie foi encontrada na Floresta de Miombo Secundária e espalhada por
todas as áreas agrícolas.

7.4

Espécies Exóticas

Espécies de daninhas registadas no local do estudo incluem Ricinus communis, Mucuna pruriena
(feijão-de-macaco), Galinsoga parviflora e Striga asiatica. Estas espécies foram comuns em campos
agrícolas e ao longo de estradas onde as áreas estavam perturbadas. Outras perturbações das
actividades de mineração poderiam introduzir espécies daninhas adicionais e exacerbar ainda mais
a ocorrência de espécies existentes no local.

7.5

Avaliação de sensibilidade da área de estudo

O mapa de sensibilidade foi desenvolvido através da identificação de áreas de alta, média e baixa
sensibilidade usando o seguinte para guiar o processo de tomada de decisão (Figura 7-1).
Áreas de alta sensibilidade incluem:
• Áreas de processo ecológico, tais como rios intactos a quase intactos, áreas húmidas e
riachos que são importantes para o funcionamento do ecossistema, incluindo águas
superficiais e subterrâneas, bem como dispersão de animais e plantas;
• Áreas com alta riqueza de espécies;
• Áreas que não estão significativamente impactadas, transformadas ou degradadas pelo
actual uso da terra; e
• Áreas que contêm a maioria das espécies de preocupação especial encontradas na área e
podem conter números elevados de espécies globalmente importantes, ou fazer parte de
um tipo de vegetação globalmente importante.
Áreas de sensibilidade média incluem:
• Áreas que estão espalhadas fora da área de estudo e não estão ameaçadas pelas
actividades do projecto;
• Áreas que ainda fornecem uma contribuição valiosa para a biodiversidade e o funcionamento
do ecossistema, apesar de estarem degradadas;
• Áreas degradadas que ainda têm uma riqueza relativamente alta de espécies; e
• Áreas degradadas que ainda contêm espécies de preocupação especial.
Áreas de baixa sensibilidade incluem:
• Áreas altamente impactadas pelo actual uso da terra e que fornecem pouco valor ao
ecossistema; e
• Áreas altamente degradadas que provavelmente não abrigam espécies de preocupação
especial.
A área de estudo foi tão transformada que nenhuma área de alta sensibilidade foi registada.
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A Floresta de Miombo Secundária ainda fornece alguma função do ecossistema na forma de refúgio
para espécies faunísticas, como fonte de sementes para a vegetação natural, ligando o solo para
evitar a erosão e, em alguns casos, como um corredor ecológico. Essas áreas foram, portanto,
classificadas como Sensibilidade Moderada.
Além disso, o córrego, embora altamente transformado, ainda fornece um papel ecológico no local
como um corredor natural para o movimento de pequenas espécies e sementes de fauna. Por isso,
também foi atribuída uma Sensibilidade Moderada.
As áreas que foram desmatadas para as machambas foram transformadas pelo actual uso da terra.
Essas áreas não contribuem para o funcionamento do ecossistema e são tipicamente compostas
de espécies pioneiras e invasoras. Portanto, essas áreas receberam uma Baixa Sensibilidade.
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Figura 7-1:Mapa de sensibilidade da área de estudo
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8

PRINCIPAIS QUESTÕES E IMPACTOS

8.1

Introdução

Biodiversidade refere-se à variabilidade da vida na Terra em todos os ecossistemas (terrestres,
marinhos e aquáticos) (IFC, 2014). A biodiversidade, particularmente em África, é importante para
a segurança alimentar, redução da vulnerabilidade a riscos naturais, saúde (medicamentos
tradicionais, produtos farmacêuticos modernos), riqueza material (materiais de construção,
combustível, materiais artesanais), cultura (valores espirituais e culturais), controle da poluição e
turismo baseado na natureza. Mudanças no uso da terra e na perda de habitat como consequência
das actividades de mineração representam uma ameaça à biodiversidade global, regional e local e
aos serviços ecossistémicos que ela oferece. A limpeza de vegetação para a construção de
infraestrutura, poluição e pressões de um fluxo de trabalhadores migrantes também pode ter
impactos significativos sobre a biodiversidade de uma área.
A pegada da mina tem o principal impacto directo sobre a biodiversidade, mas há impactos
indirectos relacionados à migração interna que precisam ser considerados, assim como impactos
associados relacionados à infraestrutura, como estradas e condutas que também contribuem para
a degradação da biodiversidade. Os impactos à biodiversidade não mitigados podem resultar em
grandes riscos reputacionais para a empresa, que poderiam ter passivos financeiros, afectar a
capacidade da empresa de manter uma licença de mineração, resultar em falta de boa vontade
regulatória e afectar seu acesso à terra e aos recursos. As empresas que demonstrarem boa gestão
e forte desempenho em relação à biodiversidade provavelmente receberão maior acesso a
recursos, manterão suas licenças para operar, garantirão financiamento e reterão funcionários.
Portanto, é importante considerar os impactos para a biodiversidade como consequência do
projecto e garantir que, quando apropriado, sejam implementadas medidas de mitigação.
Esta pesquisa botânica identificou duas questões-chave como resultado da remoção da cobertura
vegetal existente no recurso e as áreas a serem afectadas pela infraestrutura da mina dentro da
área de estudo. Em cada questão, há uma série de impactos que foram avaliados na escala espacial
e temporal e medidas de mitigação fornecidas usando a estrutura da hierarquia de mitigação que é
para evitar, minimizar, reabilitar e compensar. Em outras palavras, quando viável, o projecto de
mineração deve primeiro evitar impactos, através de planeamento e concepção, e então minimizar
impactos por ter uma pegada menor ou reposicionar a infraestrutura associada como estradas ou o
acampamento de acomodação, reabilitando então áreas para uma paisagem funcional e por fim,
deve ser compensado qualquer impacto residual sobre a biodiversidade, se necessário.

8.2
8.2.1

Questões associadas ao projecto
QUESTÃO 1: Perda de Comunidades de Vegetação e Biodiversidade

A remoção da vegetação causará a perda de comunidades de vegetação dentro da área de estudo.
Estes são ecossistemas dinâmicos que fornecem habitats que suportam todas as formas de vida.
Diferentes tipos de comunidades (e habitats) existem na área de estudo, e estes ocorrem em várias
proporções dentro da área de estudo e além. No entanto, a perda de partes dos diferentes habitats
será diferente, e os impactos sobre eles precisam ser considerados separadamente, e devem levar
em conta sua vulnerabilidade e distribuição além da área de estudo.
A remoção da vegetação durante o processo de mineração também resultará na perda de
populações existentes das espécies de plantas que coexistem com a área da mina e áreas
directamente afectadas pela infraestrutura (por exemplo, a TSF e a Planta de Processo). A área de
estudo como um todo é empobrecida de espécies de plantas nativas, com grande parte da riqueza
de espécies da área sendo devida às espécies de ervas daninhas encontradas entre as
machambas.
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Espécies que têm faixas globalmente restritas, ou que precisam de protecção, ou seja, espécies de
preocupação de conservação também estão incluídas nesta questão. Neste caso, grande parte da
área foi transformada com muito poucas EPCs restantes e é improvável que a perda adicional de
espécies neste local tenha um impacto significativo em suas populações globais.

