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O Governo Norueguês, através da sua Embaixada em Maputo, apoiou o Governo de 
Moçambique a desenvolver o plano de prontidão (RPP) para a redução de emissões 
de desmatamento e degradação florestal, maneio florestal sustentável, conservação e 
aumento do acervo de carbono através de plantações (REDD+), aprovado em 2012 pelo 
FCPF. O RPP esteve sob a liderança técnica do Instituto Internacional para o Ambiente e 
Desenvolvimento (IIED), no âmbito da cooperação Sul-Sul entre Moçambique e Brasil. A 
Noruega também  financiou a iniciativa de Testagem do REDD+ (TREDD) na Paisagem 
do Corredor da Beira, incluindo as províncias de Manica, Sofala e Zambézia. A iniciativa 
visava o mapeamento das causas do desmatamento e degradação; estabelecimento 
da linha de referência de emissões; documentação do perfil dos usuários da terra e 
motivações por detrás das práticas por eles adoptadas; identificação e testagem dos 
modelos viáveis de redução de emissões do desmatamento e degradação florestal; e, 
finalmente, a documentação e partilha de lições de modo a informar a implementação do 
REDD+ a nível nacional e não só. 

Foi efectuado um levantamento socioeconómico de 2014 a 2015, que compreendeu 
a realização de entrevistas a mais de 70 grupos focais, 285 informantes-chave 
de instituições do governo, ONG, representantes das comunidades e associações 
económicas, e inquéritos a um universo de 1196 agregados familiares das províncias 
de Manica, Sofala e Zambézia. Este relatório apresenta a situação socioeconómica da 
população residente na área em estudo, sobretudo no meio rural, onde se desenvolvem 
actividades que resultam na alteração dos padrões de uso e cobertura da terra. A Tabela 
1 mostra o perfil do usuário da terra nas províncias supracitadas. 

http://www.iied.org
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Tabela 1: Perfil do usuário da terra nas províncias em estudo

Manica Sofala Zambézia

Tamanho do 
agregado familiar

6 7 7

Nível de pobreza 58,0% 55,1% 70,5%1

Percentagem 
de famílias que 
se dedicam à 
agricultura

92% 96% 81%

Cobertura efectiva 
dos agregados 
pelos serviços de 
extensão agrária

24% 8,6%2

Exploração 
florestal para fins 
de consumo

98,3% 98,8% 89,6%

Posse de terra 
(formal)

3,9% 1,3% 2,6%

Tipo de 
actividades 
económicas

1. Agricultura de 
subsistência;

2. Agricultura 
comercial;

3. Pequenos 
negócios do sector 
informal;

4. Exploração dos 
produtos florestais 
madeireiros;

5. Trabalho 
remunerado;

6. Apicultura;

7. Pesca;

8. Pecuária;

9. Remessas.

1. Agricultura de 
subsistência ;

2. Agricultura 
comercial;

3. Pequenos 
negócios do sector 
informal;

4. Trabalho 
remunerado;

5. Exploração de 
produtos florestais 
madeireiros;

6. Actividades 
ocasionais 
diversas;

7. Apicultura;

8. Caça;

9. Pecuária.

1. Agricultura de 
subsistência;

2. Agricultura 
comercial;

3. Pequenos 
negócios do sector 
informal;

4. Exploração de 
produtos florestais 
madeireiros;

5. Trabalho 
remunerado;

6. Mineração

7. Apicultura.

1 MPD. 2010. Pobreza e Bem-Estar em Moçambique. Terceira Avaliação Nacional 
2 Plano Director de Extensão Agrária. 2007 - 2016
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Manica Sofala Zambézia

Percepção dos 
entrevistados 
sobre as causas 
do desmatamento 
e degradação 
florestal

1. Agricultura 
itinerante com 
recurso às 
queimadas;

2. Extracção selectiva 
da madeira 
comercial;

3. Extracção/
produção 
comercial da 
energia de 
biomassa;

4. Exploração 
intensiva dos 
produtos florestais 
não madeireiros; 

5. Aumento do 
número de 
assentamentos.

1. Agricultura 
itinerante com 
recurso às 
queimadas;

2. Exploração 
intensiva de 
produtos florestais 
não madeireiros;

3. Extracção/
produção 
comercial da 
energia de 
biomassa;

4. Extracção selectiva 
da madeira 
comercial;

5. Aumento do 
número de 
assentamentos.

1. Agricultura 
itinerante com 
recurso às 
queimadas;

2. Extracção/
produção 
comercial do 
combustível 
lenhoso;

3. Extracção selectiva 
da madeira 
comercial;

4. Aumento do 
número de 
assentamentos.

Envolvimento 
em actividades 
de redução do 
desmatamento 
e degradação 
florestal

1. Reflorestamento;

2. Interdição 
do abate; 
descontrolado das 
árvores;

3. Adopção de 
tecnologias 
melhoradas para 
a produção do 
carvão;

4. Disseminação do 
uso dos fogões 
melhorados 
(Poupa lenha e 
poupa carvão).

1. Reflorestamento;

2. Interdição do abate 
descontrolado das 
árvores;

3. Introdução de 
tecnologias 
melhoradas para a 
produção;

4. Introdução de 
tecnologias 
melhoradas na 
agricultura;

5. Disseminação do 
uso dos fogões 
melhorados 
(Poupa lenha e 
poupa carvão).

1. Reflorestamento;

2. Controlo de 
queimadas 
descontroladas;

3. Disseminação do 
uso dos fogões 
melhorados (poupa 
lenha e poupa 
carvão).

Nota-se que os entrevistados reconhecem a insustentabilidade das práticas em curso e 
alguns conhecem as medidas de mitigação, contudo, a ausência de acção concertada 
impede a observância de mudanças substanciais nos padrões de uso da terra. 

http://www.iied.org
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Considerando as causas mais proeminentes nesta zona, as principais intervenções para 
redução de emissões do desmatamento incluem:

●● Promoção da agricultura de conservação e sistemas agro-florestais tanto nas áreas 
actualmente em cultivo como nas áreas degradadas com potencial para reabilitação.

●● Promoção de uma abordagem integrada ao longo da cadeia de valor, desde a 
produção ao consumo de energia de biomassa, incluindo medidas que permitem, às 
comunidades produtoras de carvão, explorarem sob o regime de concessões. Tal vai 
permitir a implementação de planos de maneio e recuperação das zonas exploradas 
através do plantio e do maneio dos cepos. Por outras palavras, as comunidades 
deverão deter direitos formais sobre a área de exploração e a correspondente 
responsabilidade de gestão a longo prazo. A isto deve-se acoplar práticas mais 
eficientes de conversão da madeira em carvão, sendo importante a massificação 
de fornos melhorados e a adopção de formas modernas de energia como o 
processamento de madeira de plantações para a produção de electricidade. As 
acções no âmbito da procura devem incluir a mobilização e a capacitação de grupos 
de produtores de fogões melhorados, assim como a documentação dos agregados 
familiares que usam o fogão de modo a monitorar a sua eficiência na redução da 
biomassa consumida e, consequentemente, nas emissões e na renda familiar. Os 
intermediários actualmente detentores das licenças de exploração (efectivamente de 
transporte) deverão ser mobilizados a comprar de fontes sustentáveis para estimular a 
acção colectiva das comunidades com vista à sustentabilidade.

●● Promoção de cadeias de valor de produtos florestais não madeireiros, incluindo a 
gestão da fonte destes recursos, o acréscimo de valor e identificação de nichos de 
mercado doméstico e internacional. 

●● Promoção da exploração sustentável da madeira comercial através do apoio técnico-
financeiro às comunidades e operadores de licenças simples, para que estes possam 
adquirir e gerir concessões florestais. Os membros da comunidade desempenham 
um papel importante na exploração florestal, como assalariados (precários) dos 
operadores ou como furtivos. Por isso, o seu apoio é fundamental. Ademais, deve-se 
desencadear um programa alargado de sensibilização dos concessionários actuais e 
prospectivos a aderirem às boas práticas de maneio florestal e ao estabelecimento 
de indústrias para acréscimo de valor, promovendo assim o desenvolvimento 
económico sustentável. 

●● A mineração tem impacto sobre a erosão dos solos e a contaminação das águas. 
A recuperação das áreas mineiras através da permacultura oferece potencial 
para devolver a produtividade nas áreas outrora exploradas, assim como oferecer 
outras fontes de emprego e renda para a população local. A permacultura pode ser 
implementada numa paisagem integrada, através de uma intervenção de larga escala.

http://www.iied.org
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Como foi constatado por este estudo, várias acções têm sido realizadas para reduzir 
o desmatamento e a degradação florestal. Porém, a sua efectividade e impacto são 
mínimos. A abordagem a privilegiar no caso do TREDD e em acções de REDD+ em 
geral inclui:

●● Implementação de iniciativas integradas para mitigar, de forma complementar, 
as causas de desmatamento e degradação florestal proeminentes numa 
determinada paisagem. Isto pode passar pela consolidação de acções em curso, 
fortalecimento de sinergias e aumento da escala das intervenções para alcançar um 
impacto significativo.

●● Implementação de intervenções economicamente viáveis de modo a oferecer um 
incentivo imediato aos usuários da terra envolvidos em tais acções. A lucratividade 
deve ser o primeiro incentivo para garantir a mudança de práticas de uso da terra 
e a promoção da sustentabilidade. A compensação pelos resultados da redução 
de emissões poderá premiar os esforços envidados quando o mercado ou o sector 
público finalmente tiverem sistemas operacionais.

●● Mesmo no caso de implementação de acções pelo sector privado, é importante a 
disponibilização de apoio técnico e financeiro por um período adequado para facilitar a 
adopção e consolidação de práticas sustentáveis. No caso da exploração sustentável 
de florestas para produção de madeira e produtos florestais não madeireiros, deve-se 
investir também no acréscimo de valor para a criação de mais postos de trabalho e a 
angariação de mais valor para o Estado através dos impostos associados, contribuindo 
em geral para a consecução dos objectivos do desenvolvimento sustentável, entre os 
quais a acção climática, o crescimento económico e o trabalho decente, a igualdade 
de género e a busca de meios de implementação.

●● Embora a legislação seja importante para o estabelecimento de preceitos que regulam 
o uso dos recursos, as medidas punitivas baseadas no aumento das taxas, por 
exemplo, são inefectivas. Deve-se privilegiar a mobilização, negociação e capacitação 
do sector privado, em particular as pequenas e médias empresas para estimular a 
mudança de comportamento.

●● Os dados gerados por este estudo servem de base para o desenho de um sistema de 
monitoria que vai estabelecer as mudanças ocorridas no âmbito da implementação do 
REDD+ em Manica, Sofala e Zambézia.
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1 
Introdução 

A actividade humana tem influenciado as mudanças climáticas e os seus efeitos nas 
diferentes esferas de desenvolvimento e qualidade de vida. Embora haja consenso de 
que a acção humana tem estado a contribuir grandemente para a mudança de cobertura 
e uso da terra, os efeitos desta consciência ainda não estão a produzir resultados 
substanciais suficientes para a reversão do cenário actual. A identificação das causas 
de emissão de gases de efeito estufa e de alternativas de mitigação e adaptação levou 
ao Acordo de Paris, bem como aos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes 
instrumentos, subscritos pela maioria das nações, requerem acções universais para o 
seu alcance. 

Várias nações e organizações empenham-se na criação e adaptação de políticas e 
instituições orientadas para o desenvolvimento sustentável, economias verdes, protecção 
e preservação do meio ambiente, entre outros aspectos. No entanto, na maioria dos 
países em desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, onde a base do sustento 
das famílias e o desenvolvimento económico e social passa necessariamente pela 
transformação dos recursos naturais, persiste ainda o desafio de encontrar mecanismos 
para regular a actividade humana sobre a natureza, ou seja, promover a implementação 
do princípio de sustentabilidade nas diferentes actividades socioeconómicas, 
principalmente as que resultam em desmatamento e/ou degradação florestal. 

No âmbito dos esforços do governo de Moçambique em aderir e se comprometer 
com iniciativas que visam promover o uso sustentável dos recursos florestais, foram 
ratificadas várias convenções e protocolos através do então Ministério para Coordenação 
da Acção Ambiental (MICOA) e do Ministério da Agricultura (MINAG). A Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mundança do Clima aprovou o mecanismo de 
Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal, Maneio Florestal 
Sustentável, Conservação Florestal e Aumento do Acervo de Carbono através de 
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Plantações (REDD+), o qual preconiza a manutenção das florestas tropicais em pé. O 
Instituto Internacional para o Ambiente e Desenvolvimento (IIED), junto com o Governo 
e Organizações Não-Governamentais nacionais e internacionais, empenhou-se na 
criação de um enquadramento ou contexto (legislação, instituições, pesquisas) para o 
início do programa de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal 
(REDD+). Segundo Nhantumbo (2012), os principais resultados destes esforços incluem, 
entre outros, a elaboração e aprovação do Plano de Prontidão para o REDD+ (RPP) e o 
estabelecimento da Unidade Técnica do REDD+. 

Ainda dentro do contexto da cooperação do IIED com o governo Moçambicano no 
âmbito do programa REDD+, o IIED, em parceria com várias instituições de pesquisa e 
desenvolvimento do país, já está a implementar uma iniciativa de testagem de modelos de 
redução de emissões do desmatamento e degradação florestal (TREDD), na paisagem 
do corredor da Beira (Províncias de Manica e Sofala), incluindo Zambézia. No entanto, 
o processo de testagem pressupõe a avaliação da efectividade dos modelos, incluindo 
a eficiência e viabilidade dos mesmos na redução de emissões. Para a medição da 
eficiência destes modelos na redução de emissões de carbono (CO2) decorrentes 
de actividades económicas, é fundamental que antes da sua implementação sejam 
estabelecidas linhas de referência socioeconómica e biofísica na área da iniciativa. 
Estas linhas de referência servirão de base para a avaliação da eficiência dos modelos 
adoptados no âmbito do REDD+, o que, por sua vez, permitirá formar uma opinião 
sustentada sobre as opções viáveis para a redução de emissões. Outro objectivo 
fundamental das linhas de referência é o estabelecimento de indicadores que poderão 
ser usados na monitoria do impacto resultante da implementação de modelos/
intervenções que visam a redução de emissões.

É neste contexto (TREDD) que surge este estudo, que pretende contribuir com 
informação socioeconómica relevante para o estabelecimento da linha de referência 
das emissões de carbono de CO2 ao nível subnacional e, assim, através de resultados 
comprovados poder apresentar ao debate nacional, os modelos eficientes e viáveis para 
a redução de emissões do desmatamento e degradação florestal, incluindo o seu custo 
de transacção. Paralelamente, os resultados deste estudo podem ser aproveitados pelas 
províncias abrangidas pela iniciativa, para reorientar e aprimorar as suas estratégias de 
redução do desmatamento e promoção do uso sustentável dos recursos naturais, com 
destaque para as florestas, uma vez que estas são os maiores reservatórios do carbono. 

http://www.iied.org


Desmatamento na Paisagem Do CorreDor Da Beira

16 www.iied.org

1.1 Objectivos da pesquisa
1.1.1 Objectivo geral
Providenciar uma análise detalhada sobre as causas de desmatamento e degradação 
florestal, incluindo o conjunto de informações sobre a situação socioeconómica e 
projectos de desenvolvimento das províncias de Manica, Sofala e Zambézia, como 
contributo para o estabelecimento da linha de referência de emissões do desmatamento 
e degradação florestal ao nível subnacional.

1.1.2 Objectivos específicos
●● Avaliar a estrutura social e económica da população inserida na área em estudo, cuja 

organização e tipo de renda pode propiciar o desmatamento;

●● Mapear as actividades socioeconómicas desenvolvidas ao nível subnacional, incluindo 
as províncias de Manica, Sofala e Zambézia, e a sua influência no desmatamento e 
degradação florestal;

●● Identificar e discutir o desempenho dos programas implementados ao nível 
subnacional orientados para a redução do desmatamento e degradação florestal; 

●● Avaliar as oportunidades e desafios inerentes à implementação do REDD+ na área 
em estudo.
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2 
Metodologia da 
pesquisa

2.1 Área em estudo e critérios de selecção 
da amostra
A área em estudo compreende as províncias de Manica, Sofala e Zambézia, perfil 
paisagístico no qual está a ser implementada a iniciativa TREDD. Esta área representa 
o nível subnacional (regional), que é um território rico em recursos naturais e com 
vários pólos de desenvolvimento que catalisam sinergias para investimentos que, por 
sua vez, promovem cenários de transformação de vária ordem, incluindo uma mudança 
no uso e cobertura da terra, tornando-a apropriada para a testagem de modelos de 
redução de emissões, cujos resultados podem ser replicados à escala nacional. Depois 
do reconhecimento da heterogeneidade da distribuição dos recursos florestais, das 
actividades socioeconómicas e do tecido cultural dentro de cada província e ao longo 
de toda a área de implementação da iniciativa, foram estabelecidos alguns critérios 
para a definição e selecção de áreas para a recolha de dados. Á áreas representam 
os cenários de desmatamento mais proeminentes na zona centro. Estes critérios 
incluem principalmente a presença de uma área de conservação/protegida; a dimensão 
populacional; a indicação do nível de desmatamento associado à intensidade da prática 
de algumas actividades económicas, tais como a agricultura, a exploração florestal 
e a extracção mineira; a frequência de queimadas descontroladas; as áreas com e 
sem DUATs. 