8.2.2

QUESTÃO 2: Perturbação da Função e Processo do Ecossistema

Os habitats que existem na área de estudo, juntamente com os da área circundante que estão
ligados e fazem parte de um ecossistema funcional. Um ecossistema fornece mais do que
simplesmente uma “casa” para um conjunto de organismos, e é um sistema funcional onde ocorrem
processos biológicos e biofísicos, como ciclagem de nutrientes, formação do solo, reprodução,
migração, competição, predação, sucessão, evolução e migração. A destruição ou modificação de
habitats causa a perturbação da função do ecossistema e ameaça a interação de processos que
garantam a saúde ambiental e a sobrevivência de espécies individuais. Esta questão lida com uma
colecção de impactos ecológicos complexos que são quase impossíveis de prever com certeza,
mas que são, no entanto, importantes.

Os impactos actuais: o “NÃO-AVANÇAR” ou “Sem cenário de projecto”

8.3

Para contextualizar os potenciais impactos das actividades de mineração e infraestrutura associada
propostas pela Suni Resources, os impactos existentes (ou status quo), associados às condições
ecológicas actuais precisam ser descritos em termos de padrões de vegetação, estrutura e
composição. Essa linha de base ou status quo deve ser usada como a comparação com a qual os
impactos do projecto são avaliados. Os impactos identificados associados as principais questões
que surgem do actual uso são discutidos abaixo.

8.3.1

Impactos associados a Questão 1

Impacto 1: A remoção da vegetação para as terras agrícolas resultou na perda de
comunidades vegetais
Causa e comentário:
A maioria (93%) do local do projecto pretendido, incluindo áreas riparianas e zonas húmidas
sazonais, foi desmatada para terras agrícolas. Existem algumas áreas de Floresta de Miombo
secundária dentro do local que ocorrem como fragmentos fragmentados e estas foram
provavelmente uma vez terras agrícolas que se regeneraram. O desmatamento da vegetação
natural para terras agrícolas tem, portanto, um impacto de longo prazo sobre a vegetação natural
com uma Significância Negativa Elevada.
Efeito
Risco ou
Significância
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
Geral
de
Temporal
Espacial
Impacto
Impacto 1: A remoção da vegetação para as terras agrícolas resultou na perda de comunidades
vegetais
Impacto

Sem Mitigação

Longo Prazo

Localizado

Elevada

Definitivo

ELEVADA-

Impacto 2: A remoção da vegetação nativa para terras agrícolas causou a perda da
biodiversidade
Causa e comentário:
A limpeza de terras para a agricultura e a colheita de materiais vegetais para construção e carvão
vegetal resultaram na perda de biodiversidade na área. Os impactos sobre a biodiversidade na área
de estudo são um impacto elevado e de longo prazo que definitivamente ocorreram. A significância
ambiental do impacto não mitigado é Elevada Negativa.
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Efeito
Risco ou
Significância
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
Geral
de
Temporal
Espacial
Impacto
Impacto 2: A remoção da vegetação nativa para terras agrícolas causou a perda da biodiversidade
Sem Mitigação
Longo Prazo
Localizado
Elevada
Definitivo
ELEVADAImpacto

Impacto 3: A remoção de vegetação nativa para terras agrícolas causou a perda de Espécies
de Preocupação de Conservação
Causa e comentário:
As actividades actuais de uso da terra, tais como limpeza, colheita e carvões resultaram na perda
de espécies de interesse de conservação como Sterculia appendiculata, Sterculia quinqueloba,
Dalbergia melanoxylon e Pterocarpus angolensis, assim como outras espécies que são importantes
para o funcionamento do ecossistema. O impacto sobre as espécies de interesse de conservação
na área de estudo é elevado, de longo prazo e definitivamente ocorreu. A significância ambiental
do impacto não mitigado é Elevada Negativa.
Efeito
Risco ou
Significância
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
Geral
de
Temporal
Espacial
Impacto
Impacto 3: A remoção da vegetação nativa para terras agrícolas causou a perda de Espécies de
Preocupação de Conservação
Sem Mitigação
Longo Prazo
Localizado
Grave
Definitivo
ELEVADAImpacto

8.3.2

Impactos associados ao questão 2

Impacto 4: Fragmentação da vegetação e efeitos de borda
Causa e comentário:
A fragmentação é um dos impactos mais importantes na vegetação, especialmente quando isso cria
rupturas na vegetação anteriormente contínua, causando uma redução no pool de genes e uma
diminuição na riqueza e diversidade de espécies. Esse impacto ocorre quando grandes áreas são
desmatadas para a agricultura para estabelecer culturas. A fragmentação resulta no isolamento de
ecossistemas funcionais e resulta em redução da biodiversidade e redução de movimento devido à
ausência de corredores ecológicos. A fragmentação também pode resultar em efeitos de borda que
ocorrem quando a borda do habitat é alterada como resultado da limpeza. Os efeitos de borda
favorecem algumas espécies, geralmente espécies oportunistas de rápido crescimento, enquanto
outras espécies podem ser mais sensíveis, resultando em extinções locais.
Toda a área está altamente fragmentada, com poucos corredores naturais em todo o local. A
fragmentação, portanto, ocorreu e o impacto foi elevado, de longo prazo e definitivo, dando uma
significância de Elevada Negativa .
Efeito
Escala
Escala
Gravidade do
Temporal
Espacial
Impacto
Impacto 4: Fragmentação da vegetação e efeitos de borda
Sem Mitigação
Longo Prazo
Localizado
Grave
Impacto

8.4

Risco ou
Probabilida
de
Definitivo

Significância
Geral
ELEVADA-

Impactos do projecto da Mina: Fase de Projecto e Planeamento

Os impactos associados a esta fase, ou seja, a fase de prospecção e pesquisa, são cobertos por
uma autorização separada e PrGA.
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8.5

Impactos do projecto da Mina: Fase de Construção

A Província de Cabo Delgado é rica em grafite com uma série de licenças de prospecção emitidas
na área. Os potenciais impactos para esta mina foram, portanto, considerados dentro deste
contexto.
Impacto 1: Remoção da vegetação ao redor da mina e da instalação de armazenamento de
rejeitos (TSF)
Causa e comentário:
42 ha de terras agrícolas e 10 ha de floresta de miombo secundária serão perdidos devido a
remoção da vegetação ao redor da cava e 176 ha de terras agrícolas e 22 ha de floresta secundária
de miombo serão perdidos devido à posição da TSF ((Fase 1 e 2 combinadas). Isso resultará na
perda de alguma biodiversidade e, possivelmente, alguns indivíduos de espécies de interesse de
conservação, como Sterculia quenquiloba, que estão espalhados por todo o local.
Declaração de Significância:
Impacto 1a: Perda da Floresta de Miombo Secundária na cava da mina e TSF
22 ha de floresta secundária de miombo serão definitivamente impactados pela remoção de
vegetação para a cava e TSF. A significância deste impacto será Negativa Moderada, mas pode
ser reduzida a Negativa Baixa, assegurando que a limpeza seja mantida a um mínimo e não ocorra
fora da pegada e do tampão e colectando e armazenando solo superficial para a reabilitação de
áreas não necessárias durante a fase operacional. Os impactos adicionais estão listados abaixo
Impacto 1b: Perda de Biodiversidade na cava da mina e TSF
A perda da Floresta de Miombo Secundária na cava da mina e da TSF resultará definitivamente na
perda permanente de biodiversidade. No entanto, as espécies que ocorrem dentro desta floresta
secundária são geralmente generalizadas e resistentes a perturbações. A significância deste
impacto antes da mitigação será, portanto, Baixa Negativa.
Impacto 1c: Perda de Espécies de Preocupação de Conservação na cava da mina e na TSF
A perda de espécies de preocupação de Conservação provavelmente ocorrerá e se isso resultar na
perda permanente dessas espécies, resultando em um impacto de Significância Moderada. Ao
replantar essas espécies como parte do programa de reabilitação, esse impacto pode ser reduzido
a uma significância Baixa Negativa.
Efeito
Risco ou
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
de
Temporal
Espacial
Impacto
Impacto 1a: Perda da Floresta de Miombo Secundária na cava da mina e TSF
Área
de
Sem Mitigação
Permanente
Moderada
Definitivo
Estudo
Com Mitigação
Longo Prazo
Localizado
Moderada
Definitivo
Impacto 1b: Perda de Biodiversidade na cava e TSF
Área
de
Sem Mitigação
Permanente
Ligeira
Definitivo
Estudo
Com Mitigação
Longo Prazo
Localizado
Ligeira
Definitivo
Impacto 1c: Perda de Espécies de Preocupação de Conservação na cava e na TSF
Área
de
Sem Mitigação
Permanente
Ligeira
Provável
Estudo
Pouco
Com Mitigação
Longo Prazo
Localizado
Ligeira
Provável
Impacto
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Mitigação e Gestão:
As seguintes acções de mitigação são sugeridas
•
•

•
•
•
•

•
•

A limpeza deve ser mantida ao mínimo. Para conseguir isso, deve ser colocado um tampão
de 10 m ao redor da cava e da TSF. A remoção da vegetação não deve ocorrer fora desta
área, a menos que seja obtida autorização prévia do ECO.
Solo superficial (20 cm, quando possível) contendo sementes deve ser colectado e
armazenado em uma área de baixa sensibilidade durante o processo de mineração e
posteriormente usado para a reabilitação das instalações de despejo de resíduos e
armazenamento de rejeitos.
A reutilização dos depósitos de resíduos reabilitados e instalações de armazenamento de
rejeitos, usando espécies nativas, deve ocorrer durante a reabilitação desses locais.
Áreas impactadas da fase de construção, como áreas de deposição, que não são mais
necessárias, devem ser reabilitadas de volta a um sistema funcional.
A reabilitação de áreas impactadas durante a fase de descomissionamento deve ocorrer.
Porções representativas chave da Floresta de Miombo Secundária devem ser reservadas
como áreas de conservação dentro do DUAT (fora da área de cobertura da infraestrutura) e
demarcadas como tal, para que possam continuar a fornecer importantes fontes de bancos
de sementes, além de refúgios para aves, répteis. anfíbios e mamíferos;
As Espécies de Preocupação de Conservação podem ser plantadas para além de reduzir o
impacto da mina nas EPC.
Deve ser concebido e implementa um Plano de Gestão de Reabilitação.

Impacto 2: Remoção da vegetação para o acampamento da mina, planta e despejo de rocha
estéril
Causa e comentário:
Apenas 3 hectares de floresta de miombo secundária degradada serão impactados pelo despejo de
rocha estéril. A planta, açude 1, açude 2, pilhas de longo prazo, resíduos mineralizados e o
acampamento da mina não afectarão a vegetação natural, uma vez que foram posicionados dentro
das terras agrícolas. Haverá, portanto, impacto redidual mínimo sobre a floresta de miombo
secundária associada a essas características e a perda de biodiversidade geral será insignificante.
No entanto, existem alguns indivíduos grandes de Sterculia quenquiloba em toda a área agrícola
que podem ser afectados pela remoção da vegetação.
Declaração de Significância:
Existe um número de indivíduos de Sterculia quenquiloba espalhados pelo local nas áreas de terras
agrícolas. Alguns deles provavelmente serão permanentemente perdidos devido à remoção da
vegetação. O impacto não mitigado será Negativo Baixo.
Efeito
Risco ou
Significância
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
Geral
de
Temporal
Espacial
Impacto
Impacto 2a: Perda da Floresta de Miombo Secundária no acampamento, planta e despejo de rocha
estéril
Sem Mitigação
Negligenciável
Negligenciável
Com Mitigação
Impacto 2b: Perda de Biodiversidade no acampamento, planta e despejo de rocha estéril
Sem Mitigação
Negligenciável
Com Mitigação
Negligenciável
Impacto 2c: Perda de Espécies de Conservação Preocupação no acampamento, planta e despejo de
rocha estéril
Sem Mitigação
Permanente
Localizado
Ligeiro
Provável
BAIXACom Mitigação
Médio Prazo
Localizado
Ligeiro
Provável
BAIXAImpacto