As razões para a escolha destes critérios para a selecção das áreas (distritos) têm a 
ver com o facto de, dependendo da sua magnitude/intensidade (baixo, médio, alto), 
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influenciarem os níveis, também diferenciados, de mudança de uso e cobertura da terra. A 
seguir apresentamos de maneira resumida o poder de influência de cada um dos critérios 
na mudança acelerada de cobertura da terra, a destacar:

a) Dimensão populacional
O número de habitantes num dado local e sua distribuição espacial expressa a densidade 
populacional do mesmo, portanto, quanto maior for a densidade populacional, menor é a 
disponibilidade de espaço por indivíduo, para a satisfação das suas necessidades. Com 
uma grande dimensão populacional, entende-se que o número de assentamentos e 
machambas, a quantidade de combustível lenhoso e material de construção, entre outros 
elementos, também sejam maiores, tendo estes elementos uma influência directa sobre o 
desmatamento e degradação florestal. Assim sendo, os distritos mais populosos de cada 
província foram priorizados para a amostragem. As indicações (++) pretendem referir 
que o distrito é muito populoso, (+) significa que o distrito tem uma população média e 
normal, e (-) significa que o distrito tem um baixo número de habitantes.

b) Área de conservação e/ou protegida
A escolha deste critério prende-se com o facto de as áreas circunvizinhas às áreas de 
preservação/conservação possuírem uma flora potencialmente grande e diversificada, 
que leva os operadores a optarem por estas zonas para exercerem a exploração 
florestal. Por outro lado, a necessidade de sobrevivência das comunidades estimula-
as a procurarem zonas com potencial para obtenção de alimentos (proteína animal, 
frutos silvestres, tubérculos). O celeiro ou depósito destes produtos encontra-se 
localizado próximo e dentro das áreas de conservação ou protegidas, e a concentração 
de comunidades dentro e ao redor destas áreas leva ao desmatamento e degradação 
florestal decorrente da exploração excessiva dos recursos. Por outro lado, a crescente 
procura de produtos madeireiros de valor comercial no mercado internacional faz 
com que os operadores fortaleçam as suas investidas para conseguirem áreas de 
exploração próximas das áreas de conservação, por se considerarem locais com maior 
disponibilidade de produtos. Por estas razões são privilegiados os distritos nos quais 
estão inseridas áreas de conservação, protegidas e coutadas. 

c) Nível de desmatamento e degradação florestal
O desmatamento é uma das principais causas do aumento de emissões de gases de 
efeitos de estufa. Por conseguinte, é importante capitalizar as informações, ainda que 
não quantificadas, sobre um dado distrito que seja referência em termos de apresentação 
de cenários de desmatamento. A consideração deste critério não só ajuda na colecta 
de informações precisas sobre os cenários do desmatamento, como também para a 
documentação de experiências concretas sobre as soluções mais adequadas para 
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os processos de redução de emissões do desmatamento e degradação florestal. 
Importa referir que o nível de desmatamento foi determinado através da combinação da 
frequência de ocorrência de queimadas com a prática de actividades socioeconómicas. 
Pelos sinais (++) entende-se que a área tem níveis de desmatamento críticos, (+) 
significa que o nível de desmatamento é considerável mas ainda existe um grande 
potencial por explorar e (-) expressa que a área foi apenas ligeiramente perturbada.

Para facilitar o processo de selecção dos distritos, num contexto em que há vários 
critérios definidos, optou-se pela priorização dos que têm a presença de uma área 
de conservação/protegida considerada mais importante, para efeitos de eliminação 
preliminar. Nos distritos remanescentes, fez-se o ordenamento das informações de 
cada um dos critérios para fins de apuramento final (Anexo 1). O resultado deste 
exercício permitiu a selecção de 16 distritos, sendo 5 em Manica, 5 em Sofala e 6 na 
Zambézia. Os distritos seleccionados incluem Sussundenga, Macossa, Gondola, Manica 
e Bárue na província de Manica; Caia, Cheringoma, Nhamatanda, Dondo e Marromeu 
na província de Sofala; e Gilé, Nicoadala, Morrumbala, Mocuba, Gurué e Milange na 
Província da Zambézia. Importa referir ainda que o processo de selecção não terminou 
ao nível do distrito. Exercícios similares ao anterior foram realizados ao nível dos postos 
administrativos, localidades e até à unidade mais pequena que é o povoado, onde 
vários instrumentos e técnicas de recolha de dados convergiram para a satisfação dos 
objectivos do estudo. No entanto, nesta primeira fase de selecção ou ainda na selecção 
aos níveis administrativos mais baixos, a questão da existência da área de conservação 
não eliminava os diferentes extractos, apesar de incidir mais noutros critérios tais como a 
dimensão populacional, o desmatamento, a situação de DUAT, entre outros. 

2.2 Métodos de recolha de dados
Para a realização deste estudo, adoptou-se as metodologias comuns em pesquisas de 
ciências sociais, que consistem na combinação de métodos quantitativos e qualitativos. 
Por causa do carácter detalhado deste estudo, foram consideradas várias técnicas de 
recolha de dados, a destacar: 

Inquérito 
Para efeitos deste estudo foi escolhido o Inquérito (Ver Anexo 2) como método de 
recolha de dados ao nível dos agregados familiares. Os agregados familiares (AF) 
constituem a unidade de observação para inquérito de grande relevância para o estudo 
pois determinam as decisões sobre o uso da terra e as práticas usadas, bem como os 
consequentes impactos.
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Tendo em consideração que as províncias de Manica, Sofala e Zambézia possuem, 
respectivamente, 111.863, 89.049 e 420.637 AF, perfazendo um total de 621.549 
AF, o cálculo da amostra do estudo segue uma fórmula diferente, pois a população 
é estatisticamente infinita (>100 000 AF) . Neste caso, para calcular o tamanho de 
amostra é conveniente, primeiro, calcular as subamostras (provinciais), de seguida, a 
amostra total, ambas com o mesmo peso. Para o cálculo das subamostras foi considerado 
um erro amostral de 5% e um nível de confiança de 95%, conforme apresenta a Tabela 2. 

Tabela 2: Fórmulas de cálculo do tamanho de amostra 

Parâmetros Fórmula

εi = 5% → 0,05; - Erro amostral

nO - Amostra parcial
 1
nO =    ; εi

2

Ni - Tamanho da população por província  
(número de agregados familiares por província)

ni - Tamanho da amostra por província (número de 
agregados familiares por inquirir por província)

 Ni × nOni  =       Ni + nO

Tamanho da amostra total nT = nM + nS - nZ

Assim, procedeu-se à atribuição de pesos a cada distrito de acordo com o resultado 
da combinação dos critérios de selecção, isto para efeitos de determinação do número 
de AF a entrevistar, ou seja, do tamanho da amostra. A Tabela 3 apresenta os pesos 
atribuídos a cada um dos distritos seleccionados.

Com base nestes pesos, foi possível calcular o tamanho da amostra total, provincial 
e distrital (Tabela 4). O total da amostra para a área em estudo foi calculado em 
1196 agregados familiares, dos quais 399 correspondem a Manica, 398 a Sofala e 
400 à província da Zambézia. A diferença do número de inquéritos por cada distrito 
correlaciona-se com o peso dos critérios de selecção bem como o número de agregados 
familiares que cada distrito dispõe. 
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Tabela 3: Distribuição dos pesos amostrais por distrito

Província Distrito Pesos

Manica

 

 

 

 

Gondola 20

Manica 17

Macossa 23

Sussundenga 25

Bárue 15

 Total 100

Sofala

 

 

 

 

Caia 23

Cheringoma 25

Nhamatanda 17

Dondo 15

Marromeu 20

 Total 100

Zambézia

 

 

 

 

 

Mocuba 14

Gilé 24

Gurué 15

Milange 15

Morrumbala 22

Nicoadala 10

Total 100

http://www.iied.org


Desmatamento na Paisagem Do CorreDor Da Beira

22 www.iied.org

Tabela 4: Cálculo de tamanho da amostra

Província Distrito

Número de 
Agregados 
Familiares

Número de 
Inquéritos

Manica Gondola 52.484 80

Manica 43.280 68

Macossa 5281 92

Sussundenga 25.242 100

Bárue 28.111 60

Total 1 154.398 399

Sofala Caia 22.425 92

Cheringoma 6259 100

Nhamatanda 43.243 68

Dondo 30.835 60

Marromeu 25.439 80

Total 2 128.201 398

Zambézia Mocuba 67.042 56

Gilé 38.994 96

Gurué 69.060 60

Milange 120.980 60

Morrumbala 79.536 88

Nicoadala 60.974 40

Total 3 436.586 400

Total 719.185 1196
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A definição do número de agregados familiares entrevistados por comunidade ou 
povoado seleccionado em cada distrito, teve em conta o número total de agregados 
existentes em cada uma das comunidades seleccionadas, isto para assegurar uma 
proporção justa e objectiva de inqueridos por área. 

A selecção dos agregados familiares que beneficiaram do processo de inquéritos 
foi feita de forma aleatória, com recurso à lista dos chefes de agregados familiares 
que compõem a comunidade ou povoado, que normalmente fica na posse do líder da 
comunidade. O número de seleccionados por área foi acrescido de 25%, sendo estes 
suplentes chamados a participarem do inquérito, no caso de ausência do representante 
do agregado familiar ou de falta de interesse em fazer parte do inquérito. A selecção do 
indivíduo a entrevistar dentro do agregado familiar teve em conta aspectos tais como a 
sua maturidade, responsabilidade no seio da família e habilidades para comunicar, mesmo 
que em língua local. Portanto, o inquérito foi dirigido ao representante da família ou chefe 
do agregado familiar, e, na sua ausência, recorreu-se ao cônjuge deste, podendo ser 
esposa ou esposo. Na ausência ou indisponibilidade destes, passou-se a inquirir outro 
membro disponível com idade superior ou igual a 15 anos. No entanto, para assegurar 
a representatividade da opinião de homens e mulheres, considerou-se, sempre que 
possível, a alternância do sexo durante a selecção do indivíduo a fazer parte da entrevista. 
Porém, considerando que as sociedades são machistas e patrilineares, as mulheres têm 
uma limitação cultural que lhes impede de dar a sua opinião sobre um dado assunto, a 
menos que o responsável da família não esteja presente. Mas porque interessa captar o 
sentimento tanto do homem como da mulher em relação às matérias abordadas, a equipa 
persuadiu, mobilizou e negociou com famílias, no sentido de facilitar alternância do sexo 
dos entrevistados.

Entrevistas semi-estruturadas
Esta técnica foi adoptada para apurar, ao nível dos informantes-chave, dados relevantes 
para o estudo, que nos ajudaram a consubstanciar ou contrapor os resultados do 
inquérito, bem como recolher informações sobre as estratégias ou planos em vigor e em 
elaboração para a promoção da conservação do acervo florestal. Foram entrevistadas 26 
entidades na Zambézia, 30 em Manica e 15 em Sofala. De entre as várias instituições 
entrevistadas,destacam-se:

●● Instituições governamentais, por exemplo, da Direcção de Provincial de Agricultura 
(Serviços de Geografia e Cadastro, de Extensão Rural, Floresta e Fauna Bravia), 
Direcção das Obras Públicas e Habitação (Serviços Distritais de Património e 
Infraestruturas), Direcção Provincial de Recursos Minerais e Energia, Direcção de 
Planificação,e a Direcção Provincial de Coordenação da Acção Ambiental;
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●● Sector privado ligado à área florestal: operadores em regime de licença simples, 
operadores em regime de concessão florestal, responsáveis de serrações e 
carpintaria;

●● Sector privado na área agrícola: empresas agrícolas e associações agro-pecuárias;

●● Sector privado na área mineira: presidentes das associações de garimpeiros e 
proprietários das minas;

●● As ONG, OCB que trabalham na área de gestão de recursos naturais, responsáveis de 
comités de gestão de recursos, responsáveis de reservas, parques ou coutadas; e

●● Grupos não organizados de usuários da terra, tais como membros da comunidade 
que se dedicam à exploração do carvão, cultivo de culturas de rendimento, exploração 
madeireira, garimpo artesanal, entre outros.

Grupos focais 
Esta técnica foi usada para recolha de dados ao nível dos membros das comunidades 
seleccionadas para o processo de levantamento de dados, e permitiu o aprofundamento 
de assuntos ligados ao uso dos recursos, em particular: i) constrangimentos encontrados 
durante os processos de exploração dos recursos naturais; ii) percepções existentes 
sobre a relação entre o nível de utilização do recurso e a degradação do mesmo; iii) 
grau de importância de cada causa de desmatamento; iv) dificuldades encontradas na 
concepção e/ou adopção de programas que visam promover o uso sustentável dos 
recursos naturais; v) identificação de alternativas ou incentivos que podem contribuir para 
uma atitude mais consciente na utilização dos recursos florestais e que culmine com a 
redução de emissões do CO2 por desmatamento e degradação florestal.

Assim, participaram desta entrevista 104 pessoas organizadas em 14 grupos em Manica, 
30 pessoas organizadas em 4 grupos em Sofala e 151 pessoas organizadas em 18 
grupos na Zambézia, sendo que os grupos constituídos variavam de 6 a 8 pessoas. O 
envolvimento reconhecido e activo na exploração dos recursos florestais e minerais e 
ainda o vínculo a uma associação de exploradores (agricultores, madeireiros, carvoeiros e 
garimpeiros) ou a um comité de gestão de recursos naturais, entre outros, constituíram os 
elementos de selecção dos indivíduos para participarem das discussões de grupo.

Observação de campo
A observação é tida como um método de recolha de dados, e ajuda o pesquisador a 
identificar e obter provas a respeito dos objectivos sobre os quais os indivíduos não 
têm consciência, mas que orientam o seu comportamento (LAKATOS, 1996). Portanto, 
este método foi usado para todos os objectivos de pesquisa, com o intuito de explorar 
explicações para diferentes comportamentos dos entrevistados, os quais eles não se 
sentem confortáveis para abordar ou para os quais simplesmente não têm justificações. 
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A partir da observação foi possível recolher e registar factos sobre realidades sem, no 
entanto, fazer uso de meios técnicos especiais, ou seja, sem planificação ou controlo.

Revisão bibliográfica
Para complementar e consubstanciar os dados colectados, recorreu-se a outras fontes, 
tais como relatórios, jornais, revistas, publicações, mapas, e outros documentos que 
dispusessem de informação de grande relevo para o estudo. Parte desta informação foi 
apresentada no capítulo anterior.

Portanto, foi através destas técnicas que se construiu uma base de dados importante 
para alcançar os objectivos deste estudo. Dependendo da sua natureza, a informação 
gerada por cada técnica usada foi sujeita ao processamento e análise, conforme 
descreve o subcapítulo 3.3 deste estudo. 

2.3 Métodos de análise de dados
Embora as informações colhidas fossem orientadas para atingir os mesmos objectivos, 
com base na sua complementaridade, o facto de provirem de técnicas e procedimentos 
diferentes sugere um tratamento também diferenciado. 

Os dados dos inquéritos foram processados mediante digitação, ou entrada de dados 
no programa SPSS versão 20. Foi realizada uma dupla entrada de 10% da amostra, de 
forma a reduzir os erros de digitação, e alguns erros de inquiridores que eventualmente 
possam não ter sido detectados pelo supervisor de campo. 

Terminado o processo de limpeza da base de dados, iniciou-se a gestão da mesma 
e análise resultando na produção da informação que faz parte deste documento. O 
processamento da informação quantitativa dos inquéritos permitiu a elaboração de 
gráficos, tabelas, entre outras formas de representação da informação, dos variados 
parâmetros matemáticos tais como média, mediana, comparação de médias, regressão e 
correlação entre variáveis em estudo. 

A análise da informação qualitativa (proveniente dos grupos focais e entrevistas feita com 
base em técnicas de triangulação, onde para além de se considerar uma única fonte de 
informação, consideraram-se outras que podem ser resultado da revisão bibliográfica, 
observação directa, entre outras, para aferir a coerência das tendências de respostas ou 
pronunciamentos feitos aquando do processo das entrevistas. Esta técnica de análise de 
informação contribuiu grandemente na filtragem das opiniões pessoais daquilo que são 
os factos. 
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3 
Caracterização geral da 
área do TREDD

3.1 Situação demográfica e perfil de pobreza 
nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia
De acordo com os dados dos Censos 1980, 1997 e 2007, as províncias de Manica, 
Sofala e Zambézia, apresentaram tendências de crescimento populacional positivas. 
O aumento verificado entre os anos de 1980 e 1997 não foi significativo quando 
comparado com a explosão do crescimento verificado entre 1997 e 2007. As migrações 
e a elevada mortalidade estimuladas pela guerra civil de16 anos estão entre as possíveis 
razões do fraco crescimento entre os anos 80 e 97. A província da Zambézia é a maior 
em termos de superfície e a mais populosa, seguindo-se-lhe a de Sofala e, finalmente, a 
de Manica, conforme ilustra a Figura 1. 

De acordo com os resultados do Censo 2007, a província de Manica possui um total 
de 1.438.385 de habitantes. As projecções da população para o ano de 2013, indicam 
um crescimento acumulado da população de 25,16%, o que corresponde a 1.800.247 
de habitantes na Tabela 1 do Anexo 3. Ainda na mesma tabela, verificou-se que os 
distritos de Bárue e Macossa foram os que tiveram um maior crescimento populacional. 
No entanto, é importante referir que os distritos mais populosos da província de Manica 
incluem, Gondola, Cidade de Chimoio, Manica e Mossurize.
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Figura 1: População das Províncias da Zambézia, Sofala e Manica de acordo com os Censos1980, 1997 e 2007

Fonte: adaptado do INE, Censos 1980, 1997 e 2007

Dados do Censo 2007 revelam que a província de Sofala possui um total de 1.685.662 
habitantes, sendo que as projecções feitas para 2013 indicam que nesse ano a 
população é de 1.951.013 habitantes, pelo que o crescimento estimado da população 
entre 2007 e 2013 foi de 15,74%. Os distritos que registaram um maior crescimento 
no período entre 2007 e 2013 são os de Cheringoma, Muanza e Marromeu. Isto não 
significa que estes distritos tenham o maior número de habitantes, apenas indica o nível 
de multiplicação da população. A Tabela 2 do Anexo 3 mostra através de números que os 
distritos mais populosos incluem a Cidade da Beira, Nhamatanda e Búzi. 

A Zambézia, província mais populosa das três que fazem parte da área da iniciativa 
TREDD, possui, de acordo com o Censo 2007, um total de 3.890.457 habitantes. De 
acordo com a projecção anual feita pelo INE, a Zambézia tem uma população estimada 
em 4.563.759 habitantes para o ano de 2013. O crescimento populacional entre 2007 
e 2013 foi de 17,31%. Os distritos da província da Zambézia onde se registou um maior 
crescimento populacional foram o de Namacurra, seguindo-se-lhe o distrito de Alto 
Molócue e finalmente o de Mopeia. Os distritos mais populosos da Zambézia são Milange, 
Morrumbala e Gurué, e o menos populoso é Inhassunge na Tabela 3 do Anexo 3. 