Mitigação e Gestão:
Consulte as medidas de mitigação listadas no impacto 1 acima.
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Impacto 3: Remoção da vegetação para estradas de acesso
Causa e comentário:
A limpeza da vegetação ao longo das estradas de acesso ocorrerá e resultará na perda de
predominantemente terras agrícolas que resultará na perda de biodiversidade e algumas espécies
de preocupação de conservação. No entanto, alinhando estradas ao longo das estradas existentes,
reduzindo o número de travessias de rio e realinhando estradas para evitar as EPC e o que resta
da vegetação natural, a significância desses impactos pode ser reduzida de negativa Moderada a
negativa Baixa.
Declaração de Significância:
Impacto 3a: Perda da Floresta de Miombo Secundária ao longo das estradas de acesso
Alguma floresta de miombo secundária provavelmente será impactada pela remoção de vegetação
para estradas de acesso. A significância desse impacto será Baixa Negativa, desde que as
medidas de mitigação recomendadas abaixo sejam implementadas.
Impacto 3b: Perda de biodiversidade ao longo das estradas de acesso
A perda da Floresta de Miombo Secundária ao longo das estradas de acesso resultará
definitivamente na perda permanente da biodiversidade. No entanto, as espécies que ocorrem
dentro desta floresta secundária são geralmente generalizadas e resistentes a perturbações. A
significância deste impacto antes da mitigação será, portanto, Baixa Negativa.
Impacto 3c: Perda de Espécies de Conservação Preocupação ao longo das estradas de
acesso
A perda de espécies de preocupação de Conservação provavelmente ocorrerá e se isso resultará
na perda permanente dessas espécies, resultando em um impacto de Significância Moderada. Ao
realinhar as estradas de acesso para evitar estas EPCs e replantar essas espécies como parte do
plano de reabilitação, esse impacto pode ser reduzido a uma significância Baixa Negativa.
Efeito
Risco ou
Significância
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
Geral
de
Temporal
Espacial
Impacto
Impacto 3a: Perda da Floresta de Miombo Secundária ao longo das estradas de acesso
Área
de
Sem Mitigação
Permanente
Moderada
Definitivo
BAIXAEstudo
Com Mitigação
Longo Prazo
Localizado
Moderada
Definitivo
BAIXAImpacto 3b: Perda de biodiversidade ao longo das estradas de acesso
Área
de
Sem Mitigação
Permanente
Moderada
Definitivo
BAIXAEstudo
Com Mitigação
Longo Prazo
Localizado
Moderada
Definitivo
BAIXAImpacto 3c: Perda de Espécies de Preocupação de Conservação ao longo das estradas de acesso
Área
de
Provável
Sem Mitigação
Permanente
Moderada
MODERADAEstudo
Com Mitigação
Médio Prazo
Localizado
Ligeira
Provável
BAIXAImpacto

Mitigação e Gestão:
Consulte as medidas de mitigação listadas no impacto 1 acima.
Medidas adicionais de mitigação incluem:
• Uso de vias de acesso existentes sempre que possível.
• Sempre que possível, realinhar as estradas para evitar vegetação natural e CCE
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8.5.1

Impactos associados a Questão 2 – Perturbação da Função e Processo do
Ecossistema

Impacto 4: Fragmentação da vegetação e efeitos de borda
Causa e comentário:
A fragmentação é um dos impactos mais importantes na vegetação, pois cria rupturas em vegetação
anteriormente contínua, causando uma redução no pool de genes e uma diminuição na riqueza e
diversidade de espécies. Esse impacto ocorre quando grandes áreas são desmatadas para
actividades como a mineração, o que resulta no isolamento de ecossistemas funcionais e resulta
em redução da biodiversidade e redução de movimento devido à ausência de corredores ecológicos
Os efeitos de borda podem ocorrer ao longo do limite das actividades de mineração e estradas, o
que pode aumentar ainda mais os impactos associados à fragmentação e reduzir ainda mais o
número da população abaixo dos limites sustentáveis, potencialmente causando extinções locais
A área do projecto já está altamente fragmentada, já que grandes áreas foram desmatadas para a
agricultura. A mina e infraestrutura associada irão causar uma maior fragmentação nesta área
através da perda de floresta secundária de miombo.
Declaração de Significância:
As actividades de mineração resultarão definitivamente em fragmentação adicional de habitat na
área de estudo e isso terão um impacto moderado e permanente. A significância ambiental desse
impacto não mitigado seria Moderada Negativa. Ao implementar medidas de mitigação que visam
reduzir os impactos associados à fragmentação e aos efeitos de borda, como apresentado abaixo,
esse impacto será reduzido a um Negativo Baixo.
Effect
Escala
Escala
Gravidade do
Temporal
Espacial
Impacto
Impacto 4: Fragmentação da vegetação e efeitos de borda
Área
de
Sem Mitigação
Permanente
Moderada
Estudo
Com Mitigação
Permanente
Localizado
Ligeira
Impacto

Risco ou
Probabilida
de

Significância
Geral

Definitivo

MODERADA-

Provável

BAIXO-

Mitigação e Gestão:
As seguintes acções de mitigação são sugeridas:
• Reservar um corredor ecológico dentro da área de estudo para ligar os fragmentos de
vegetação aos inselbergs mais ao sul;
• Usar as vias de acesso existentes sempre que possível;
• Alinhar estradas e condutas em um único corredor; e
• Manter ao mínimo o número de travessias do rio
Impacto 5: Invasão de espécies exóticas
Causa e comentário:
A remoção da vegetação existente cria habitats “abertos” que inevitavelmente serão colonizados
por espécies de plantas pioneiras. Enquanto isso faz parte de um processo natural de regeneração,
que acaba por levar ao restabelecimento de uma cobertura vegetal secundária, favorece o
estabelecimento de espécies indesejáveis na área perturbada, como Ricinus communis (Manteiga
de Mamona) e Mucuna pruriens. Essas espécies são introduzidas ao longo das linhas de transporte
e por movimentos humanos e animais na área. Uma vez estabelecidas, elas são tipicamente muito
difíceis de erradicar e podem invadir áreas não perturbadas, representando uma ameaça ao
ecossistema vizinho. É provável que esse impacto seja exacerbado se o local e as instalações
associadas forem mal geridas.
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Declaração de Significância:
Se não forem geridas adequadamente, as actividades de mineração resultarão definitivamente na
invasão de espécies exóticas na área de estudo, o que terá um impacto grave e permanente. A
significância ambiental desse impacto não mitigado seria Moderada Negativa. Tomar medidas
correctivas nos estágios iniciais do estabelecimento de exóticas reduzirá o impacto para uma
significância Baixa Negativa
Efeito
Escala
Escala
Temporal
Espacial
Impacto 5: Invasão de espécies exóticas
Área
de
Sem Mitigação
Permanente
Estudo
Com Mitigação
Curto Prazo
Localizado
Impacto

Gravidade do
Impacto

Risco ou
Probabilida
de

Significância
Geral

Grave

Definitivo

MODERADA-

Baixa

Provável

BAIXA-

Mitigação e gestão:
As seguintes acções de mitigação são sugeridas
• Preparar um Plano de Gestão de Exóticas que inclua um protocolo para o monitoramento e
gestão de espécies exóticas; e
• Monitorar a área de estudo para qualquer nova espécie de planta invasora e erradica-la
assim que ela aparece.
Impacto 6: Sufocamento da vegetação como resultado do aumento dos níveis de poeira
Causa e comentário:
As actividades de construção resultarão na remoção de plantas que funcionam para ligar o solo. A
perda desta vegetação pode resultar em aumento dos níveis de poeira, pois não há nada para
segurar o solo. Isso será mais prevalente durante a estação seca. Além disso, quaisquer actividades
de movimentação de terra e o grande número esperado de movimentos de veículos também
causam aumento dos níveis de poeira
Um aumento de poeira irá sufocar a vegetação na vizinhança próxima, especialmente adjacente às
estradas, e isso prejudicará a capacidade das plantas em fotossintetizar (fazer comida) e respirar.
Isso, por sua vez, reduzirá a produtividade e o crescimento da vegetação, tornando-a mais
susceptível a doenças e predação.
Declaração de Significância
As actividades associadas à fase de construção resultarão definitivamente na criação de poeira que
sufocará a vegetação próxima. Isso terá um impacto moderado e de médio prazo. A significância
ambiental desse impacto não mitigado seria Moderada Negativa. Com mitigação, isso será
reduzido para um impacto Negativo Baixo.
Efeito
Risco ou
Significância
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
Geral
de
Temporal
Espacial
Impacto
Impacto 7: Sufocamento da vegetação como resultado do aumento dos níveis de poeira
Área
de
Sem Mitigação
Permanente
Moderada
Definitivo
MODERADAEstudo
Com Mitigação
Curto Prazo
Localizado
Ligeira
Provável
BAIXAImpacto

Mitigação e Gestão:
As seguintes acções de mitigação são sugeridas
• Os limites de velocidade dos veículos devem ser implementados, pois velocidades mais
lentas resultam em níveis mais baixos de poeira; recomenda-se 50 km/h;
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•

Reabilitar as bermas da estrada e as áreas de depósito impactadas durante a construção.
Esta vegetação precisa ser mantida durante a fase operacional da mina;
As emissões de poeira de pilhas externas devem ser minimizadas pela reabilitação
progressiva do despejo de resíduos com a mineração para minimizar a poeira;
As concentrações de emissão e poeira ambiental devem ser monitoradas regularmente e
medidas empregadas para assegurar que as concentrações não excedam os limites
impostos pela legislação nacional; e
Empregar medidas de supressão de poeira, como humedecimento da área do projecto e das
estradas durante períodos secos e com muito vento ou através do uso de ligantes químicos.

•
•
•

8.6

Impactos da Mina: Fase Operacional

Esta fase avalia os impactos associados à fase operacional da mina.

8.6.1

Impactos associados à Questão 1 - Perda de comunidades de vegetação

Impacto 8: Perda de comunidades vegetais intactas (como impacto indirecto) como resultado
do deslocamento de terras agrícolas da área da mina.
Causa e comentário:
Se não for gerido adequadamente, é provável que haja um afluxo de pessoas nas comunidades
próximas à medida que as pessoas vêm em busca de oportunidades de emprego e estabelecem
pequenas empresas que prestam serviços aos empregados da mina. Um afluxo de pessoas de fora
colocará pressão adicional sobre os recursos naturais e poderá resultar na limpeza adicional de
terras fora da área de estudo para estabelecer machambas para fins de subsistência. Isso resultará
em perda adicional de comunidades de plantas. Esse impacto indirecto poderia ser maior do que
os impactos associados à perda directa de comunidades de vegetação, já que a mina terá controle
limitado sobre a limpeza associada a esse afluxo.
Declaração de Significância:
Os impactos associados à perda de vegetação como resultado do afluxo de pessoas de fora para
a área podem resultar na perda dessas comunidades a longo prazo e terão um impacto NEGATIVO
ELEVADO. A implementação de medidas de mitigação para reduzir o afluxo de candidatos a
emprego e homens de negócios em busca de novas oportunidades reduzirá isso para NEGATIVO
MODERADO.
Efeito
Risco ou
Significância
Probabilida
Escala
Escala
Gravidade do
Geral
de
Temporal
Espacial
Impacto
Impacto 8: Perda de comunidades vegetais intactas (como impacto indireCto) como resultado do
deslocamento de terras agrícolas da área da mina.
Área
de
Sem Mitigação
Longo Prazo
Grave
Definitivo
ELEVADAEstudo
Área
de
Com Mitigação
Longo Prazo
Moderada
Provável
MODERADAEstudo
Impacto

Medidas de Mitigação:
• Deve ser realizada uma avaliação ecológica da nova terra de substituição por um
especialista ecológico.
• Áreas de alta sensibilidade devem ser identificadas e, quando possível, não cultivadas

8.7

Fase de Descomissionamento

O descomissionamento do projecto poderia ter um impacto moderadamente positivo sobre a
vegetação natural, se as áreas do local fossem restauradas ao seu estado natural. No entanto, a
restauração de áreas perturbadas pela mineração é difícil, já que a perturbação afecta a paisagem,
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o solo e a fertilidade do solo, e mudanças substanciais e permanentes na topografia resultam de
infraestruturas como a TSF e despejos de rocha estéril. Na melhor das hipóteses, um ecossistema
funcional, mas mais do que provável, com uma composição de espécies substancialmente diferente,
será estabelecido durante a reabilitação. Também é provável que as áreas sejam reabilitadas para
terras agrícolas, caso em que não haverá ganho de biodiversidade.
Para monitorar o sucesso da reabilitação, são necessários levantamentos de linha de base
detalhados para refinar a diversidade alfa e espécies indicadoras, bem como para confirmar e
aumentar a lista de EPCs, de modo a caracterizar com mais precisão as condições ecológicas prémineração. Também será necessário estabelecer viveiros para determinar quais espécies de
plantas que ocorrem naturalmente podem ser propagadas com sucesso para a reabilitação de áreas
perturbadas pelas actividades de mineração
No entanto, a reabilitação de áreas perturbadas para uma condição natural ou quase natural pode
não atender aos requisitos de subsistência das comunidades afectadas pelo projeto, cujas
necessidades podem ser mais bem atendidas ao reintegrar a terra à agricultura ou aos lotes.
Consequentemente, antes de iniciar qualquer actividade de reabilitação, será necessário realizar
um programa de engajamento das partes interessadas para avaliar as necessidades das
comunidades. Neste caso, a fase de descomissionamento resultará em uma perda líquida de
biodiversidade, na medida em que a vegetação natural será substituída por espécies de valor
económico directo para as comunidades e, portanto, isso será considerado como um impacto
ecológico negativo.
Pequenos impactos residuais como resultado da fase de descomissionamento serão similares
àqueles listados para a fase de construção e incluirão níveis de poeira aumentados

8.8

Impactos Cumulativos

Impactos cumulativos são definidos como aqueles “que resultam do impacto incremental, em áreas
ou recursos usados ou directamente impactados pelo projecto, de outros desenvolvimentos
existentes, planeados ou razoavelmente definidos no momento em que o processo de identificação
de riscos e impactos é conduzido”.
Para avaliar os impactos cumulativos que a Mina de Grafite de Balama Central da Suni Resources
terá sobre a vegetação e espécies florais, é necessário identificar desenvolvimentos que sejam
similares na natureza. Foram identificados os seguintes projectos de mineração e desenvolvimentos
propostos:
•
•
•
•
•

A mina de Grafite da Syrah operacional, localizada no Distrito de Balama;
Projecto de Grafite de Ancuabe proposto pela Triton Minerals, localizado no Distrito de
Ancuabe;
A Mina de Grafite da GK localizada no Distrito de Ancuabe;
A Mina de Grafite de Montepuez da Suni Resources no Distrito de Montepuez; e a
A Mina de Rubi da Gemfields e a Mina de Rubi Mustang localizadas no Distrito de
Montepuez.