Em termos de agregados familiares ao nível dos distritos da área de implementação do 
iniciativa, é de referir que estes têm uma distribuição irregular dentro e fora de cada uma 
das províncias. Em algumas zonas é patente a preservação da comunhão familiar em 
termos da partilha da mesma residência e dos alimentos entre indivíduos de gerações 
diferentes, como avós, pais, netos e bisnetos. Este modo de vida, que é comum em 
algumas regiões do país, reduz sobremaneira a possibilidade de um crescimento rápido 
do número de agregados, embora a população local esteja a crescer consideravelmente. 
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Segundo os dados do Censo 2007, o número total de agregados familiares foi estimado 
em 282.393 para Manica, 339.155 para Sofala e 910.631 para Zambézia. Na província 
de Manica, os distritos com maior número de agregados familiares são Gondola, Cidade 
de Chimoio, Manica e Mossurize (Figura 1 do Anexo 3). De acordo com a mesma fonte, 
na província de Sofala, os distritos da Beira, Nhamatanda, Dondo e Búzi ocupam em 
ordem decrescente as quatro (4) primeiras posições em termos dos distritos com maior 
número de agregados familiares (Figura 2 do Anexo 3). 

Relativamente ao número de agregados familiares, importa referir que quatro (4) dos 
distritos com maior número de agregados familiares são, em ordem decrescente, 
Milange (120.980), Morrumbala (79.539), Maganja da Costa (72.991) e Gurué (69.060), 
conforme a Figura 3 do Anexo 3.

No âmbito da iniciativa TREDD, onde o foco está voltado para a análise da eficiência de 
opções ou alternativas para a redução de emissões por desmatamento e degradação 
florestal, importa-nos compreender a dinâmica das populações pois, segundo Ostrom & 
Tucker (2009), estas contribuem para a mudança acelerada no uso e cobertura da terra. 
A justificação para isso insere-se no facto de que o aumento da densidade populacional 
exige, sem dúvidas, mais área para assentamentos, produção de alimentos, extracção de 
combustível lenhoso, material de construção, proteína animal, medicamentos, entre outros 
aspectos. Porém, não é menos verdade que estes comportamentos menos adequados em 
relação ao uso sustentável dos recursos florestais são agudizados pelo nível de pobreza, 
ou seja, pela falta de alternativas para a satisfação de suas necessidades básicas. 

A pobreza ainda é um problema sério em Moçambique, principalmente no meio 
rural. Embora o governo esteja a envidar grandes esforços no sentido de combatê-
la, ainda existem grandes desafios em várias áreas, que impedem o alcance das 
metas estabelecidas no âmbito dos compromissos do governo com os Objectivos 
do Desenvolvimento do Milénio. Este desafio continua importante no âmbito da 
implementação dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável plasmados na 
Agenda 2030. A Figura 2 indica a variação dos índices de pobreza nas províncias de 
Sofala, Manica e Zambézia nos anos 1996 – 1997, 2002 – 2003 e 2008 – 2009. O 
mesmo gráfico indica que a pobreza baixou em todas as províncias entre o período 
de 1996/1997 e 2002/2003, tendo sido observada uma subida galopante entre 
os períodos 2002/2003 e 2008/2009. De acordo com o PARP, os factores que 
contribuíram para a estagnação na incidência da pobreza têm a ver com: i) pobreza 
alimentar; ii) acesso à electricidade; iii) acesso ao saneamento; iv) posse de bens 
duráveis; v) domínio da actividade económica informal; e, vi) índice de prevalência de HIV-
SIDA, tuberculose e malária.
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Figura 2: Índice de pobreza entre 1998 e 2003 na área em estudo

Fonte: PARP 2011 -2014

Considerando que os níveis de pobreza são mais acentuados no meio rural, onde é 
comum a presença e exploração de recursos florestais e minerais, pode-se inferir que 
os recursos que existem nos distritos identificados como os mais populosos da área em 
estudo (Gondola, Manica, Mossurize, Nhamatanda, Búzi Milange, Morrumbala e Gurué), 
estariam em perigo ou mesmo em algum estágio de degradação. Contudo, Tucker & 
Ostrom (2009) referem que só numa situação de escassez de um recurso importante 
é que as comunidades se podem organizar no sentido de desenvolver e implementar 
estratégias para reverter o cenário de sobreutilização de recursos de acesso comum. 
Deste modo a densidade populacional não pode ser vista apenas como uma ameaça 
para a consumação da “tragédia dos comuns”, mas também como uma oportunidade para 
instituição de regras internas que possam culminar com uma relação de interdependência 
entre o homem e a natureza. A implementação da iniciativa TREDD contribui para a 
consciencialização no sentido de evitar a perda total do recurso.

No concernente às infraestruturas de produção, há que destacar a construção e 
reabilitação de infraestruturas para irrigação, silos para o armazenamento de cereais e 
fábricas de processamento de diversos produtos (Governo da província da Zambézia, 
2011). A nível da Província de Sofala foram construídos quatro (4) silos nos Distritos de 
Dondo e Nhamatanda, com capacidade de armazenar 18 mil toneladas de cereais. Para 
além destas infraestruturas, a DPA construiu e reabilitou o sistema de irrigação existente 
na Província, o que permitiu a irrigação de 697,5 hectares em 2012 e de 851 hectares 
em 2013, como descrito na Tabela 4 do Anexo 3. 
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3.2 Zonas agro-ecológicas e regimes de uso e 
posse de terra
O clima, a precipitação e a temperatura são alguns elementos usados na definição das 
regiões agro-ecológicas. O clima muito variado em Moçambique é a componente do 
meio que maior influência exerce na distribuição do potencial agrícola pelo país (IIAM, 
2006). De acordo com a mesma fonte, existe em Moçambique um total de dez regiões 
agro-ecológicas (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10), sendo a maior região agro-
ecológica localizada nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia e Tete, 
e a menor na região que compreende apenas o planalto de Mueda e parte de Macomia, 
província de Cabo Delgado, conforme se pode visualizar na Figura 4 do Anexo 3. 

A existência de mais do que uma região agro-ecológica dentro de uma província 
denota que esta possui um potencial diferenciado e favorável para a implementação de 
actividades económicas diversificadas. As províncias em causa têm um grande potencial 
para produção agrícola, exploração de recursos florestais e faunísticos e actividades na 
área de recursos minerais, descritas na secção que se segue. 

a) Potencial agrícola
As três províncias possuem um potencial enorme para o desenvolvimento da actividade 
agrícola, no entanto, esta difere em cada província devido a características agro-
ecológicas, razões históricas e hábitos culturais. As províncias da Zambézia, Manica e 
Sofala dispõem, respectivamente, de 8.000.000, 4.218.880 e 3.270.000 hectares de 
terra arável, sendo das maiores produtoras de oleaginosas e cereais. Os distritos de 
Dondo e Búzi em Sofala têm grande potencial para a produção agrícola, incluindo a 
produção de arroz. Por seu turno, os distritos de Cheringoma, Caia, Machanga e Cidade 
da Beira são regiões com potencial para a plantação de cajueiros. De uma forma geral, 
as províncias de Manica, Sofala e Zambézia possuem um grande potencial para a 
produção de alimentos, embora ostentem pequenas diferenças em termos de culturas 
cultivadas e quantidades produzidas. Os hábitos e costumes, a existência de mercados, 
a dimensão das explorações agrícolas, entre outros elementos, influenciam a decisão 
do camponês sobre o tipo de cultura a produzir e o objectivo da mesma (consumo e/
ou comercialização). 

As explorações agrícolas existentes nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia incluem 
as denominadas pequenas, médias e grandes explorações (TIA, 2010; 2012). O censo 
agro-pecuário realizado em 2010 denotou que as províncias em causa são marcadas 
pela presença maioritária de pequenas explorações agrícolas, comparativamente a 
explorações médias e grandes (Tabela 5). As pequenas explorações correspondem 
ao sector familiar, as médias a uma mistura entre o sector familiar e o sector privado 
orientado para agricultura comercial e, por fim, as grandes explorações que pertencem 
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às empresas. Em termos de grandes explorações no sector agrícola, pode-se destacar 
empresas de produção de banana, citrinos e milho em Manica, a empresa OLAM em 
Mopeia, na província da Zambézia, que produz arroz, e a Açucareira de Mafambisse, na 
província de Sofala, que cultiva e processa a cana-de-açúcar.

Tabela 5: Número de explorações agro-pecuárias desagregado em tamanho e por província

Província Pequenas Medias Grandes Total

Zambézia 828.123  632 46 828.801

Manica 262.692 2744 50 265.486

Sofala 269.576 1595 78 271.249

Fonte: Censo Agro-pecuário (2010)

Nas pequenas e médias explorações, que correspondem maioritariamente ao 
sector familiar, constata-se que os homens têm maior posse sobre as explorações 
comparativamente às mulheres (Tabela 6). Todavia, a mão-de-obra feminina é dominante 
na actividade agrícola. Questões culturais relacionadas com o modelo de acesso 
e herança de terra determinam esta estrutura de posse de terra. Este cenário cria 
constrangimentos, principalmente quando é preciso alcançar consenso sobre as culturas 
a produzir, sobretudo a escolha entre culturas de rendimento e alimentares. Geralmente, 
a visão do homem é que o rendimento proveniente da venda pode aumentar o poder de 
compra, enquanto a mulher também se preocupa com a segurança alimentar. Embora 
estes objectivos não sejam mutuamente exclusivos, o conflito de prioridades poderá 
ter impacto sobre o tipo de sistema de produção, práticas e tecnologias a adoptar no 
contexto da promoção da agricultura de conservação e dos sistemas agro-florestais para 
a redução de emissões do desmatamento. Certamente tal irá afectar decisões sobre o 
acesso ao investimento e a remuneração pelos resultados do REDD+, ou seja, o eventual 
pagamento pelos créditos de carbono.

Tabela 6: Distribuição de pequenas e médias explorações de acordo com o sexo

Província Mulheres Homens Total

Zambézia 220.463 608.293 828.756

Manica  65.193 200.242 265.435

Sofala  71.367 199.804 271.171

Fonte: Censo agro-pecuário 2010
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A área ocupada por estas explorações (pequenas, médias e grandes) não corresponde 
necessariamente à área cultivada. Existem casos como no sector familiar em que é 
comum a prática de pousio natural como alternativa para a revitalização da fertilidade dos 
solos. A Tabela 7 descreve o panorama histórico do uso das explorações agrícolas, isto é, 
áreas cultivadas e sujeitas ao pousio natural nas três províncias. 

Tabela 7: Áreas Cultivadas e em Pousio

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2012

Zambézia Área 
cultivada 

868,5 743,3 1275,0 1102,1 1141,2 1135,8 1034,6

Área em 
pousio

45,9 45,2 59,7 78,2 83,2 77,7 75,9

Manica Área 
cultivada 

425,2 492,8 473,9 440,5 543,4 425,4 501,3

Área em 
pousio

48,4 38,4 61,6 21,4 10,0 33,2 42,7

Sofala Área 
cultivada 

302,5 348,2 343,4 353,2 328,8 501,2 455,3

Área 
empousio

9,0 38,0 19,0 4,5 13,8 15,4 23,9

Fonte: TIA (2012)

Reconhecido o potencial agrícola e o seu papel no desenvolvimento das províncias 
em estudo e do país em geral, estão sendo feitos esforços no sentido de melhorar as 
infraestruturas fundamentais como sistemas de regadio de baixo custo e melhoria do 
acesso aos insumos agrícolas, bem como aos serviços de extensão rural. Além disso, 
várias organizações ligadas ao CGIAR’s estão a complementar o trabalho desenvolvido 
pelo governo através da realização de pesquisas e da disseminação de práticas agrícolas 
melhoradas e altamente produtivas. 

Segundo Sitoe et al (2012) apud INE, 2011, 40% de todas as explorações agro-
pecuárias de produção alimentar usam pelo menos um tipo de mecanização e 
transporte (incluído um grande volume de bicicletas) e 8% das explorações usam meios 
mecanizados. Acrescenta o mesmo autor que apenas uma pequena percentagem usa 
fertilizantes ou rega. Esta situação conduz a uma produtividade muito baixa, que impõe a 
expansão de áreas agrícolas para o aumento da produção (veja Tabela 8). 
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Tabela 8: Área (em hectares) de culturas básicas entre 2000-2010

Províncias 2000-2001 
(ha)

2009-2010 
(ha)

Diferença  
(ha)

Diferença  
(%)

Manica 255.424  473.956 218.532  85.6

Sofala 226.678  480.532 253.854 112.0

Zambézia 506.627 1114.369 607.742 120.0

Fonte: Sitoe e tal, 2012 apud INE (2002 e INE (2011)

A baixa produtividade aliada à degradação dos solos durante o ciclo de cultivo, fraco 
acesso aos insumos melhorados bem como tecnologias de produção melhoradas 
estimula as famílias a adquirirem explorações adicionais para a prática da agricultura. 
Este sistema de abandono e abertura de novas machambas em busca de melhores 
rendimentos agrícolas tem repercussões negativas no desempenho da actividade agrícola 
no geral e, contribui para o aumento de emissões do desmatamento e degradaçao 
florestal. Considerando que 97% das explorações são do sector familiar maioritariamente 
praticante deste sistema de cultivo, é presumível a destruição da vegetação, cujos efeitos 
são dentre muitos as mudanças climáticas. . 

Por sua vez, as culturas perenes de rendimento (principalmente o coqueiro, cajueiro e 
chá) foram estabelecidas na sua maioria nos anos 60/70 e as suas áreas de cultivo não 
alteraram de modo significativo. Nos últimos anos pela sua natureza destas culturas, não 
requerem a abertura de novas machambas a cada ano, contribuindo muito pouco para 
as alterações na cobertura florestal. No que toca aos estoques de carbono, estas áreas 
mantêm elevados estoques de carbono comparadas com as zonas com culturas anuais. 
O gergelim, o tabaco e o algodão são provavelmente as culturas de rendimento que mais 
contribuem para a alteração da cobertura florestal. O facto de serem cultivadas pelo 
sector familiar, em regime de contrato, em áreas tipicamente de agricultura itinerante, 
com poucos insumos, faz com que as áreas de produção destas culturas sejam, 
efectivamente, muito dinâmicas. O aumento das áreas de cultivo de gergelim deveu-se 
à conversão das áreas anteriormente usadas para culturas alimentares, mas também à 
conversão de áreas florestais (Sitoe et al, 2012). A Tabela 9 denota a evolução de áreas 
de cultivo de 2000 a 2010 nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia.
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Tabela 9: Mudanças nas áreas cultivadas para as principais culturas alimentares básicas e culturas de 
rendimento no período de 2000/01 a 2009/10

Província 

Culturas 
alimen-

tares

Culturas de rendimento Mudança Total

Tabaco Algodão Gergelim
Total: Cult. 

Rendimento

Cult. Rendi. 
+ Cult. 

Alimentares

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Manica 218.532  144  2555 12.747 15.446 233.978

Sofala 253.854  527 -10.535 26.785 16.777 270.631

Zambezia 607.742 1945 -4997 6570 3518 611.260

Fonte: Sitoe (2012) apud INE 2002, 2011

Apesar das adversidades que limitam a produtividade agrícola, a actividade agrária 
é fundamental para alterar e melhorar a economia e o nível de vida a curto, médio e 
longo prazos, através da transformação do seu carácter de subsistência para uma 
actividade competitiva, próspera, e que contribui para o desenvolvimento económico 
acelerado e sustentável. A promoção da prática da agricultura sustentável torna-se 
essencial. O desconhecimento das práticas e tecnologias ou falta de meios por parte 
dos camponeses, apesar de as políticas e estratégias da agricultura convergirem na ideia 
de promoção de tecnologias melhoradas e sustentáveis, advém de limitações de ordem 
estrutural e organizacional no seio do sector da agricultura, tais como a fraca rede de 
extensão e a limitada disponibilidade de créditos. Por exemplo, não existe uma política 
clara que indique os mecanismos para a operacionalização da agricultura de conservação 
e sistemas agro-florestais sobre os quais a Agenda 2025, Plano Quinquenal do Governo, 
PARPA I, PARPA II e PARP se debruçam. As iniciativas privadas e do Governo, através 
do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, para a disseminação destas práticas 
estão longe de promover a transição de um sistema de cultivo tradicional para o mais 
convencional que optimiza os rendimentos agrícolas por unidade de área ao mesmo 
tempo que respeita a preservação do equilíbrio ecológico. 

b) Potencial florestal
As províncias de Manica, Sofala e Zambézia são muito ricas em termos da diversidade 
biológica e têm uma grande variedade de formações florestais. As florestas ocupam 
16% do território de Manica, 48,8% de Sofala e 49,1% da Zambézia, e incluem florestas 
densas, florestas abertas, mangais (em Sofala e Zambézia), florestas abertas em áreas 
inundadas, matagais, florestas arbustivas, florestas com agricultura itinerante, entre 
outras formações (SPFFB, 2012 & Marzoli, 2007). Ao longo dos anos, estas florestas 
têm sofrido alterações associadas à pressão da actividade humana aliada à dependência 
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do recurso, tanto para o sustento das comunidades, como para o desenvolvimento 
económico e social da região e do país. Bila (2005) indica que se extrai proteínas (90%), 
combustível lenhoso, produtos medicinais, frutos silvestres, material de construção, entre 
outros produtos importantes. Esta pressão contribui para a fragmentação da paisagem e 
mudanças no uso e cobertura da terra. 

A província da Zambézia possui um total de 5.063.600 ha de florestas, dos quais 
4.112.500 ha de floresta produtiva e os restantes 951.100 ha correspondem às áreas de 
conservação e florestas protegidas. Em relação à província de Manica, constatou-se que 
existe um total de 3.456.000 hade floresta, dos quais 1.951.300 ha de floresta produtiva, 
269.900 ha de florestas de conservação e 1.234.800 ha de florestas protegidas. Por 
fim, a província de Sofala, que tem cerca de 3.304.900 ha, dos quais 1.419.300 ha são 
florestas produtivas, 400.000 ha florestas de conservação e 1.485.600 ha florestas 
protegidas (Marizoli, 2007).

Produção de madeira
A floresta produtiva é aquela que tem potencial para a produção de madeira e que atrai 
investimentos e/ou interesses para o aumento da escala de exploração dos recursos 
florestais através da extracção da madeira para fins comerciais. Com base nos dados 
relativos à floresta produtiva de cada uma das províncias acima mencionadas, a província 
da Zambézia é a que dispõe de maior quantidade de madeira em comparação com 
Manica e Sofala.

Existem dois regimes de exploração dos recursos florestais que são a exploração em 
regime de licença simples e a exploração em regime de concessão florestal (LFFB, 
2002). As licenças de exploração são maioritariamente requeridas para a extracção da 
madeira em primeiro lugar, seguindo-se-lhe a exploração do carvão. Embora o regime de 
concessões tenha sido desde sempre considerado o modelo ideal para a promoção da 
exploração sustentável dos recursos florestais, este regime foi marcado pela entrada de 
poucos pedidos comparativamente à licença simples. A razão para este cenário prende-
se com o facto de os requisitos para o acesso à licença simples serem relativamente 
simples, permitindo que moçambicanos com poucas posses pratiquem a actividade. 
Com o fim da guerra em 1992 e a liberalização do mercado, incluindo a abertura para o 
mercado Asiático, começou uma corrida desenfreada por licenças de exploração florestal, 
o que culminou com a proliferação das licenças simples. Nesta altura, as concessões 
florestais também começaram a conhecer algum crescimento, com o objectivo de 
assegurar grandes porções de floresta e maiores rendimentos por um período longo 
e não necessariamente conseguir a sustentabilidade que o regime pretende alcançar. 
No entanto, houve casos isolados de exemplo de exploração sustentável em regime 
de concessão.
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O regime de licença simples é apontado como uma das principais causas de 
desmatamento e degradação florestal no país (Chitará, 2003, Bila, 2005, MICOA, 2005, 
Mackenzie, 2006, Environmental Investigation Agency (EIA), 2014 eWilkes, 2016). Este 
facto estimulou vários debates cujos resultados culminaram com a actualização dos 
requisitos para o acesso às licenças simples, traduzidos no Decreto 30/2012 de 1 de 
Agosto, entre outras iniciativas. O leque de medidas aprovadas através deste decreto e 
outras moratórias, com vista a promoção do uso sustentável dos recursos florestais inclui: 
i) agravamento das taxas de exploração e exportação da madeira; ii) obrigatoriedade da 
apresentação de um plano de maneio para áreas de exploração em regimede licença 
simples; iii) obrigatoriedade de permanência até 5 anos numa área até 10.000 ha 
nas explorações em regime de licença simples;e iv) reclassificação das espécies de 
maior procura. 

Estas medidas estão aparentemente a criar constrangimentos para os pequenos 
operadores, uma vez que a sua estrutura económica não lhes permite custear as 
despesas para aceder às licenças, e os que conseguem aceder às licenças, têm 
dificuldades de pagar ao Estado as taxas exigidas por metro cúbico. Por conseguinte, 
de alguma forma, as medidas introduzidas estão a reduzir o número de operadores de 
licença simples e a estimular a aderência ao regime de concessões. Isto porque, com a 
actualização dos requisitos para o acesso a licenças simples, a única diferença em termos 
dos requisitos para o acesso aos dois tipos de regimes de exploração prende-se com a 
unidade de processamento, sendo esta obrigatória para as concessões florestais. Assim, 
alguns operadores com alguma capacidade financeira começam a empreender esforços 
para a obtenção da concessão, dado que este regime de exploração tem contratos 
de longa duração (até 50 anos), o que lhes assegura a negociação de contratos de 
fornecimento, bem como a perspectiva de profissionalização do operador na área. Desta 
forma, se os planos de maneio fossem representativos da situação real do terreno e 
usados como instrumento de gestão das concessões e das áreas de licença simples, 
concluiríamos haver uma melhoria significativa na gestão das florestas. Mas no contexto 
actual, tanto os operadores em regime de licença simples como os concessionários 
não têm no plano de maneio um instrumento de regulação da exploração florestal e de 
práticas silviculturais. Além disso tem havido um aumento da exploração ilegal, o que 
contribui para um aumento progressivo do desmatamento e degradação florestal. No 
entanto, em termos de volume oficialmente explorado, nota-se que, no caso da Zambézia, 
a introdução das medidas decorrentes do Decreto 30/2012 influenciou o volume de 
madeira licenciado no primeiro ano (Figura 4). 
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Figura 4: Volume explorado na província da Zambézia

Energia de biomassa
Para além da exploração de madeira, as florestas são fontes de biomassa usada para 
a produção do carvão. Um estudo realizado pelo MICOA (2005) indica que a extracção 
de combustíveis lenhosos (lenha e carvão) constitui a 2ª causa de desmatamento e 
degradação florestal. Isto porque a energia de biomassa constitui uma das principais 
fontes de energia doméstica, sendo o carvão extremamente usado nas zonas urbanas 
e periurbanas, principalmente pelas famílias de baixa e média rendas (Maússe, 2013). 
Os distritos localizados em volta dos grandes centros urbanos tais como Gondola 
(Manica), Nhamatanda e Dondo (Sofala) e Nicoadala (Zambézia), tornaram-se fontes de 
abastecimento de carvão às cidades de Chimoio, Beira e Quelimane, respectivamente, 
tendo isto contribuído para o desmatamento ou mudança de cobertura sofridos pelos 
distritos supracitados. O desmatamento decorrente desta actividade está intimamente 
ligado à questão do uso de fornos de baixa eficiência de conversão da madeira em 
carvão como é o caso do forno “tipo barco”, à prática do corte raso no processo de 
obtenção de biomassa, à ausência de acções relativas ao maneio dos cepos e reposição 
das árvores abatidas (Maússe, 2013).

O facto da licença de exploração do carvão ser atribuída ao transportador, ao invés dos 
próprios produtores, que são maioritariamente os membros das comunidades rurais, 
constrange a fiscalização da actividade ao nível da produção, bem como a orientação 
dos serviços de extensão sobre as práticas de maneio sustentável. Como os membros 
da comunidade não dispõem de conhecimento sobre estas práticas sustentáveis, 
espécies autorizadas para fins energéticos, tecnologias de produção melhorada, entre 
outros, existe contexto propício para o aumento da vulnerabilidade do recurso florestal 
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à degradação. Por outro lado, a dispersão dos focos de produção do carvão dentro das 
manchas florestais existentes nas comunidades também contribui para a fragmentação 
do ecossistema florestal. Portanto, para além da ineficiência das tecnologias de produção 
e da falta de organização e capacitação dos produtores, as disposições existentes para 
a operacionalização de toda a cadeia de produção e comercialização do carvão também 
são repletas de fragilidades que impedem os esforços desenvolvidos no sentido de 
promover o uso sustentável do carvão.

A exploração do carvão ameaça os reservatórios do carbono por causa da redução da 
cobertura, para além de aumentar as emissões de gases de efeito estufa provenientes 
do processo de combustão da madeira. O governo procedeu à adequação das normas 
institucionais para promover a produção sustentável do carvão. De acordo com o novo 
decreto 30/2012 de 1 de Agosto, ao operador é atribuído um máximo de 500 ha, 
nos quais é autorizado a tirar apenas 1000 sacos por ano, devendo permanecer nesta 
área um máximo de 5 anos. Adicionalmente, a taxa paga ao Estado por cada saco 
foi agravada de 12,5 Mts para 69,00 - 75,00 Mts. De acordo com o presidente da 
Associação de Produtores de Carvão Vegetal de Sofala (APOCAVES), logo no primeiro 
ano (2012/2013) de implementação desta medida, cerca de metade dos membros da 
associação perderam a capacidade de se manter no negócio por insuficiência de fundos 
para arcar com as despesas relativas à legalização da licença de exploração. A redução 
do número de licenciados criou, durante o período em causa, uma redução da oferta do 
carvão e, por conseguinte, o empolamento dos preços do carvão ao consumidor na cidade 
da Beira. Portanto, ao nível socioeconómico, esta redução de licenciados e da oferta com 
consequente aumento dos preços significou uma redução do poder de compra do carvão 
pelos consumidores, com maior incidência nos de baixa renda, que têm na energia de 
biomassa a sua fonte principal de energia doméstica. Os intermediários ou compradores 
a grosso e vendedores que ficaram fora da actividade sofreram também consequências 
adversas como a perda da fonte de renda e problemas de auto-suficiência. 

Do ponto vista ambiental, a redução dos operadores de carvão poderia ser considerada 
como uma oportunidade para a redução do desmatamento decorrente da produção do 
carvão. No entanto, isso não se verificou porque as comunidades continuaram a produzir 
carvão, na esperança de o venderem a licenciados ou qualquer outro interessado. Por 
causa disso, houve um crescimento da rede de transporte ilegal do carvão, com recurso 
a algumas lacunas patentes na legislação e fragilidades na fiscalização. Por exemplo, o 
dispositivo legal que permite o transporte de 3 sacos por viatura para fins de consumo 
permitiu que alguns vendedores de carvão investissem em bicicletas para o transporte 
de carvão, sendo que os ciclistas fazem uma a três viagens por dia, dependendo da 
procedência do produto. Outros subterfúgios usados foram acordos com o transporte 
semicolectivo de passageiros, que carregam um máximo de 3 sacos em cada viagem, 
deixando-os nos estaleiros das pessoas com quem estabeleceram acordos. Assim, 
a introdução das medidas não só afectou negativamente as famílias consumidoras e 
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vendedoras do carvão, como também o Estado na arrecadação de receitas decorrentes 
desta actividade, ao mesmo tempo que não produziu os efeitos desejados em termos de 
promoção da exploração sustentável dos recursos florestais. A aplicação de medidas ou 
normas de exploração no contexto em que as instituições funcionam é ineficaz e tem 
pouco sucesso. Aliás, segundo Maússe (2013), a adequação de disposições institucionais 
não é por si só um elemento suficiente para que estas sejam bem-sucedidas; é 
fundamental que sejam criadas todas as condições para a sua implementação efectiva. 

Contudo, os cenários de degradação dos recursos florestais ao redor das cidades 
capitais, não só estimulam a extensão da actividade carvoeira para áreas cada vez mais 
longínquas, como também a busca por soluções alternativas de acesso à biomassa para 
a produção do carvão. Exemplo disso é o que acontece dentro e ao redor da cidade da 
Beira, onde famílias se empenham na recolha de desperdícios nas serrações de madeira 
e os acumulam em lugares próximos a estas unidades, para efeitos de produção de 
carvão (Figura 5). 

Figura 5: Produção do carvão usando desperdícios da serração

Esta iniciativa é de grande importância, dado que permite o aproveitamento integral 
das árvores abatidas, produzindo outros subprodutos de grande utilidade para a 
população. Tendo em conta o aspecto funcional desta solução de acoplar a produção 
de carvão às áreas de exploração da madeira, este mecanismo poderia contribuir para 
o aproveitamento dos grandes volumes de biomassa que são desperdiçados nas áreas 
de corte de madeira reduzindo, assim, a necessidade de corte de árvores para fins de 
produção de carvão, e mesmo as queimadas cuja intensidade aumenta com a presença 
de combustível lenhoso e, consequentemente, o desmatamento e degradação florestal.

Produtos florestais não madeireiros
Os produtos florestais não madeireiros (frutos, mel, plantas medicinais, cogumelos) são 
alguns produtos florestais de grande importância e distribuídos nas províncias de Manica, 
Sofala e Zambézia. As plantas medicinais, cujas raízes, tronco e folhas são muitas vezes 
usados, constituem um dos produtos mais procurados pelas comunidades, principalmente 
porque o acesso aos serviços de saúde é limitado. Os frutos silvestres são bastante 
nutritivos e nos anos de escassez de alimentos têm sido usados para mitigar a fome. 
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Para além do fruto do embondeiro (Adansonia digitata), existem poucos exemplos, em 
Moçambique, de aproveitamento de frutos silvestres para a produção de derivados tais 
como iogurtes, sumos e conservas. Outro produto muito procurado ou fomentado é o mel, 
que está a ganhar muito espaço nas províncias de Manica (Fundação Micaia – através 
da iniciativa TREDD) e Sofala (TCT Dalman). O alto nível de produção está associado à 
presença de empresas de processamento e empacotamento que, através da adição de 
valor (refinamento do mel e melhor condicionamento do produto), conseguem colocar o 
mel no mercado a preços competitivos. No entanto, a produção do mel é inequivocamente 
uma forma de aliviar a pressão na extracção da madeira pelas comunidades, apesar de os 
mecanismos de produção tradicional estimularem a perda de árvores muitas vezes com 
valor comercial. A Figura 6 mostra o derrube de árvores na concessão de CATAPU para o 
estabelecimento de colmeias tradicionais. 

Figura 6: Derrube de árvores para produção do mel

Este problema exige um grande investimento por parte da TCT–Dalman em campanhas 
de sensibilização, na fiscalização e promoção de programas de incentivo às comunidades 
para desenvolverem actividades sustentáveis que não colidam com os objectivos da 
concessão. A TCT Dalman está inclusive a produzir colmeias melhoradas para venda e 
distribuição pelas comunidades vizinhas. A iniciativa TREDD, através da fundação Micaia, 
está também a fomentar a produção do mel no seio das comunidades residentes ao 
longo da reserva de Moribane (Figura 7). Cerca de 1064 colmeias foram distribuídas 
pelas comunidades que, estando empenhadas na gestão das mesmas, têm conseguido 
produzir e comercializar mel, ainda que em pequena escala. A distribuição de colmeias 
melhoradas ao longo da reserva contribuiu para a diversificação das fontes de renda. 
Permitiu, por outro lado, a definição do limite entre a reserva e a área comunitária, o que 
contribuiu para a limitação do cultivo progressivo das machambas para dentro da reserva. 
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Figura 7: Colmeias melhoradas distribuídas ao longo da Reserva de Moribane

Portanto, com a restauração da diversidade biológica como resultado destas práticas 
melhoradas há necessidade de se investir na promoção de outros produtos florestais não 
madeireiros subaproveitados, como forma de reduzir pressão sobre a madeira. 

c) Potencial minério
A zona centro do país possui uma grande diversidade mineira em toda a sua extensão, 
sendo que em algumas zonas estão a decorrer estudos para a avaliação do potencial 
existente. De acordo com o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Manica 2011-
2015, esta província é rica em recursos minerais, com destaque para o ouro, prata, 
turmalina, bauxite, granada, berilo, quartzo, granito, gnaisse, areia e argila. Segundo o 
levantamento feito pelo CDS (2007), foram identificados na zona centro de Moçambique 
65 focos de garimpo, principalmente no distrito de Manica (19), Sussundenga (24), 
Mossurize (13), Nhamatanda (4) e em Gorongosa (5). Nestes locais, o uso de mercúrio 
foi constatado em 22 das 65 minas abrangidas pelo estudo. O efectivo médio por local 
é de 50 garimpeiros. Contudo, observações  mais recentes sugerem intensificação 
desta actividade.

Na província de Sofala existe um potencial mineiro enorme que inclui fluorite, granito/
basaltos, areia/saibro, guano de morcego, calcário e barro. Das acções em curso neste 
sector de mineração na província de Sofala, destacam-se a inventariação, prospecção e 
exploração de recursos minerais. A exploração é ainda mínima e a que está em curso é 
mais concentrada na areia/saibro, principalmente usados na construção e reabilitação de 
estradas, parque imobiliário, entre outros. 

Além disso, a província da Zambézia tem também um potencial assinalável para a 
exploração de recursos minerais de qualidade internacional, destacando-se o ouro, 
tantalite, calcário e areias pesadas. É necessário promover o desenvolvimento da indústria 
mineira, incluindo a exploração de águas minerais. 
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De uma forma geral, o garimpo é ainda feito de forma artesanal mesmo nas pequenas 
empresas existentes (Figura 8). Isto é frequente principalmente quando as empresas 
empregam mão-de-obra local nas suas áreas para a extracção do minério, sem 
necessariamente submeter os empregados à aprendizagem das técnicas de extracção 
plasmadas no plano de exploração da empresa. Nestes casos, as empresas estão 
interessadas no produto e se fazem valer do conhecimento local existente e empregue 
para o exercício do garimpo.

Figura 8: Garimpo artesanal – processo de lavagem dos minerais

O exercício desta actividade pressupõe que a área esteja livre de vegetação para o 
processo de escavações, o que leva fundamentalmente à remoção da cobertura vegetal 
em áreas onde se suspeite a presença de um mineral de interesse (Figura 9). Portanto, 
para além do aumento de emissões do desmatamento e degradação florestal, o processo 
de garimpo artesanal cria resulta na degradação do solo através da agudização da erosão 
nas crateras abertas. 

Figura 9: Remoção da vegetação para exploração mineira
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Os planos de desenvolvimento das três províncias convergem no que toca à necessidade 
de aumentar os actuais níveis de contribuição da actividade mineira na produção global 
das províncias, através da promoção da exploração legal e sustentável destes recursos. 
A premissa básica dos governos é que o processo de exploração deve beneficiar em 
primeiro lugar as populações locais no combate à pobreza sem descorar da preservação 
do meio ambiente, por forma a reduzir os actuais níveis de degradação ambiental 
originados pela mineração artesanal. 

O CDS-RN Manica tem estado a trabalhar na sensibilização dos garimpeiros no sentido 
de se organizarem em associações e adquirirem licenças de exploração. Esta acção está 
a surtir efeito no seio dos garimpeiros, uma vez que têm necessidade de implementar 
esta actividade, que é de alto risco em termos de segurança. Outras acções não menos 
importantes que estão sendo desenvolvidas em Manica pelo CDS incluem capacitar os 
garimpeiros em técnicas melhoradas de exploração de minérios, minimizar os problemas 
de erosão e contaminação das águas, aspectos que são comuns às áreas em estudo. A 
Figura 10 apresenta algumas técnicas sustentáveis de mineração.