Os impactos cumulativos associados à mina de Balama Central, caso todas essas minas se tornem
operacionais, incluem o seguinte:
•
•
•

A perda de comunidades vegetais através dos impactos directos (desmatamento) e
indirectos (deslocamento da agricultura) em escala regional será exacerbada;
Perda de biodiversidade e espécies de interesse para a conservação (por exemplo, espécies
de Sterculia) serão exacerbadas até o ponto em que as extinções locais na província podem
ser esperadas;
A invasão de espécies de plantas exóticas será exacerbada até o ponto de deslocar secções
inteiras de vegetação nativa.
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9

CONCLUSÕES
DA
RECOMENDAÇÕES

9.1

Conclusões

AVALIAÇÃO

DE

IMPACTO

E

A vegetação e as comunidades florais encontradas dentro da área de estudo já estão altamente
fragmentadas e compreendem pequenas áreas de Foresta de Miombo Secundária intercaladas
entre grandes extensões de terras agrícolas. A área de estudo, incluindo os córregos e zonas
húmidas sazonais, foram plantadas com culturas como o arroz nas áreas inundadas e mandioca,
feijão e milho nas áreas mais secas e tomate, alface, cebolas, etc. são cultivadas ao longo das
margens dos riachos
Como o actual uso da terra já resultou na perda de comunidades de vegetação, biodiversidade geral
e espécies de conservação preocupantes na área de estudo, os impactos resultantes das
actividades de mineração propostas sobre a vegetação remanescente são de significância
moderada e baixa para a fase de construção. Ao implementar medidas de mitigação, esses
impactos podem ser ainda mais reduzidos a um impacto residual Baixo Negativo.
Foi identificado um impacto para a fase operacional e está associado ao deslocamento de terras
agrícolas. Isso é difícil de mitigar e o impacto residual é, portanto, de significância Moderada
Foi incluído um resumo dos impactos para as fases de construção e operação, pré e pós-mitigação,
na Figura 9-1 e na Tabela 9-1. Os gráficos ilustram que, se o projecto for gerido adequadamente e
as medidas de mitigação implementadas, a maioria dos impactos pode ser reduzida de impactos
moderados a baixos.

(A) Pré – Mitigação

(B) Pós – Mitigação

Elevado
Moderado
Baixo

Figura 9-1: Gráfico circular mostrando um resumo dos impactos associados ao projecto
antes da mitigação (A) e após a mitigação (B).
Tabela 9-1: Resumo dos impactos pré e pós-mitigação na flora da área do projecto
Pré-Mitigação
Pós Mitigação
FASE DE CONSTRUÇÃO
Impacto 1a: Perda da
Secundária na cava e TSF

Floresta

de

Miombo

MODERADO-

BAIXO-

Impacto 1b: Perda de biodiversidade na cava e TSF

BAIXO-

BAIXO-

Impacto 1c: Perda de Espécies de Preocupação de
Conservação na Cava e TSF

MODERADO-

BAIXO-
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Impacto 2a: Perda da Floresta de Miombo
Secundária no acampamento, planta e despejo de
rocha estéril
Impacto 2b: Perda de Biodiversidade no
acampamento, planta e despejo de rocha estéril
Impacto 2c: Perda de Espécies de Preocupação de
Conservação com o acampamento, planta e despejo
de rocha estéril
Impacto 3a: Perda da Floresta de Miombo
Secundária ao longo das estradas de acesso
Impacto 3b: Perda de biodiversidade ao longo das
estradas de acesso
Impacto 3c: Perda de Espécies de Preocupação de
Conservação ao longo das estradas de acesso
Impacto 4: Fragmentação da vegetação e efeitos de
borda
Impacto 5: Invasão de espécies exóticas
Impacto 7: Sufocamento da vegetação como
resultado do aumento dos níveis de poeira
FASE OPERACIONAL
Impacto 8: Perda de comunidades vegetais intactas
(como impacto indirecto) como resultado do
deslocamento de terras agrícolas.

9.2

Negligenciável
Negligenciável
BAIXO-

BAIXO-

BAIXO-

BAIXO-

MODERADO-

BAIXO-

MODERADO-

BAIXO-

MODERADO-

BAIXO-

MODERADOMODERADO-

BAIXOBAIXO-

ELEVADO-

MODERADO-

Corredores Ecológicos

Como a área do projecto está transformada e os impactos residuais são, em sua maioria, de baixa
significância, as compensações de biodiversidade não são necessárias para este local. No entanto,
recomenda-se que sejam mantidos os corredores ecológicos através do local para permitir o
movimento de espécies faunísticas, como camaleões, répteis, roedores e anfíbios, bem como para
a dispersão de sementes. Uma vez que a Floresta de Miombo se regenera de forma relativamente
rápida e fácil quando a terra agrícola é deixada em pousio, recomenda-se que essa abordagem seja
usada para criar o corredor ecológico.
A Figura 9-1 fornece uma recomendação preliminar para esse corredor.
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Figura 9-1: Mapa mostrando o corredor ecológico proposto

9.3

Condições para o Plano de Gestão Ambiental, Autorização Ambiental e
Monitoramento

Os Planos de Monitoramento e Gestão Ambiental devem incorporar todas as medidas de mitigação
recomendadas deste relatório. Recomenda-se que os seguintes planos de gestão sejam incluídos
no PrGA e como parte da Autorização Ambiental.
1. Plano de Gestão da Reabilitação, incluindo as áreas de retirada dos corredores ecológicos
2. Plano de Gestão de Exóticas.

Coastal & Environmental Services

52

Projecto de Balama Central, Suni Resources S.A.