Figura 10: Técnicas de mineração sustentável

Uso da técnica 
de Sluice (canal) 
revestido por plásticos 
para reposição dos 
solos e reutilização 
das aguas durante 
o processamento do 
material

Construção 
de tanques de 
processamento 
do material com 
ouro junto á mina 
ou utilização 
de bacias de 
decantação

Assim, a exploração do minério carece de um processo de reorganização e legalização 
dos garimpeiros, de modo a facilitar o processo de extensão de boas práticas de 
mineração, fiscalização da actividade e melhorar a captação das taxas de exploração de 
minerais pelo Estado.
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3.3 Acções prioritárias de desenvolvimento 
e seu impacto na cobertura florestal
As províncias de Manica, Sofala e Zambézia são atravessadas por dois grandes 
corredores de desenvolvimento do país, que são o Corredor da Beira e o de Nacala. 
O Corredor da Beira atravessa as províncias de Sofala e Manica, permitindo a ligação 
da região centro aos países do hinterland como é o caso do Zimbabwe, do Malawi e 
da Zâmbia. A província da Zambézia, embora localizada na zona centro à semelhança 
das províncias de Manica e Sofala, tem a sua parte norte atravessada pelo corredor de 
Nacala (corredor da zona norte do país). Estes dois corredores criam um contexto de 
confluência de pessoas e mercadorias da costa ao hinterland, promovendo ao longo do 
seu percurso transformações paisagísticas decorrentes da actuação humana que resulta 
do aproveitamento das oportunidades que os corredores criam. 

Apesar do mosaico de condições edafoclimáticas que abrangem as províncias de 
Manica, Sofala e Zambézia que lhes conferem várias potencialidades em termos de 
recursos naturais (terras férteis, recursos florestais e faunísticos, recursos minerais), os 
governos locais, alinhados à agenda nacional de desenvolvimento, continuam a apostar 
na agricultura como base para o desenvolvimento local. Os planos estratégicos de 
desenvolvimento das três províncias apontam como desafio na área da agricultura, o 
aumento da produção e produtividade agrícola, salvaguardando o uso sustentável dos 
recursos naturais e a preservação do equilíbrio ambiental. As acções prioritárias para o 
efeito incluem:

●● Melhorar a cobertura e assistência técnica aos produtores agrários do sector familiar 
na província com vista ao aumento da produção, diversificação e produtividade agrária;

●● Garantir a provisão de infraestruturas estratégicas para a actividade agrícola, 
nomeadamente, barragens, represas e sistemas de regadio;

●● Orientar o cultivo de culturas de acordo com as potencialidades agro-ecológicas 
da região;

●● Apostar na diversificação da agricultura através da introdução e massificação de 
culturas de rendimento;

●● Aprimorar a ligação entre o sector de investigação, serviços de extensão rural e o 
produtor, por forma a melhorar a transferência de tecnologias de produção;

●● Investir na indústria de transformação e conservação dos produtos agrícolas, 
activando as indústrias paralisadas e construindo outras em áreas estratégicas; e

●● Assegurar o acesso à posse da terra.
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Embora estejam identificadas as prioridades para o alavancamento da agricultura, é 
certo que estas acções precisam de uma estratégia de implementação coordenada e 
que os seus resultados não são imediatos. A transferência e adopção de tecnologias 
de produção são também um processo que normalmente consiste na disseminação, 
experimento, avaliação e, possivelmente, adopção de técnicas viáveis para o camponês. 
Por outro lado, a orientação das regiões para a intensificação do cultivo de certas culturas 
adequadas às condições agro-ecológicas pode criar problemas de complementaridade 
dos alimentos. Isto porque a cadeia de valor não é fluente, o transporte de produtos de 
um lugar para o outro, bem como os circuitos de conservação, são ainda um desafio. 

O surgimento de empresas fomentadoras de culturas de rendimento tais como tabaco, 
algodão, girassol, gergelim, entre outros, estimularam várias famílias camponesas a 
cultivá-las, substituindo áreas de produção de alimentos. E porque há uma tendência de 
se aumentar as áreas de cultivo como forma de também incrementar os rendimentos 
monetários, as massas florestais são devastadas para dar lugar a campos agrícolas. A 
Figura 11 apresenta cenários de cultivo de algumas culturas de rendimento na área de 
implementação da iniciativa TREDD.

Figura 11: Culturas de rendimento (algodão e gergelim) cultivadas pelo sector familiar 

Para além do cultivo de culturas de rendimento ao nível dos agregados familiares, 
existem cenários isolados de pequenas e médias empresas, bem como associações de 
camponeses, que se dedicam à produção de culturas de rendimento. Estas entidades 
ocupam vastas extensões de terra, à semelhança do que se pode ver na Figura 12.

Em relação às florestas, os planos estratégicos de desenvolvimento das províncias em 
causa, orientam-se para a promoção da exploração sustentável. As acções prioritárias 
para a promoção do uso sustentável das florestas incluem: a) Divulgação da legislação 
florestal; b) Reforço da fiscalização da actividade florestal; c) Melhoria do controlo da 
exploração florestal; d) Promoção de plantações florestais; e, e) Aproveitamento das 
áreas de conservação para a exploração do turismo cinegético e de contemplação 
da natureza.
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Figura 12: Campos de pequenas empresas produtoras de chá na Zambézia

Portanto, este conjunto de acções visa aumentar a cobertura florestal, aspecto importante 
para o equilíbrio ecológico. Embora não incluído nas acções prioritárias, o acréscimo do 
valor dos produtos também é um ponto fundamental que pode contribuir para a redução 
de emissões do desmatamento e degradação florestal, pois permite o aproveitamento 
integral da árvore, uma vez que porções pequenas ou desperdiçadas podem ser 
reaproveitadas durante o fabrico de objectos ou peças que perfazem a linha de produção. 
Para tal, é importante que se respeitem os princípios de sustentabilidade das florestas, 
acesso e domínio das tecnologias de produção, operadores que respeitem as disposições 
institucionais, inovação para a criação de linhas de produtos competitivos e visão para 
crescer no negócio florestal. 

As plantações florestais podem contribuir para o aumento das taxas de cobertura, bem 
como constituir opções para a extracção de lenha e carvão. Para além disso, a exploração 
de produtos florestais não madeireiros também é uma alternativa para aliviar a pressão 
sobre os produtos florestais madeireiros. 

As províncias em causa são ricas em recursos minerais como hidrocarbonetos, pedras 
preciosas, areais pesados e água mineral. Estes são maioritariamente explorados pela 
comunidade local e vendidos a indivíduos licenciados. Apesar de poucas, existem algumas 
empresas que se dedicam à extracção de minérios, sendo que estas recorrem ao uso de 
mão-de-obra local e aos emigrantes. Tendo em conta o potencial existente em termos de 
recursos minerais e a necessidade de promover uma utilização sustentável e controlada, 
os governos das três províncias definiram, através dos seus planos estratégicos de 
desenvolvimento, as seguintes acções prioritárias:

●● Prosseguir com a promoção do empresariado nacional no sector geológico-mineiro;

●● Prosseguir com o reforço da capacidade de fiscalização, visando garantir a exploração 
racional dos recursos minerais;
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●● Prosseguir com a divulgação da informação geológica de base da Província para 
o melhoramento do conhecimento geológico e prosseguir com a prospecção e a 
pesquisa dos recursos minerais;

●● Continuar a promover e assegurar a extracção sustentável dos recursos minerais, cuja 
exploração seja economicamente viável;

●● Promover e encorajar o processamento e adição de valor aos recursos minerais, 
como forma de promover o mercado interno e o desenvolvimento de indústrias para a 
produção de seus derivados;

●● Prosseguir com o apoio à mineração artesanal e de pequena escala com boas 
práticas ambientais e tecnológicas, e incentivar os operadores mineiros artesanais a 
constituírem empresas;

●● Contribuir para a promoção da divulgação da legislação do sector de recursos 
minerais; e

●● Promover a organização dos operadores artesanais em associações.

De uma forma geral, os pilares nos quais está assente o desenvolvimento da região 
incluem actividades como a agricultura e a exploração florestal, cujo potencial para o 
aumento de emissões do desmatamento e degradação florestal é enorme devido ao 
número de famílias dependentes destas fontes de rendimento e o contexto em que 
estas actividades são operacionalizadas (fraco acesso à tecnologia, aos insumos e 
às infraestruturas agrícolas). A operacionalização destas acções requer capacidade 
técnica, humana e financeira que, muitas vezes, não está disponível. Portanto, a definição 
destas acções funciona como um guião para as intervenções do governo e parceiros, 
mas o alcance da meta destas acções não pode ser entendido como algo imediato. 
Os processos de disseminação de boas práticas até a sua adopção levam um tempo 
considerável e enquanto este decorre, os envolvidos recorrem às práticas insustentáveis. 
O recurso a estas práticas contribui para o aumento de emissões do desmatamento e 
degradação florestal. Ademais, a construção de infraestruturas estratégicas importantes 
para cada actividade vão impor dinâmicas ou alterações paisagísticas na região 
onde forem implantadas uma vez que estes locais vão funcionar também como pólos 
de desenvolvimento.

Na tentativa de alinhar os programas de desenvolvimento com a realidade local, as 
províncias beneficiaram de um inventário da situação edafoclimática para a redefinição 
das zonas agro-ecológicas à luz das mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo. 
Para além do zoneamento agro-ecológico, está em curso a elaboração de planos distritais 
de ordenamento territorial, sendo que parte destes já está disponível. A elaboração 
destes documentos não é tudo. É fundamental fazer uso destes documentos na 
orientação dos processos de alocação de terras. A província da Zambézia é um exemplo 
destacável no que tange ao uso do zonamentoagro-ecológico na definição das regiões 
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(Norte, Centro e Sul) para o cultivo de determinadas culturas (tanto de rendimento 
como alimentares), instalação de indústrias de agro-processamento, construção de silos, 
estabelecimento de plantações para produção de polpa e papel, avicultura, entre outros. 
Houve, por parte desta província, um exercício de adequação das actividades económicas 
e acções de investimento, de acordo com as condições consideradas favoráveis para 
determinada actividade. Os planos distritais de ordenamento territorial também são 
documentos importantes que devem ajudar a direccionar os investimentos de acordo 
com as potencialidades existentes, e, por conseguinte, a visibilidade, escala, continuidade 
e longevidade das actividades abrangidas por estas acções complementares serão 
igualmente incrementadas. 

Adicionalmente, a segurança de posse de terra pelos utentes é um dos mecanismos com 
potencial para garantir um uso adequado da terra, caso a alocação das parcelas de terra 
esteja alinhada com os planos de ordenamento territorial. O Governo de Moçambique tem 
estado a trabalhar afincadamente para a atribuição de DUAT para as diferentes formas de 
ocupação de terra no país, como forma de assegurar a posse de terra para a população. 
Esta segurança de posse de terra conseguida não só por vias formais como também 
através de normas costumeiras estimula as comunidades a desenvolverem investimentos 
sem receio de se verem expropriadas das suas terras. Os investimentos na área do 
REDD+ são, na sua maioria, relacionados com o plantio e conservação de plantas, 
processo bastante longo e trabalhoso devido à natureza morosa do crescimento das 
árvores, daí a posse de terra ser um dos aspectos a assegurar para que o envolvimento 
das comunidades neste tipo de programas seja massivo. 

Com a introdução do modelo de gestão participativa como forma de promover a 
utilização sustentável dos recursos naturais, as comunidades tornaram-se num actor 
preponderante na gestão do património florestal. O Maneio Comunitário dos Recursos 
Naturais (MCRN) é uma abordagem adoptada pelo Estado em 1995 para operacionalizar 
o modelo de gestão participativa. De acordo com Sitoe et al. (2007), os modelos 
de maneio comunitário existentes em Moçambique incluem: i) Implementação de 
modelos de parceria entre comunidades, sector privado e governo nas áreas protegidas 
incluindo reservas de caça e parques nacionais; ii) Estabelecimento de coutadas 
comunitárias; iii) Maneio comunitário de áreas de uso múltiplo; iv) Concessões florestais 
comunitárias em parceria com o sector privado; e v) Plantações comunitárias e sistemas 
agroflorestais. Todos estes modelos têm um grande potencial para gerar benefícios 
tangíveis importantes para a transformação do tecido económico e social ao nível local, 
ao mesmo tempo que se assegura a conservação do património florestal. Os modelos 
de MCRN acima apresentados possuem um potencial enorme para a promoção do 
maneio sustentável e enriquecimento das florestas, acções de grande relevância para o 
mecanismo REDD+. 
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Entretanto, a devolução dos direitos de uso e aproveitamento dos recursos naturais para 
as comunidades, constitui um elemento importante para o envolvimento/participação das 
comunidades na protecção dos recursos naturais (Nhantumbo, 2004; Matakala, 2004; 
Sitoe et al., 2007). A operacionalização do processo de devolução dos direitos de uso e 
aproveitamento dos recursos naturais, iniciou após a actualização e aprovação da Lei de 
Terras em 1997. A partir desta altura, várias organizações da sociedade civil sob diversas 
fontes de financiamento, trabalharam arduamente na legalização de terras, principalmente 
na delimitação de terras comunitárias. A ORAM e a iTC são alguns exemplos de 
organizações que vem promovendo o acesso à posse de terra às comunidades. Estudo 
feito por Norfolk em 2011, providencia informação sobre terras comunitárias delimitadas 
ao longo do país. Com base neste foi elaborada a Tabela 10 que resume o número de 
comunidades e tamanho da área delimitada nas três províncias em estudo.

Tabela 10: Terras Comunitárias Delimitadas 

Província
Número de Comunidades 

Delimitadas Área Delimitada

Manica 10  226374

Sofala 11  648288

Zambézia 65 3637001

Embora o acesso à posse de terras pelas comunidades seja um elemento importante, 
este não lhes dá o direito de usufruirem ou de explorarem outros recursos (florestais, 
minerais) nela existentes. A exploração dos recursos florestais requer autorização das 
autoridades competentes, mediante a apresentação e aprovação de todo o conjunto 
de requisitos solicitados para esse fim. Mas com a segurança de posse de terra, as 
comunidades têm a possibilidade de estabelecer/negociar parcerias com o sector privado 
para investimentos em diversas áreas de interesse. Ao longo do tempo o Governo e 
diversas organizações da sociedade civil tais como FAO, IUCN, WWF, Helvetas, ORAM, 
RADEZA, trabalharam na facilitação do processo de implementação dos modelos de 
maneio comunitário ao longo do país. Mas a falta de recursos para a operacionalização/
implementação de Programa Nacional de MCRN, contribuiu para que que houvesse 
poucas iniciativas do género. A implementação fragmentada e incipiente das iniciativas 
de maneio comunitário, impede a capitalização das sinergias entre si e impactos 
significativos na contenção do desmatamento e degradação florestal.

Para além disso, as iniciativas de maneio comunitário são na sua maioria 
operacionalizadas através de parcerias com o sector privado, uma vez que as 
comunidades não dispõem de recursos financeiros para o efeito. No entanto, existem 
vários aspectos que limitam o sucesso destas iniciativas, com destaque para o 
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estabelecimento de parcerias informais, desiquilíbrio do poder entre as partes, falta 
de definição clara do arranjo institucional com potencial para a operacionalização do 
modelo, período curto de facilitação para o engajamento das partes, partilha de benefícios 
tangíveis, contemplação de incentivos para as comunidades, entre outros aspectos. E por 
causa destas limitações, muitas das iniciativas de maneio comunitário estabelecidas ao 
longo do país conhecem fracasso total, estado de dormência e implementação deficiente, 
impedindo a capacidade de gerar lucros pelos empreendimentos e consequente geração 
de benefícios tangíveis para as comunidades. 

Diante de cenários de falta de recursos financeiros para a implementação dos modelos 
de maneio comunitário, a apovação do Decreto 93/2005 que operacionaliza a devolução 
dos 20% surge como uma oportunidade para financiar as iniciativas de maneio 
comunitário (Nhantumbo, 2016). Apatir desta altura, as organizações da sociedade civil 
iniciaram campanhas de criação, legalização e capacitação dos comités de gestão dos 
recursos naturais, para facilitar a canalização dos 20% como também para promoverem 
uma cultura de protecção dos recursos florestais dentro das jurisdições territoriais a que 
se encontram inseridos. Apesar do processo de canalização ter sido iniciado em 2005, 
as comunidades não estão ainda engajadas na protecção dos recursos florestais. O 
facto do valor dos 20% ser maioritariamente usado para investimento em áreas sociais 
(construção e apetrechamento de salas de aulas, construção de postos de saúde e furos 
de água) e não se reflectir na vida ou bolso da população, num contexto de pobreza 
absoluta, desencoraja as famílias a se empenharem na protecção dos recursos naturais. 
Pelo que, o investimento deste valor em actividades de geração de renda e/ou modelos 
de maneio comunitário que contemplem não só a conservação e enriquecimento 
dos estoques de carbono mas também a viabilidade económica e lucratividade dos 
empreendimentos, certamente pode estimular as comunidades a agirem colectivamente 
na protecção dos recursos florestais. Apesar das limitações enfrentadas para a 
implementação plena do maneio comunitário, esta é uma abordagem adequada para 
promover a redução de emissões do desmatamento e degradação florestal. 

Assim, todo o exercício que os governos e o sector privado estão a desenvolver no 
sentido de conter a mudança acelerada do uso e cobertura da terra, através da promoção 
do uso sustentável dos recursos naturais, enquadra-se nos esforços do cumprimento 
da Convenção-Quadro da Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas traduzida 
no mecanismo REDD+. O acesso ao financiamento do REDD+ por via de resultados 
comprovados de redução de emissões requer uma série de estudos organizados, tanto 
antes como depois da implementação de projectos-pilotos, ou seja, de testagem das 
opções tecnológicas eleitas para um dado local. Partindo do pressuposto de que as 
alterações ou mudanças no uso e cobertura da terra são, na sua maioria, de origem 
humana, é importante compreender o histórico das tendências do uso de terra, as 
actividades económicas de peso e a relação do contexto socioeconómico com a mudança 
de cobertura vegetal e os planos de investimento de uma dada região, para se poder 
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formular uma visão de longo prazo em relação às transformações paisagísticas possíveis 
que poderão ocorrer através de processos de desenvolvimento e luta pela melhoria 
das condições de vida da população. Ademais, os estudos socioeconómicos produzem 
resultados que contribuem para a prescrição do tipo de intervenção mais adequado para 
se lidar com as causas de desmatamento mais proeminentes. Portanto, em iniciativas 
do REDD+ como é o caso do TREDD, é fundamental que seja conhecida a linha de 
referência socioeconómica, uma vez que a partir dela podem ser definidos os pacotes 
mais apropriados de opções tecnológicas para a redução de emissões na área de 
implementação da iniciativa TREDD, bem como para efeitos de comparação do cenário 
de desmatamento antes e depois da introdução da iniciativa. Contudo, o processo de 
busca por cenários de desmatamento que representam o perfil socioeconómico da 
área de implementação das iniciativas do REDD+, neste caso concreto do TREDD, 
requer uma abordagem metodológica bastante robusta que facilite a captação destas 
informações. O capítulo seguinte apresenta os resultados. 

http://www.iied.org


Desmatamento na Paisagem Do CorreDor Da Beira

52 www.iied.org

4 
Resultados do estudo

4.1 Caracterização socioeconómica da área 
em estudo
O tamanho médio dos agregados familiares nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia 
varia entre 6 a 7 elementos, conforme indica a Figura 13. Estes agregados são 
maioritariamente chefiados por homens e o número médio de filhos é de 5,3 em Manica, 
4,9 em Sofala e 4,6 na Zambézia. Além disso, o número mínimo de filhos observados nas 
três províncias foi de 1 e máximo de 29 em Manica, 30 em Sofala e 15 na Zambézia. 