Levantamento de Base Botânico e Avaliação de Impacto

10

REFERÊNCIAS

Bechtel, P.H. and Nazerali, S. (2016). A National Biodiversity Offset System: A Road Map for
Mozambique. World Bank Group.
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
Available: http://www.cites.org/. Accessed: 19.01.2017
Edwards, D. (1983). A broad-scale structural classification of vegetation for practical purposes.
Bothalia14: 3 and 4.
Frost, Peter. In: The Miombo in Transition: Woodlands and Welfare in Africa, 1996. Bruce Morgan
Campbell (Editor). CIFOR.
Izidine, S. and Bandeira, S.O. (2002) Mozambique. In: Golding, J.S., Ed., Southern African Plant
Red Data Lists, SABONET, Pretoria, 43-53.
Ribeiro, N and Chauque, A. (2010). Gender and Climate Change: Mozambique Case Study. Heinrich
Boll Foundation Southern Africa, Cape Town.
Rutherford, M. C., P. O'Farrel, K. Goldberg, G. F. Midgley, L. W. Powrie, S. Ringrose, W. Mattheson,
and J. Timberlake. (2005). SAFARI 2000 NBI Vegetation Map of the Savannas of Southern Africa.
Data set. Available on-line [http://daac.ornl.gov/] from Oak Ridge National Laboratory Distributed
Active Archive Center, Oak Ridge, Tennessee, U.S.A.
Simpson, E. H. (1949) Measurement of diversity. Nature.163, 688.
White, F. (1983). The vegetation of Africa: a descriptive memoir to accompany the
Unesco/AETFAT/UNSO vegetation map of Africa. (Natural Resources Research: 20). Paris: United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 356p.
World Conservation Monitoring Centre. 1998. Dalbergia melanoxylon. The IUCN Red List of
Threatened Species 1998:
e.T32504A9710439. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1998.RLTS.T32504A9710439.en. Downlo
aded on 24 January 2017.
World Wildlife Fund. http://worldwildlife.org/ecoregions/at0725, Accessed: 20/02/2018

Coastal & Environmental Services

53

Projecto de Balama Central, Suni Resources S.A.

Levantamento Botânico de Base e Avaliação de Impacto

APÊNDICE A
Família
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Bombacaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Asphodelaceae
Vitaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Phyllanthaceae
Asclepediaceae
Asparagaceae
Asparagaceae

Malvaceae
Zygophyllaceae
Fabaceae
Fabaceae
Bombacaceae
Fabaceae
Fabaceae
Ochnaceae
Phyllanthaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Rubiaceae
Celastraceae
Fabaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Iriddaceae
Vitaceae
Vitaceae
Verbenaceae
Combretaceae
Combretaceae
Combretaceae

Espécies
Acacia burkeii
Acacia cf. seyal
Acacia nigrescens
Acacia sp.
Adansonia digitata
Afzelia quazensis
Albizia adianthifolia
Albizia forbesii
Albizia sp.
Albizia versicolor
Aloe sp.
Amplecissus sp.
Anacardium occidentale
Annona senagalensis
Antidesma venosum
Asclepediceae
Asparagus cf.africanus
Asparagus falcatus
Azanza garckeana

Balanites maughamii
Bauhinia petersiana
Bolusanthus speciosus
Bombax sp.
Brachystegia boehmi
Brachystegia spiciformis
Brackenridgea zanguebarica
Bridelia cathartica
Burkea africana
Cassia abreviata
Cassia afrofistula var. patentipila
Catunaregam spinosa
Celastraceae
cf Baphia sp.
cf Canthium sp.
cf. Rinchosia sp.
cf.Gladiolus sp.
Cissus integrifolia
Cissus sp.
Clerodendron glabrum
Combretum adenogonium
Combretum apiculatum
Combretum mossambicensis
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Combretaceae
Burseraceae
Burseraceae
Amaryllidaceae
Rubiaceae
Araliaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Ebenaceae
Ebenaceae
Ebenaceae
Apocynaceae
Sterculiaceae
Boraginaceae

Combretum zeyheri
Commiphora africana
Commiphora neglecta
Crinum cf stuhlmanni
Crossopteryx febrifuga
Cussonia arborea
Dalbergia arbutifolia
Dalbergia melanoxylon
Dichrostachys cinerea
Digitaria cf. eriantha
Diopyros kirkii
Diospyros sp.
Diospyros usambarensis
Diplorhynchus condylocarpon
Dombeya sp.
Ehretia amoena

Fabaceae

Elephantorrhiza goetzei

Poaceae

Eragrostis sp.
Erythrophleum africanum
Ficus sp. In rock
Ficus sycomorus
Flacourtia indica
Flueggea verrucosa
Garcinia livingstonei
Gladiolus decoratus
Gloriosa superba
Holarrhena pubescens
Hugonia orientalis
Hymenocardia acida
Hyperthelia cf.dissoluta
Hypoxis sp.
Imperata cilyndrica
Kigelia africana
Lannea discolor
Ledebouria
Loranthaceae
Mangifera indica
Maprounea africana
Margaritaria disocodeia
Markhamia obsutifolia
Markhamia zanzibarica
Maytenus sp.
Melinis repens
Milletia sp.
Millitia sthulmanii
Monodora junodi

Poaceae

Fabaceae
Moraceae
Moraceae
Salicaceae
Phyllanthaceae
Clusiaceae
Iriddaceae
Colchicaceae
Apocynaceae
Linaceae
Phyllanthaceae
Poaceae

Hypoxidaceae
Poaceae

Bignoniaceae
Anacardiaceae
Asparagaceae
Loranthaceae
Anacardiaceae
Euphorbeaceae
Phyllanthaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Celastraceae
Poaceae
Fabaceae
Fabaceae
Annonaceae
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Annonaceae
Musaceae
Ochnaceae
Ochnaceae
Ochnaceae
Olacaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae

Chrysobalanaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Violacea
Phyllanthaceae
Phyllanthaceae
Fabaceae
Phyllanthaceae
Combretaceae
Fabaceae
Fabaceae
Connaraceae
Anacardiaceae
Polygalaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Apiaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Bignoniaceae
Loganiaceae
Loganiaceae
Loganiaceae
Dioscoreaceae
Fabaceae
Combretaceae
Combretaceae
Phyllanthaceae
Poaceae
Annonaceae
Rubiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae

Monodora stenopetala
Musa sp
Ochna cf. natalitia
Ochnaceae
Ochnaceae- We called Eucalyptus brother
Olax dissitiflora
Ormocarpum kirkii
Oxytenanthera abyssinica
Panicum maximum

Parinari curatellifolia
Parkia biglobosa
Peltophorum africanum
Pericopsis angolensis
Philenoptera violaceae
Phyllanthus reticularus
Phyllanthus sp.
Piliostigma thonningii
Pseudolachnostylis maprouneifolia
Pteleopsis myrtifolia
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus lucens
Rourea orientalis
Sclerocarya birrea
Securidaca longipedunculata
Senna abovata
Senna petersiana
Setaria cf. incrassata
Steganotaenia araliacea
Sterculia africana
Sterculia appendiculata
Sterculia quiquenloba
Stereospermum kunthianum
Strychnos decussata
Strychnos madagascarensis
Strychnos spinosa
Tacca leontopetaloides
Tamarindus indica
Terminalia sericea
Terminalia stenostachys
Uapaca nitida
Urochloa mossabicensis
Uvaria cf. virens
Vangueria cf. infausta
Vernonia colorata
Vernonia sp.
Vitex doniana
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Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Olacaceae
Achariaceae
Rhamnaceae

Vitex sp. 1
Vitex sp. 2
Vitex sp. 3
Xeroderis stuhlmanii
Ximenia americana
Xylotheca tettensis
Ziziphus mucronata
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APÊNDICE B
A classificação estrutural em larga escala da vegetação desenvolvida por Edwards (1983) foi usada
para classificar cada tipo de vegetação. Este método é baseado em três atributos principais
•
•
•