Figura 13: Tamanho médio do agregado familiar por província
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As famílias têm, na sua maioria, casas próprias, sendo as percentagens de 98, 95,1 e 
95% em Manica, Sofala e Zambézia, respectivamente. O tipo de habitação varia de um 
agregado familiar para outro, embora exista uma tendência muito forte de substituição 
de construções com base em material local por construções com material convencional 
tal como blocos, cimento e chapas de zinco. No âmbito das iniciativas de redução da 
vulnerabilidade das famílias às inundações, o INGC criou vários programas de construção 
de casas melhoradas (com material convencional) em zonas seguras. Estas iniciativas 
consistem na massificação da produção do tijolo queimado pelas comunidades, enquanto 
o INGC disponibilizou chapas de zinco e cimento para a edificação das casas. Este 
projecto resultou na criação de bairros de reassentamento constituídos por casas de 
material convencional, tendo estes se transformado em pólos de desenvolvimento ao 
mesmo tempo que incentivaram e continuam incentivando mudanças substanciais 
no tipo de casas existentes no meio rural, com destaque para os distritos propensos 
a inundações. O intercâmbio entre os povos residentes no meio rural e urbano, 
condicionado pela paz e, de certa forma, a estabilidade política, também contribuiu para 
esta tendência de casas de alvenaria. A Figura 14 apresenta o tipo de habitações que 
caracterizam a paisagem de implementação da iniciativa TREDD.

Figura 14: Tipo de habitação dos agregados familiares

A construção de casas de pau a pique, tanto nas zonas rurais como nos subúrbios 
urbanos, tem um impacto significativo sobre a degradação florestal visto que os materiais 
usados são de diâmetros pequenos, resultando na extracção de grande parte da 
vegetação de regeneração. 
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Em contrapartida, as casas de alvenaria contribuem para a sedentarização das pessoas 
e promovem o investimento na construção de infraestruturas sociais. Exemplo disso 
é a proximidade dos serviços de saúde, escolas, fontes de água, entre outros, às 
áreas ou zonas residenciais (Figura 15). No entanto, a proximidade destes serviços 
às comunidades não significa que haja uma utilização efectiva dos mesmos, nem 
uma melhoria no bem-estar, isto é, o facto de se ter uma escola e um posto sanitário 
perto, não significa que todas as crianças em idade escolar estejam a estudar ou que 
as mulheres dão à luz na maternidade. A adesão a estes serviços é um processo que 
depende de muitos factores como a sensibilização, desmitificação de hábitos e costumes 
locais, entre outros. 

Figura 15: Tempo que dista entre as residências e os serviços de saúde e educação

Energia de biomassa
A energia também é um “bem” que dinamiza vários processos de operacionalização 
de serviços e investimentos públicos e privados. O acesso limitado à electricidade, 
apesar de o país dispor de grande potencial de energia hidroeléctrica e de um modelo 
de extracção de gás natural, retarda o desenvolvimento, incluindo a industrialização 
e o estabelecimento de pequenos e médios empreendimentos. Em relação à energia 
doméstica, persiste ainda a dependência de energia de biomassa, com destaque para a 
lenha (Figura 16), sobretudo no meio rural. O uso desta forma de energia, num contexto 
em que a procura por este bem é cada vez mais maior devido ao crescimento exponencial 
da população, leva à mudança acelerada no uso e cobertura da terra. 
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Figura 16: Fontes de energia usadas pelas famílias

Embora poucos agregados familiares produzam carvão, esta fonte supre as necessidades 
de mais de 80-90% dos agregados residentes nas zonas urbanas. A busca por 
alternativas de energias renováveis constitui um dos grandes desafios do REDD+ em 
Moçambique e na África Subsariana.

Posse da terra
A terra arável é um dos meios de produção e geração de riqueza para a maioria da 
população. O tamanho da terra que o agregado familiar dispõe varia entre 1 e 2 hectares. 
No entanto, a província de Manica notabiliza-se por possuir um número considerável de 
agregados familiares (29%) com porções de terra acima de 5 hectares (Figura 17). 

Figura 17: Tamanho das explorações de terra dos agregados familiares
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A terra que os agregados familiares entrevistados têm, foi adquirida por herança, 
empréstimo e arrendamento (Figura 18). No meio rural, o direito de uso e aproveitamento 
da terra é maioritariamente adquirido através da ocupação segundo as normas e práticas 
costumeiras reconhecidas na Lei de Terras. São poucas as famílias que possuem este 
direito costumeiro salvaguardado através da formalização. Com base nos resultados deste 
estudo, constatou-se que cerca de 94, 95 e 97% dos agregados familiares de Manica, 
Zambézia e Sofala, respectivamente, não possuem DUAT. No entanto, na última década, 
o governo tem trabalhado bastante na massificação da atribuição de DUAT a famílias em 
regime de ocupação de boa-fé e/ou com base em normas costumeiras. Reconhecendo 
a importância da segurança de posse de terra para acções de investimento e até para 
o desenvolvimento local, algumas organizações como a iTC, ORAM, CTV e outras, estão 
envolvidas em advocacia, apoiando as comunidades a adquirirem o DUAT, habilidades de 
gerir conflitos de terra, negociar com investidores sobre direitos, obrigações e benefícios 
de empreendimentos estabelecidos em seus territórios, entre outros aspectos. 

Figura 18: Formas de acesso à terra

A Lei de Terras preconiza que tanto a mulher como o homem possuem os mesmos 
direitos, incluindo testemunhar a ocupação de boa-fé por terceiros. O mecanismo de 
acesso à terra é, maioritariamente, por herança seguindo as normas costumeiras, que 
ditam que a terra é pertença do homem, passando para os filhos do sexo masculino, 
em caso de morte do chefe de família. Portanto, apesar de a mulher desempenhar um 
papel preponderante no provimento de alimentos (através da prática agrícola), esta está 
em desvantagem quando se trata de segurança do direito de uso e aproveitamento da 
terra. A ActionAid realiza a campanha “Uma mulher, um DUAT” para chamar atenção 
à necessidade de se apoiar a materialização deste direito. Um estudo realizado por 
esta instituição nos distritos de Maganja da Costa, Pebane e Namarroi, regidos por 
sistemas matrilineares e patrilineares, indica haver diferenças ténues no que diz respeito 
ao controlo da terra pelo homem. Contudo, indica também haver algumas normas 
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progressivas como o caso da perda de direito à terra quando o homem abandona a sua 
família, por exemplo.

A terra é mais do que um espaço sólido onde as diferentes interacções ecológicas 
acontecem. É igualmente um local onde se desenrolam actividades, de forma isolada ou 
integrada, que contribuem para o desenvolvimento económico e social das comunidades. 
Este estudo constatou que nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia existe um 
leque de actividades importantes para o sustento das famílias, que incluem a agricultura, 
pecuária, exploração florestal, mineração, caça, comércio, actividades remuneradas no 
aparelho do Estado e outras instituições. No entanto, a agricultura é o ramo de actividade 
económica mais importante dos agregados familiares, com um peso acima de 80% nas 
três províncias em estudo (Figura 19). 

Figura 19: Ramos de actividade económica das famílias

Com estas actividades, as famílias asseguram a satisfação das suas necessidades 
básicas, incluindo o investimento na melhoria da sua qualidade de vida. A agricultura, 
que é a principal actividade económica, providencia alimentos e rendimentos monetários. 
Embora seja do domínio público que as famílias geram rendimentos monetários a partir 
desta actividade económica, verifica-se uma relutância/receio por parte destas em 
declarar os seus rendimentos. Especula-se que este receio esteja associado ao facto 
das famílias pensarem que a declaração de rendas pode limitar-lhes o acesso a possíveis 
benefícios que estejam por vir. As famílias apresentam rendimentos variadíssimos e as 
proporções de cada classe de rendimento podem ser visualizadas na Figura 20. 
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Figura 20: Rendimento trimestral dos agregados familiares

O leque de actividades económicas implementadas pelas famílias revela as 
potencialidades existentes em termos de recursos naturais. A expressão das diferentes 
actividades pode estar associada a questões culturais, falta de poder económico e 
conhecimento técnico para implementar acções eficientes de transformação dos recursos 
para a geração de riqueza. O modo de exploração das diferentes potencialidades 
naturais pode sugerir dinâmicas que, para além de gerar riqueza, estimulam alterações ou 
mudanças no uso e cobertura da terra. No contexto actual, em que esforços estão sendo 
envidados para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a análise profunda das 
causas do desmatamento ajuda a identificar as possíveis soluções para a contenção do 
desmatamento. Considerando a acção humana como o principal vector das alterações na 
cobertura da terra e, consequentemente, das mudanças climáticas, importa descrever as 
actividades económicas com potencial para o desmatamento e degradação florestal e o 
seu impacto na mudança de uso e cobertura vegetal. 

4.2 Impacto das actividades 
socioeconómicas no desmatamento e 
degradação florestal
A multiplicidade de condições agro-ecológicas na região Centro do país confere às 
províncias de Manica, Sofala e Zambézia uma diversidade de potencialidades económicas 
para a transformação e geração de riqueza, e melhoria do bem-estar das comunidades 
e desenvolvimento económico e social do país como um todo. Apesar desta diversidade 
de potencialidades, o país definiu uma estratégia segundo a qual a agricultura é a base 
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do desenvolvimento e elegeu as regiões Centro e Norte de Moçambique como área de 
produção de alimentos, dada a riqueza dos seus solos e a disponibilidade de uma rede 
hidrográfica extensa que pode facilitar a irrigação dos campos. 

No entanto, a mineração é uma actividade que está a conhecer um crescimento 
assinalável na região Centro do país, marcada pelo surgimento de muitas empresas 
mineradoras internacionais orientadas para extracção e exportação do carvão mineral, 
prospecção de hidrocarbonetos, criação de zonas económicas especiais, entre outros 
projectos, que funcionam como pólos de desenvolvimento através dos quais se 
operacionalizam vários processos integrados que se traduzem em outras actividades 
complementares, com impacto na transformação do tecido económico, social e ambiental. 
Portanto, embora o aumento da produção agrícola constitua a 1ª prioridade no âmbito 
do combate à fome e à pobreza absoluta, actividades tais como mineração, exploração 
de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, comércio informal e formal, 
massificação dos postos de emprego assalariado/remunerado, etc, foram ganhando 
espaço no terreno, dinamizadas pela visão incessante de buscar diversificar fontes de 
renda e melhorar da qualidade de vida das famílias.

Diante de todas as variáveis de promoção do desenvolvimento económico da região 
e num contexto de população humana crescente, é inevitável que o processo de 
desmatamento ou mudança de uso e cobertura vegetal tenha lugar. Cientes disto, muitas 
nações, incluindo Moçambique, adoptaram a abordagem de desenvolvimento sustentável, 
acomodando os princípios de sustentabilidade em todas as esferas de desenvolvimento. 
Esta abordagem é assegurada através da inclusão dos princípios de sustentabilidade 
no quadro legal que rege a utilização dos recursos naturais, bem como nos grandes 
programas que orientam o desenvolvimento do país, tais como PARPAI, PARPAII, 
PARP, Planos Quinquenais do Governo, Agenda 2025, entre outros. A despeito disso, a 
aplicação destes princípios é complexa e exige uma estrutura financeira muito robusta, 
não só para o processo de sensibilização/capacitação relativamente a estes princípios 
e seus benefícios, mas sobretudo para assegurar o processo de transição de práticas 
insustentáveis para práticas sustentáveis no seio das comunidades, principalmente as 
dependentes dos recursos naturais/florestais para o seu sustento. 

Portanto, a falta de recursos para tal fim compromete o cumprimento das metas do 
país no que tange à redução de emissões. Ainda assim, através da actualização do 
zonamento agro-ecológico e da elaboração dos planos de ordenamento territorial ao 
nível dos distritos, é possível ajustar os planos estratégicos de desenvolvimento das 
províncias de forma que haja uma orientação quanto aos usos mais apropriados e 
aos investimentos prioritários para uma dada região. Contudo, apesar dos esforços de 
adequação das medidas para a promoção do desenvolvimento sustentável, este requer 
uma abordagem integrada em termos de acções concomitantes e intervenções em larga 
escala nas áreas onde persiste ainda o uso insustentável dos recursos naturais, e que 
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se traduz no desmatamento e degradação florestal na região do estudo em particular. 
Aliás, as populações de Manica, Sofala e Zambézia têm a percepção dos factores que 
levam ao desmatamento na região, que são a abertura sistemática de novas áreas 
agrícolas, a exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros com 
recurso às queimadas, o material de construção, a expansão da área habitacional, entre 
outros, conforme ilustra a Figura 21. Estas percepções alinham-se perfeitamente com 
os usos da terra para os diversos fins económicos importantes para a população dos 
distritos, indicados na Figura 18 supra. Por outro lado, o facto de 47%, 51% e 52% da 
população de Sofala, Manica e Zambézia, respectivamente, recorrer ao corte raso ou 
abate indiscriminado das árvores para realizar estas actividades, aumenta as emissões do 
desmatamento e degradação florestal devido à mudança acelerada do uso e cobertura 
da terra.

Figura 21: Percepções das comunidades sobre as causas do desmatamento

Os subcapítulos abaixo descrevem minuciosamente os factores que impulsionam o 
desmatamento e degradação florestal. 

4.2.1 Agricultura
A agricultura é a actividade económica praticada por 92%, 96% e 81% da população de 
Manica, Sofala e Zambézia, respectivamente. Embora os entrevistados tivessem indicado 
uma diversidade de fontes de renda, a agricultura constitui a principal fonte, contribuindo 
para 92% na renda das famílias da Zambézia e 82% para as famílias de Manica e Sofala. 
Este cenário de dependência das famílias na agricultura traz ao de cima a razão pela qual 
foi e continua sendo considerada a base do desenvolvimento do país.
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No entanto, o tamanho das áreas/explorações orientadas para agricultura varia 
muito, mesmo dentro do mesmo contexto geográfico, social, económico e cultural. Os 
resultados das pesquisas feitas ao nível dos agregados mostraram que há disparidades 
em termos da dimensão das explorações, contudo, existe uma tendência maioritária nas 
três províncias de agregados familiares com explorações que vão de 1 a 2 hectares 
(Figura 22). 

Figura 22: Tamanho das explorações florestais

Apesar de as famílias terem uma área definida para fins produtivos, esta nem sempre 
é totalmente cultivada. Os resultados do inquérito demonstraram que na campanha de 
2013/2014, apenas 39,2% das famílias da região em estudo cultivou toda a área de 
que dispõe. As restantes famílias (60,8%) cultivaram uma porção das suas explorações 
devido a um conjunto de factores, tais como a redução de mão-de-obra dentro do 
agregado familiar, a falta de insumos como semente, o fraco acesso a implementos 
agrícolas, o uso de parte da área agrícola para o pousio natural, entre outros. 

As famílias praticam agricultura de sequeiro, embora a região seja rica em termos de 
rede hidrográfica. No entanto, a falta de infraestruturas para a irrigação não permite um 
aproveitamento deste recurso bastante importante para o exercício da agricultura durante 
todo o ano. Sob estas condições, as famílias redobram os esforços para a produção tanto 
de culturas alimentares como de rendimento. As culturas alimentares mais produzidas 
são o milho, mandioca, mapira, feijão, arroz, hortícolas, amendoim, entre outras menos 
expressivas, pois fazem parte do cardápio das famílias ao longo da vida de muitas 
gerações (Figura 23). Em relação às culturas de rendimento, constatou-se que, para 
além de o governo estar a incentivar a diversificação das fontes de renda, o surgimento 
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de empresas fomentadoras de culturas de rendimento tais como tabaco, soja, gergelim e 
algodão, estimulou o cultivo das mesmas ao nível do sector familiar. 

Figura 23: Principais culturas alimentares na área em estudo

A população recorre às práticas agrícolas tradicionais que são, na sua maioria, 
insustentáveis, por causa do fraco acesso aos insumos melhorados (sementes 
melhoradas, fertilizantes, etc.), implementos agrícolas, tanto manuais como mecanizados, 
serviços de extensão agrária, redução da mão-de-obra dos agregados familiares 
(por envelhecimento e migração para as zonas urbanas), entre outros elementos 
dinamizadores da produção e produtividade agrícola. Além disso, a redução progressiva 
da fertilidade dos solos, decorrente do cultivo contínuo sem reposição de nutrientes 
esgotados durante o período de cultivo, e a instabilidade climática têm sido apontadas 
como as matrizes do problema da baixa produtividade e produção agrícola (Figura 24). 

Figura 24: Cenários de baixa produtividade agrícola decorrente da degradação da terra
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Embora haja um esforço, tanto do governo como do sector privado, no sentido de 
promover práticas sustentáveis que contribuam para a conservação e melhoramento da 
fertilidade dos solos, a cobertura destes serviços é ainda muito baixa. Além disso, nos 
locais onde houve beneficiários destes serviços, o contacto irregular e de curto prazo 
entre os disseminadores das tecnologias e os beneficiários não permitiu a consolidação 
do conhecimento sobre a matéria e, por conseguinte, a sua adopção. A Figura 25 
apresenta a proporção das famílias com acesso a algumas tecnologias de melhoramento 
da fertilidade dos solos e a que não recorre a nenhum método de maneio da fertilidade 
dos solos. 

Figura 25: Técnicas usadas para a fertilização dos solos 

As famílias que usam algum método de maneio da fertilidade dos solos são aquelas que 
pertencem a alguma associação de camponeses, isto porque os serviços de extensão 
privilegiam o trabalho com grupos, cobrindo um número maior de beneficiários reduzindo, 
consequentemente, os custos de transação. Para além disso, providenciar conhecimento 
técnico a grupos ou associações proporciona maior dinâmica, pois permitem a realização 
dedias de campo, competições entre grupos e outras actividades que facilitam a 
consolidação e adopção das tecnologias. 

As famílias que não têm acesso ou não adoptaram as tecnologias melhoradas de maneio 
da fertilidade do solo recorrem à agricultura itinerante que custa a perda de massas 
florestais, bem como a mudança de uso e cobertura da terra (Figura 26).
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Figura 26: Desmatamento devido à prática da agricultura itinerante

A agricultura itinerante consiste no abandono de campos degradados (pobres em 
termos de fertilidade dos solos) por alguns anos e abertura de novos campos de cultivo, 
enquanto os processos naturais de reposição da fertilidade dos solos se desenrolam nas 
áreas abandonadas. Os dados do inquérito indicam que a maioria da população muda 
de área de cultivo, embora se verifique uma variabilidade em termos da periodicidade do 
abandono das machambas. No entanto, também é verdade que existem famílias que não 
mudam de machamba (Figura 27). 

Figura 27: Tempo de permanência na mesma área de cultivo

Importa referir que o número de famílias que não mudam de área de cultivo é maior na 
província de Manica, comparativamente às outras duas províncias. As famílias que não 
mudam das suas áreas de cultivo, são na sua maioria aquelas que usam técnicas de 
melhoramento da fertilidade dos solos e as que sofrem de algumas limitações que as 
impedem de mudar de área. Daí que foram identificadas como razões para a permanência 
na mesma área de cultivo as seguintes: boa produtividade das áreas, proximidade das 
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áreas de cultivo aos rios, proximidade do campo de cultivo às residências das famílias e 
falta de área para a expansão (Figura 28). Portanto, existem também algumas barreiras 
que impedem a progressão da abertura de novos campos de cultivo, como é o caso das 
zonas fronteiriças das jurisdições. Esta limitação cria também um contexto para a busca 
por outras formas de incremento da produção ou produtividade, sem necessariamente 
recorrer à abertura de novas áreas de cultivo. Exemplo disto acontece na localidade 
de Malei, em Pebane, onde a administração da Reserva do Gilé, área com a qual esta 
localidade faz fronteira, impede a expansão das machambas para dentro da reserva. 
Por causa disso, verifica-se um empenho abnegado da população que está a beneficiar 
da disseminação da agricultura de conservação no âmbito do Iniciativa TREDD. É 
fundamental capitalizar estas experiências pois, podem contribuir para a construção de 
cenários de implementação de disposições institucionais funcionais para a redução de 
emissões do desmatamento. 

Figura 28: Razões para a permanência na mesma área de cultivo 

O rendimento médio dos produtos agrícolas, medido com base no saco padrão de 50kg 
normalmente usado para acondicionar os cereais, mostrou-se ser variável entre os 
agregados familiares. As classes menos expressivas em termos de quantidade produzida 
foram as de menos de 10 sacos para a província da Zambézia e a de 10 a 20 sacos 
para as províncias de Manica e Sofala. No entanto, casos de quantidades acima de 30 
sacos foram observados com maior frequência em Manica (32%), comparativamente 
às outras duas províncias (Figura 29). Apesar dos entrevistados terem afirmado que 
o rendimento agrícola não é suficiente para cobrir as necessidades alimentares dos 
agregados familiares durante todo ano, parte da produção (menos de metade) é 
orientada para a comercialização. Estrategicamente, cerca de 42%, 47% e 48% das 
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famílias de Manica, Sofala e Zambézia, orientam a sua produção principalmente para fins 
de consumo, enquanto 47%, 41% e 49% dos agregados de Manica, Sofala e Zambézia, 
respectivamente, produzem para o consumo e venda. A orientação da produção para o 
consumo e venda, embora num contexto de necessidades crescentes e produção não 
satisfatória, é uma estratégia adoptada pelas famílias para providenciar alimentos à 
família e, ao mesmo tempo, gerar rendimentos monetários que facultam a aquisição de 
bens de consumo também importantes tais como sabão, açúcar, sal, e o pagamento de 
serviços de saúde, despesas escolares, entre outros. 

Figura 29: Produção  por família em Manica, Sofala e Zambézia

A colocação de parte da produção no mercado é uma estratégia adoptada para evitar 
as perdas pós-colheita, principalmente de produtos facilmente deterioráveis, como 
hortaliças e vegetais. A fraca abrangência dos serviços de extensão ou disseminação de 
técnicas de conservação pós-colheita (secadores de amendoim, feijão e outros produtos 
em vagem bem como celeiros melhorados) e a falta de pequenas indústrias de agro-
processamento, estimula iniciativas de venda durante a época do pico de produção. O 
facto de a venda ser realizada num período de grande oferta do produto no mercado, faz 
com que os preços de oferta sejam baixos o suficiente para não compensarem os custos 
de produção. A Figura 30 apresenta os cenários que preocupamos produtores durante a 
época de comercialização dos seus produtos.
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Figura 30: Constrangimentos durante a comercialização dos produtos agrícolas

Mediante os cenários de perdas pós-colheita e por conseguinte avultados prejuízos para 
o produtor resultantes do fraco retorno do investimento, e problemas de insegurança 
alimentar e nutricional, os governos provinciais incluíram nos seus planos estratégicos a 
construção de silos e indústrias de agro-processamento em locais estratégicos. Apesar 
destas medidas dependerem muito do sucesso na mobilização de recursos para este fim, 
algumas delas já foram implementadas como é o caso da fábrica de agro-processamento 
de arroz em Namacurra, que absorve e processa o arroz que se produz nos distritos de 
Nicoadala e Namacurra, distritos com altos rendimentos desta cultura. A reactivação de 
fábricas de castanha de caju em toda a região enquadra-se nos esforços do governo 
no sentido de capitalizar a transformação deste produto, que outrora rendeu ao Estado 
Moçambicano milhares em divisas. 

Assim, tendo em conta as limitações acima descritas, a produção e produtividade 
agrícolas não são, até agora, fortes o suficiente para garantir a satisfação das 
necessidades alimentares e promover uma melhor qualidade de vida para a população. 
Ademais, as práticas de produção mais expressivas, tais como a agricultura itinerante, 
estimulam o aumento de emissões, num contexto em que o país ratificou a Convenção-
Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Os compromissos com a 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas também serão contraditos por esta 
realidade de progressiva mudança de uso e cobertura vegetal, uma vez provado que 
a remoção da componente vegetal tem implicações no aumento dos gases de efeito 
estufa. No entanto, a solução do problema do desmatamento e degradação florestal 
decorrente da prática da agricultura itinerante com recurso a queimadas, não pode 
ser concebida apenas incidindo no aumento da produtividade. É fundamental que, 
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para além da disseminação de conhecimentos sobre técnicas para o aumento da 
produtividade, sejam perspectivadas intervenções relacionadas com o estabelecimento 
de apoio institucionalque promova a comercialização adequada dos produtos, sistemas 
de conservação dos produtos e transformação destes em outros derivados. Portanto, 
embora o problema central seja a baixa produtividade que estimula a abertura de 
novas machambas, toda cadeia de produção precisa ser assistida, de forma a produzir 
resultados que, não só satisfaçam as necessidades imediatas da população (alimentos) 
mas também rentabilizem a actividade a longo prazo. 

4.2.2 Pecuária 
A pecuária é uma actividade do sector agrário desenvolvida em todo o território nacional, 
embora seja predominante na zona Sul do país a área de produção de gado bovino e 
suíno, incluindo os seus derivados, com destaque para leite, iogurtes, chouriços, entre 
outros. A produção de aves, gado caprino e ovino também ocupa um lugar de destaque. 
Estrategicamente, todas as províncias estão a criar a sua independência em termos de 
produção de animais para alimentar a indústria alimentar. As províncias de Manica, Sofala 
e Zambézia também têm na pecuária uma actividade de alguma expressão (Tabela 11). 

Tabela 11: Universo de praticantes e não praticantes da pecuária

Província Praticantes da pecuária Não praticantes da pecuária Total 

Manica 80,4% 19,6% 100%

Sofala 74,4% 25,6% 100%

Zambézia 54,0% 46,0% 100%

69,6% 30,4% 100%

Ao nível dos agregados familiares da área em estudo, a criação de aves vem sendo 
herdada de geração em geração até aos dias de hoje. A criação de outras espécies, 
como o gado suíno, bovino, caprino e ovino é feita em pequena escala, comparativamente 
à avicultura (Figura 31). No entanto, através de acções de sensibilização das famílias 
para a diversificação das fontes de renda enquanto estratégia de mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas, as famílias aumentaram o seu investimento na criação do gado 
caprino e bovino. Para além disso, o fomento do gado bovino e caprino pelo governo 
e algumas organizações do sector privado, dinamizou o processo de criação de gado 
ao nível do sector familiar nos últimos 15 anos, abrangendo também as províncias de 
Manica, Sofala e Zambézia. 
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Figura 31: Espécies de animais criados pelas famílias

O gado bovino, ovino e suíno tem a sua alimentação baseada na componente vegetal. 
Embora o número de famílias criadoras do gado bovino, suíno, caprino e ovino seja 
reduzido conforme a indicação do gráfico anterior, a capacidade de carga (número 
de animais por unidade de área) é que dita a pressão sobre os recursos naturais. 
A actividade pecuária tem estado a registar avanços no seio das famílias rurais, e 
os problemas de sobreposição de uso de terra (machambas e áreas de pastagem), 
estimularam várias iniciativas de delimitação de terras comunitárias. A ORAM e a ITC 
estão a trabalhar grandemente nas três províncias, no processo de tramitação de áreas 
comunitárias para efeitos de pastagem. Estas intervenções são louváveis embora ainda 
que em pequena escala, pois contribuem para a redução do conflito decorrente da 
sobreposição de usos bem como a orientação de acções para o enriquecimento das 
áreas de pastagem e recuperação de áreas degradadas. 

Vários milhares de hectares são solicitados anualmente para fins de produção animal. 
Estas empresas ou entidades têm grandes lotes de animais distribuídos por um território 
vasto, mas em algumas das áreas requeridas, aprovadas e com DUAT há muitos anos, o 
plano de exploração apresentado não está sendo materializado. Estudos realizados no 
âmbito da iniciativa TREDD sobre padrões e mudança de uso e cobertura da terra na 
província da Zambézia, indicaram que de 1987 a 2013 foram tramitados nesta província, 
para fins de pecuária, 174 processos correspondentes a uma extensão de terra de 
167.175,10 hectares. Estes processos não incluem delimitações comunitárias para fins 
de pastagem, nem áreas abertas usadas deliberadamente para esse fim pelos membros 
da comunidade.
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Durante muitos anos, as áreas requeridas para fins de pecuária eram submetidas a um 
processo de derrube completo das árvores. A ideia central era ter o espaço livre para a 
circulação dos animais e facilitar o seu acesso aos graminais (Figura 32). 

Figura 32: Desmatamento para o desenvolvimento da pecuária 

No entanto, o desmatamento das áreas de pastagem expõe os animais ao sol, 
aumentando a desidratação e problemas de pele dos mesmos. Durante a época seca, 
a evaporação dos pontos de abeberamento é maior devido à exposição directa ao 
sol, agudizando assim o problema de escassez de água, principalmente em regiões 
semiáridas. Para além da água, os alimentos (graminal) também tornam-se escassos, o 
que, por sua vez, contribui para que os animais se movimentem para outras regiões com 
o mínimo de condições (água e pasto). No entanto, o mesmo lote de animais que se 
refugia noutras áreas como instinto de sobrevivência, cria uma pressão sobre esse lugar 
durante um determinado período. Esta pressão resulta na transformação dessas áreas de 
refúgio dos animais, principalmente durante a época seca, dado que se tornam pontos de 
convergência de manadas, tanto para o abeberamento do gado como para a obtenção de 
pasto. Contudo, existem alguns trabalhos de extensão agrária que estão sendo realizados 
embora em pequena escala, que consistem na disseminação de algumas tecnologias de 
suplementação alimentar dos animais, com vista a redução de perdas do efectivo durante 
a época seca. Dentre as técnicas difundidas destacam-se a construção de represas, o 
corte do capim e a preparação do feno e blocos multi-nutricionais. 

O capim é um produto florestal não madeireiro que pode ser conservado para a 
alimentação dos animais durante a época de seca. Este exercício permite que os 
animais não percorram longas distâncias à procura de pasto, reduzindo o risco de perda 
de animais por desgaste físico, roubo, atropelamento, entre outros. A Figura 33 ilustra 
algumas etapas de preparação do feno, realizadas por comunidades locais treinadas 
na matéria. 
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Figura 33: Preparação de fardos de feno para época de escassez de pasto

Apesar de o feno aliviar a fome e evitar o enfraquecimento dos animais, este não é um 
alimento nutritivo, por ser basicamente constituído por fibras. Existem outras formas de 
suplementação protéica através de blocos multi-nutricionais que quando administrados 
aos animais, têm melhorado a qualidade da sua carne, aumentado a capacidade de 
produção de leite e de procriação, mantido o peso dos animais, entre outros aspectos, 
mesmo durante a época seca. A Figura 34 descreve o processo de produção de blocos 
multi-nutricionais realizado pelas comunidades assistidas no âmbito de um projecto 
financiado pela ITC. Contudo, é de ressaltar que a produção destes blocos é onerosa, 
uma vez que necessita de algum investimento para a aquisição de nutrientes, tais como 
cimento de construção, açúcar, sal, feno e farelo. Daí que, a melhor forma de tornar 
realidade a produção destes blocos é criando associações ou grupos de produtores que 
possam trabalhar na produção dos blocos para suplementar os próprios animais e colocar 
o produto no mercado para outros criadores que estejam interessados. A produção 
em larga escala e o abastecimento do mercado local com este produto só é possível 
se os pequenos produtores estiverem organizados de maneira a partilhar os custos e 
responsabilidades da actividade. 

Figura 34: Preparação de blocos multi-nutricionais

Ao nível do sector familiar, a criação de animais é uma estratégia que funciona como 
banco, ou seja, como poupança das famílias que, para resolverem problemas muito 
pontuais preferem vender as aves (galinhas e patos). Este exercício é feito sem regras 
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por quase todos os agregados familiares, avolumando a frequência de vendas realizadas 
pelas famílias. No entanto, em termos de valores monetários, importa referir que a venda 
de aves não permite rendas consideráveis, uma vez que os preços aplicados na venda 
destes também são baixos. Por outro lado, como a venda é feita para atender a um 
problema específico, as famílias não têm controlo sobre o volume de vendas durante o 
ano. Por outro lado, a venda do gado bovino é uma acção cautelosamente planificada e 
quando feita é para resolver problemas maiores. No cômputo geral, o valor proveniente da 
comercialização dos animais é alocado para o consumo, ou seja, aquisição de alimentos 
(Figura 35). 

Figura 35: Áreas de investimento do valor proveniente da venda dos animais

Portanto, a pecuária desempenha um papel importante na mitigação dos problemas de 
insegurança alimentar, principalmente nos anos de estiagem. Contribui igualmente para a 
geração de renda que depois é investida noutros ramos de actividade ou na melhoria do 
acesso a alguns serviços básicos. No entanto, embora a produção comercial do feno não 
seja comum, os impactos da pecuária na mudança de uso e cobertura da terra não devem 
ser ignorados. O sobrepastoreio nas áreas com abundância de gramíneas, a prática de 
queimadas na renovação do pasto (gramíneas), a pressão nos pontos de abeberamento 
do gado e a remoção de vegetação (árvores e arbustos) nas áreas concedidas para a 
pastagem, são aspectos que contribuem para a mudança de cobertura e uso da terra, 
elemento de peso no que se refere ao aumento de emissões e, por conseguinte, à 
criação de um contexto que favorece a instabilidade climática. 
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4.2.3 Exploração florestal 
A paisagem da área em estudo é uma convergência de várias formações florestais 
que definem a harmonia florística que a caracteriza. As florestas são a fonte de vários 
produtos e serviços, dos quais depende a vida do homem. Em Manica, Sofala e Zambézia, 
respectivamente, 98,3%, 98,8% e 89,6% dos agregados familiares afirmaram que 
as suas famílias fazem uso e aproveitamento dos recursos florestais. Os produtos 
procurados/explorados nas florestas incluem lenha, carvão, plantas medicinais, frutos, 
madeira, etc., sendo que a lenha representa o produto florestal com maior procura por 
parte das famílias rurais da área em estudo, dado que esta constitui a principal fonte 
de energia doméstica neste meio. Os entrevistados compreendem que a madeira é o 
produto florestal com maior valor comercial, seguindo-se-lhe a energia de biomassa, 
com destaque para o carvão e a lenha. A Figura 36 apresenta os produtos florestais 
extraídos pelas comunidades nas florestas, bem como os produtos florestais de maior 
valor comercial.