Um conjunto primário de tipos de crescimento
Um conjunto primário de quatro classes de cobertura e
Um conjunto de quatro classes de altura para cada tipo de forma de crescimento

Os principais tipos de crescimento usados por Edwards são definidos da seguinte forma:
•
•
•
•

Árvores: plantas arborizadas, autossustentadas, com mais de 2 m de altura e com um ou
alguns troncos definidos, normalmente se ramificando acima do nível do solo;
Arbustos: plantas arborizadas, autossustentadas de até 5m de altura. Estas são multicaules e ramificação no ou perto do nível do solo quando tem 2-5m de altura. Estas são
mutli-caules ou de caule individual quando tem menos de 2m de altura.
Gramíneas: plantas herbáceas enraizadas, não-lenhosas, pertencentes à família Poaceae
ou plantas graminóides, como Cyperaceae e Restionaeceae, que se assemelham a
gramíneas. A excepção é o bambu, que é considerado como uma árvore ou arbusto.
Ervas: plantas enraizadas, não-lenhosas, autossustentáveis e diferentes das gramíneas.

A Tabela B-1 contém uma chave para os grupos estruturais e classes de formação usadas para
determinar o tipo de vegetação.
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Tabela 1. Chave para grupos estruturais e classes de formação (Edwards, 1983)
Chave tabular para grupos estruturais e classes de formação
Total de cobertura vegetal> 0,1%
Cobertura vegetal
total ≤ 0,1%
Cobertura total da árvore> 0,1% de cobertura
F.
Floresta
arbustiva <10% se> 1 m de altura
florestal
A. Floresta e Bosque
Árvores
Cobertura total das árvores
dominantes
100-75%
75-10%
10-1%
1-0.1%
0-0.1ø
0,1-2ø
2-8.5ø
8.5 -30ø
Árvores> 20m
1. Floresta alta
5.
Floresta 9.
Floresta 13.
57.
Floresta
alta e fechada alta aberta
Floresta
desértica alta
alta
dispersa
Árvores 10-20m
2. Floresta alta
6.
Floresta 10. Floresta 14.
58. Floresta alta
fechada alta
aberta alta
Floresta
desértica
dispersa
alta
Árvores 5-10m
3.
Floresta 7.
Floresta 11. Floresta 15.
59.
Floresta
baixa
fechada
aberta baixa
Floresta
desértica curta
baixa
dispersa
baixa
Árvores 2-5m
3. Floresta
4. Floresta
12. Floresta 16.
60.
Floresta
baixa
fechada
aberta baixa
Floresta
desértica baixa
baixa
dispersa
baixa
Cobertura total da árvore> 1% de cobertura
arbustiva> 10% e> 1 m de altura
A. Matagal e Mata
Cobertura total das árvores
100-10% 0-2ø
10-1% 2-8.5ø
Árvores 5-10m e
17. Matagal baixo
19. Mata Baixa
Arbustos 2-5m
18. Mata baixa
20. Mata Baixa
Árvores 2-5m e
Arbustos 1-5m
Cobertura total da árvore <0,1% de cobertura
G.
Arbusto
arbustiva> 0,1%
desértico
ou cobertura arbórea até 1% e cobertura arbustiva> Arbustos
10% e 1 m de altura (arbustos fechados)
dominantes
A. Arbustos
Cobertura total de arbustos
100-10% 0-2ø
10-1% 2-8.5ø
1-0.1% 8.5-30ø
Arbustos 2-5m
21.
Arbusto 25. Mata aberta 29.
Arbusto 61.
Arbusto
fechado alto
alta
disperso alto
desértico alto
Arbustos 1-2m
22.
Arbusto 26. Mata aberta 30.
Arbusto 62.
Arbusto
fechado alto
alta
disperso alto
desértico alto
Arbustos 0,5-1m
23.
Arbusto 27. Mata aberta 31.
Arbusto 63.
Arbusto
fechado baixo
baixa
disperso baixo
desértico baixo
Arbustos <0.5
24.
Arbusto 28. Mata aberta 32.
Arbusto 64.
Arbusto
fechado baixo
baixa
disperso baixo
desértico baixo
Cobertura total de árvores <0,1% de cobertura de
H.
Gramíneas
gramíneas dominante e> 0,1%
desérticas
A. Gramíneas
Gramíneas
Cobertura total de gramíneas
dominantes
100-10% 0-2ø
10-1% 2-8.5ø
1-0.1% 8.5-30ø
Gramíneas> 2
33.
Gramíneas 37.
Gramíneas 41.
Gramíneas 65.
Gramíneas
fechadas altas
abertas altas
dispersas altas
desérticas altas
Gramíneas 1-2m
34.
Gramíneas 38.
Gramíneas 42.
Gramíneas 66.
Gramíneas
fechadas altas
abertas altas
dispersas altas
desérticas altas
Gramíneas 0.5- 35.
Gramíneas 39.
Gramíneas 43.
Gramíneas 67.
Gramíneas
1m
fechadas baixas
abertas baixas
dispersas baixas
desérticas baixas
Classe de Altura
Dominante
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Gramíneas <0.5m

Ervas> 2m
Ervas 1-2m
Ervas 0,5 -1
Ervas <0.5m

36.
Gramíneas 40.
Gramíneas 44.
Gramíneas
fechadas baixas
abertas baixas
dispersas baixas
Cobertura total da árvore <0,1% de cobertura arbustiva
<0,1% de cobertura de ervas dominante e> 0,1%
A. Ervas
Cobertura total de ervas
100-10% 0-1ø
10-1 2-8.5ø
1-0.1% 8.5-30ø
45.
Ervas 49. Ervas abertas 53.
Ervas
fechadas altas
altas
dispersas altas
46.
Ervas 50. Ervas abertas 54.
Ervas
fechadas altas
altas
dispersas altas
47.
Ervas 51. Ervas abertas 55.
Ervas
fechadas baixas
baixas
dispersas baixas
48.
Ervas 52. Ervas abertas 56.
Ervas
fechadas baixas
baixas
dispersas baixas

68.
Gramíneas
desérticas baixas
I. Erva desérticas
Ervas dominam

69.
Ervas
desérticas altas
70.
Ervas
desérticas altas
71.
Ervas
desérticas baixas
72.
Ervas
desérticas baixas

Nota:

(1)
% de cobertura refere-se à cobertura da coroa projectada como percentagem
(2)
ø refere-se à coroa média: rácio como o número médio de diâmetros da coroa
(3)
onde o escalonamento de classes de altura ocorre, isso pode ser indicado por "/"
(4)
onde os mosaicos de classes são encontrados, isso pode ser indicado por "//'e.g. floresta Alta
fechada // aberta (2)
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