Figura 36: Produtos de alto valor comercial extraídos da floresta 

Os agregados familiares afirmaram explorar os produtos florestais para fins de consumo. 
Contudo, existe um número considerável de famílias que explora os recursos para um fim 
combinado que inclui o consumo e comercialização e uma parte ainda menor privilegia 
a exploração apenas para a comercialização (Tabela 12). A inclinação das famílias para 
a exploração orientada para o consumo denota a dependência destas pelos recursos 
florestais, e ao mesmo tempo a inexistência de opções competitivas e acessíveis ao bolso 
dos agregados familiares que possam fornecer o mesmo tipo de serviços. 
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Tabela 12: Finalidade dos produtos florestais 

Província
Consumo 

do af Comercialização
Consumo familiar e 

comercialização Total

Manica 88,6% 1,3% 10,1% 100,0%

Sofala 83,3%  ,5% 16,2% 100,0%

Zambézia 82,7% 3,7% 13,6% 100,0%

Média 85,0% 1,8% 13,3% 100,0%

O facto de esta exploração ser maioritariamente para o consumo justifica o facto de 
haver um baixo número de licenciados ao nível dos agregados familiares (Tabela 13), 
até porque, para fins de consumo, não há necessidade de requerer uma licença de 
exploração. Esta última é obrigatória para cenários de exploração para fins comerciais. 
Ao comparar-se os detentores de licença de exploração com os agregados familiares 
que se dedicam à comercialização dos produtos florestais, nota-se a existência de um 
desfasamento entre eles, que se manifesta pela inferioridade do número de licenciados 
comparativamente ao número de agregados familiares que exploram produtos florestais 
para fins comerciais. 

Tabela 13: Situação das Licenças de Exploração Florestal ao nível dos agregados familiares 

Província
Detentores de 

licenças
Não detentores de 

licenças Total

Manica 10,0 90,0 100

Sofala 11,6 88,4 100

Zambézia 5,6 94,4 100

Total 9,2 90,8 100

Média 9,2 90,8 100

Os agregados familiares que comercializam os produtos florestais reconhecem que 
nem todos estão com a sua situação regularizada em termos de legalidade para a 
exploração florestal para fins comerciais. A falta de instruções e, principalmente, de 
recursos financeiros para legalização das explorações florestais para fins comerciais ao 
nível das comunidades ou dos agregados familiares, num contexto de luta serrada pela 
busca de melhores condições de vida, leva a que as famílias se esforcem em encontrar 
formas, ainda que ilícitas, que lhes permitam vender os produtos florestais. A Figura 37 
mostra as formas através das quais as famílias operacionalizam os seus esquemas de 
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venda de produtos florestais. A exploração ilegal por parte dos membros da comunidade 
está fora do controlo das autoridades fiscais, uma vez que a venda é feita localmente e 
para pessoas colectivas e individuais detentoras de licença de exploração. O facto de 
alguns compradores não fazerem parte da jurisdição na qual é feita a exploração e venda 
do produto ilegal, confunde as estatísticas provinciais no que se refere à proveniência 
dos volumes explorados anualmente. Este tipo de confusão pode também induzir ao 
desenvolvimento de medidas de gestão do acervo florestal desajustadas em relação ao 
contexto local, minimizando assim todos os esforços de promoção do uso sustentável dos 
recursos florestais.

Figura 37: Mecanismos usados pelas famílias para a exploração comercial dos produtos florestais

Reconhecendo a necessidade que as famílias têm de gerarem rendimentos com base 
na comercialização dos produtos florestais, assim como as limitações que estas têm para 
legalizar as explorações florestais para fins comerciais, algumas iniciativas estão em 
curso no sentido de delimitar e legalizar concessões comunitárias. Exemplos disso são a 
concessão comunitária de Nipiodi em Mocuba, Província da Zambézia, com uma extensão 
de 20.000 hectares de floresta e a Associação Comunitária de Muzo (ACODEMUZO), 
localizada na localidade de Muzo, distrito de Mocubela, na província da Zambézia, com 
25.000 ha. Estas concessões não só se dedicam ao processamento e venda de madeira 
serrada usando matéria-prima local, como também facilitam a serragem da madeira de 
explorações vizinhas, com destaque para as explorações em regime de contratos de 
licença simples. A Figura 38 ilustra a área de processamento e empilhamento tanto de 
toros como de madeira serrada da ACODEMUZO. 
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Figura 38: Associação Comunitária de Muzo (ACODEMUZO)

Através deste empreendimento gerido por membros da comunidade geram-se vários 
benefícios que incluem 20% de receitas às comunidades e geração de postos de 
trabalho. Além disso, a indústria de processamento também funciona como um pólo 
de desenvolvimento para onde convergem várias forças. No entanto, este tipo de 
iniciativa carece de apoio, principalmente no que tange ao fortalecimento da capacidade 
técnica dos recursos humanos envolvidos na operacionalização das medidas de gestão 
sustentável do acervo florestal e da própria indústria, bem como na área de gestão 
empresarial. A distinção nítida entre receita e lucro, reinvestimento dos lucros, adição do 
valor à madeira, entre outros, são aspectos que devem ser repensados para que estas 
iniciativas tenham um impacto positivo e de longo prazo no que concerne a geração de 
renda e conservação do ecossistema florestal.

A exploração comercial dos recursos florestais pelas comunidades é apenas uma parte 
do cenário global da exploração para fins comerciais. As províncias de Manica, Sofala 
e Zambézia albergam uma série de explorações florestais, tanto em regime de contrato 
de licença simples como de concessão florestal. No ano de 2013, a província de Manica 
possuía 95 explorações de licença simples e 9 concessões, a província de Sofala um total 
de 61 licenças simples e 19 concessões florestais e, por fim, a província da Zambézia 
tinha 41 concessões florestais e 52 licenças simples. Importa ressaltar que para além das 
áreas licenciadas, existem processos em tramitação e outros já autorizados para o fim de 
exploração florestal. Contudo, o número de licenças simples conheceu um decréscimo 
brusco com a introdução do Decreto 30/2012, que actualiza os requisitos para o acesso 
a este tipo de licença. As actualizações incluem a passagem de contratos anuais para até 
5 anos, o aumento do tamanho de explorações de 5.000 ha para um máximo de 10.000 
ha e a obrigatoriedade de apresentação do plano de maneio. Este último (plano de 
maneio) acarreta custos elevados que os operadores não têm capacidade para sustentar, 
o que reduziu o licenciamento da actividade de exploração florestal.

O grosso das explorações está maioritariamente orientado para a extracção de madeira 
comercial, com destaque para Colophospermum mopane, Afzelia quazensis, Brachystegia 
spiciformis, Milletia sthulmanni, Pterocarpus angolensis, Bridelia micrantha, Santalum 
album, Combretum imberbe, Caesalpinia leiostachya e Guibourtia conjugata. Os volumes 
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extraídos não podem ser superiores a 500m3/ano para o caso das explorações de 
licença simples, ao passo que para o caso das concessões florestais, o volume explorado 
é dependente do relatório de inventário florestal realizado na parcela e do plano de 
produção do operador. Os volumes licenciados no ano de 2013 foram de 62.159, 
33.332 e 79.523 m3 correspondentes a Zambézia, Manica e Sofala, respectivamente. A 
maioria da madeira, principalmente a proveniente de explorações em regime de licença 
simples, é vendida em toros tanto para o mercado nacional, como para o internacional, 
em particular o asiático. O facto de os operadores de licença simples não possuírem 
indústrias de processamento, coloca-os numa situação de dependência do mercado da 
madeira em toros, ou seja, independentemente do potencial florístico de que disponham, 
apenas exploram as espécies que são procuradas no mercado. Esta situação tem um 
custo elevado para o ambiente, que se manifesta pela degradação das espécies de 
alta procura, resultando em situações comosão os casos do desaparecimento do pau-
ferro na província da Zambézia, mopane em Manica e Monzo em Sofala. Ademais, este 
cenário incentiva o corte de espécies que não observam o diâmetro mínimo de corte, faz 
aumentar as perturbações decorrentes do processo de abate, arraste e transporte de 
toros, cria um elevado nível de desperdício associado ao fraco aproveitamento da ramada, 
promove o desrespeito pelo plano de maneio no que diz respeito à observância da 
sequência dos blocos de corte, leva a negociações com consultores para a apresentação 
de um plano com espécies com procura, fomenta parcerias com membros da comunidade 
para o fornecimento de madeira de espécies acordadas, entre outros aspectos 
(Figura 39). Todos estes aspectos contribuem, de forma individual ou combinada, para 
o desmatamento e degradação das florestas, propiciando as mudanças climáticas 
decorrentes do aumento de emissões de gases de efeito estufa.

Figura 39: Cenários de perturbações nas florestas (abertura de caminhos, corte de árvores com DAP menor que 
o recomendável)

O carvão é outro produto florestal de grande valor comercial estimulado pela elevada 
procura, principalmente nos centros urbanos. A alta dependência na energia de biomassa 
para fins domésticos tem estado a custar o desmatamento ao redor dos grandes centros 
urbanos, com tendências para se alastrar para áreas do interior. O consumo de carvão na 
cidade de Chimoio custou o desmatamento do distrito de Gondola, na cidade da Beira, 
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os distritos de Dondo e Nhamatanda, a cidade de Quelimane, os distritos de Nicoadala e 
Namacurra. A taxa de desmatamento, analisada no âmbito do TREDD, atinge mais de 5% 
nos distritos de Dondo, Gondola e Nhamatanda. 

Com base na quota (número de sacos ou esteres) de carvão anual por província, são 
feitas as distribuições de acordo com o potencial existente nos distritos seleccionados 
para o efeito. Aos licenciados, na sua maioria os transportadores, é atribuída uma quota 
de 1000 sacos por ano, mediante o pagamento ao Estado de uma taxa de 69,00Mts/
saco. A cada licenciado é indicada a região donde deve trazer o carvão, e este processo 
é feito de forma cautelosa, por forma a não se exceder a quota definida para cada 
distrito. No entanto, o carvão é maioritariamente produzido pelas comunidades usando 
tecnologias rudimentares, o que resulta numa conversão de biomassa em carvão de 
baixa eficiência. Esta situação aumenta a quantidade de desperdícios, resultando numa 
necessidade acrescida de biomassa para se produzir a mesma quantidade de carvão que 
se produziria fazendo uso de técnicas de produção melhorada, como é o caso do forno 
de casamansa, rabo-quente, entre outros. Adicionalmente, o abate das árvores para a 
produção do carvão é feito de forma indiscriminada ao longo da área identificada para 
o estabelecimento do forno, sem observância da altura óptima da árvore à superfície na 
qual se deve proceder ao corte, sem cuidados com as fontes de fogo durante o processo 
de combustão da biomassa, entre outros aspectos. Estas acções resultam em grandes 
clareiras, queimadas descontroladas e redução da probabilidade de rebrotação dos cepos, 
entre outras situações que contribuem para o desmatamento e degradação florestal 
(Figura 40). 

Figura 40: Práticas durante a produção do carvão que contribuem para o desmatamento

A procura incessante por esta fonte de energia conduz muitas famílias a dedicarem-
se à produção de carvão, ainda que em pequenas quantidades, para venda na via 
pública, em mercados provisórios e à porta das suas residências. As florestas especiais 
denominadas mangais também sofrem pressão por causa da acção dos lenhadores e 
produtores de carvão, acções que têm um custo muito alto que se traduz na redução do 
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grande reservatório do carbono e das áreas de reprodução da fauna marinha. A julgar 
pelo nível de intermediários envolvidos na comercialização do carvão e a sua capacidade 
diferenciada de mobilizar recursos para o transporte deste (Figura 41), o negócio de 
carvão parece ser muito robusto. As acções para a mitigação dos impactos ou danos 
ambientais devem ser estruturadas de forma a incluir todos segmentos sociais envolvidos 
ao longo da cadeia de valor, incluindo os consumidores finais. Esta é a abordagem usada 
no TREDD e testada em Sofala.

Figura 41: Corrida para a colocação do carvão no mercado

Embora a floresta disponha de outros bens como os produtos florestais não madeireiros, 
poucos são os casos de aproveitamento destes pelos operadores. Os PFNM, como é 
o caso do capim, bambu, estacas, frutos silvestres, cogumelos e plantas medicinaissão 
explorados pelas comunidades locais para fins de consumo e comercialização. A 
identificação do potencial destes produtos dentro das explorações florestais e a 
viabilidade para a criação de uma linha de negócios orientada para a exploração destes 
produtos pode contribuir para a redução da pressão na extracção da madeira. No entanto, 
em algumas regiões dos distritos de Caia, Cheringoma, Gorongosa (Sofala), Macossa, 
Sussundenga e Bárue (Manica), assiste-se a uma produção massiva de mel, sendo que 
a maior parte da população praticante recorre a técnicas insustentáveis, tais como o 
uso de parte da árvore como colmeia e de fogo para afugentar as abelhas na altura da 
remoção da cera. Experiências muito boas estão sendo promovidas pela Fundação Micaia 
na província de Manica (Figura 42), que apoiam as comunidades com o providenciamento 
de colmeias melhoradas e técnicas sustentáveis de produção do mel. A Concessão 
TCT Dalman fabrica colmeias melhoradas para distribuição nas diferentes regiões do 
país. A TCT Dalman também disponibilizou colmeias melhoradas para as comunidades 
circunvizinhas à sua concessão, como forma de promover a adopção de tecnologias 
melhoradas e amigas do ambiente no exercício desta actividade.
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Figura 42: Colmeias convencionais 

A multiplicidade de benefícios que a floresta providencia oferece várias oportunidades 
de geração de renda importantes para as famílias rurais e urbanas. No entanto, esta 
multiplicidade de benefícios e actores também propicia um ambiente complexo para 
a gestão dos interesses ao mesmo tempo que se respeita a capacidade de carga 
do ecossistema. O desenvolvimento de acções concertadas que têm em conta estas 
complexidades é um desafio muito grande e requer o envolvimento e o compromisso 
das partes interessadas. O aumento da consciência de que a floresta por si mesma não 
tem capacidade de superar as perturbações criadas pelo homem na magnitude em que 
se observa hoje, é extremamente urgente para que se possa adoptar medidas mais 
ajustadas com vista à promoção da exploração sustentável dos recursos florestais. 

4.2.4 Mineração
A mineração é uma actividade económica que conheceu um boom na última década, 
em termos de investimentos em indústrias extractivas, principalmente na zona centro 
do país, com destaque para a província de Tete. Várias iniciativas de prospecção de 
hidrocarbonetos estão a ser planificadas para a província da Zambézia, que também 
dispõe de águas quentes, areias pesadas e diversos minerais tais como a turmalina, 
granada, ouro, diamante, entre outros. A província de Manica conhece o garimpo há 
muitos anos, orientado maioritariamente para a extracção do ouro, principalmente nos 
distritos de Manica, Sussundenga, Bárue, entre outros. A província de Sofala possui 
algumas manchas de turmalina, calcário, e alguns areeiros. 

Os entrevistados que praticam a mineração representam 19%, 8% e 7,1% das famílias 
de Manica, Sofala e Zambézia, respectivamente. Portanto, a província de Manica é que 
apresenta o número maior de famílias que declararam estar envolvidas na mineração. 
Deste grupo, apenas uma média de 14,1% das famílias envolvidas na mineração é que 
estão licenciadas; os restantes 85,9% operam ilegalmente. A maioria dos garimpeiros 
trabalha por conta própria, vendendo os seus produtos a alguns licenciados. Com o 
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surgimento de algumas pequenas e médias empresas no sector, começa a aparecer 
alguma mão-de-obra assalariada neste ramo. 

A mineração é uma actividade nómada e muito associada ao homem. No entanto, 
os resultados do estudo mostraram que a mulher se empenha cada vez mais nesta 
actividade (Figura 43). Existem casos como o de Sofala em que se verifica uma 
participação expressiva da mulher, particularmente na extracção de argila usada 
para maticar as paredes das casas e na produção do tijolo, vasos e outros utensílios 
domésticos. A argila é igualmente usada na produção de fogões melhorados, o que 
significa que a massificação da produção e uso deste fogão no âmbito do aumento da 
eficiência energética e redução de emissões poderá criar postos de trabalho para a mão-
de-obra feminina.

Figura 43: Peso do género na actividade mineira

O número de pessoas por agregado familiar que trabalha na área mineira varia com 
o tamanho do agregado, produtividade de outras fontes de renda, como é o caso da 
agricultura, necessidade de recursos financeiros, entre outros factores. Na maioria das 
famílias 1 a 3 pessoas trabalham na área mineira (Figura 44), e as que se dedicam à 
exploração de minerais fazem-no durante todo o ano, conforme indicou 39,4%, 100% e 
70,4% dos entrevistados de Manica, Sofala e Zambézia, respectivamente.
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Figura 44: Número de pessoas envolvidas na actividade mineira por agregado familiar

Estas pessoas exploram os recursos dentro da comunidade onde residem, embora 
existam emigrantes a praticar o garimpo. Os membros da família que realizam a 
actividade fora da comunidade são, na sua maioria, homens, uma vez que estes têm 
maior mobilidade comparativamente às mulheres, que têm muitas responsabilidades 
domésticas, entre as quais a manutenção da casa e dos filhos. A Tabela 14 indica a 
jurisdição na qual as famílias desenvolvem a actividade mineira. 

Tabela 14: Localização dos pontos de extracção dos minérios

Província Dentro da 
comunidade

Dentro da 
província

Fora da província

Manica  76,4% 20,8% 2,8%

Sofala 100,0%  0,0% 0,0%

Zambézia  88,9% 11,1% 0,0%

Média  80,0% 18,0% 2,0%

As razões que levam as famílias a orientarem parte da sua mão-de-obra para a 
exploração mineira têm a ver com problemas de escassez de alimentos, falta de 
emprego e, sobretudo, a necessidade de dinheiro para o suprimento das necessidades 
básicas, incluindo a melhoria das condições habitacionais. O rendimento proveniente da 
actividade mineira varia muito com o número de pessoas envolvidas na actividade por 
agregado familiar, preços aplicados na venda dos produtos e tipo de produto conseguido. 
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A população de Manica, com vasta experiência no garimpo, apresenta famílias que 
conseguem rendimentos acima de 18.000,00Mts num período de 3 meses. No entanto, 
as famílias da província de Sofala que exploram a argila afirmaram desconhecer os 
seus rendimentos devido à falta de registo dos mesmos e do pagamento em espécie. A 
Figura 45 apresenta os cenários de rendimento conseguidos pelas famílias com base 
na mineração.

Figura 45: Rendimentos decorrentes da exploração florestal

Embora a actividade mineira se circunscreva a regiões com este potencial, que são 
por natureza bem localizados, as poucas famílias envolvidas nesta actividade usam 
os rendimentos provenientes da mesma para a compra de alimentos, melhoria da 
condições habitacionais, aquisição de bens, pagamento de despesas escolares e 
cerimónias familiares. 

4.2.5 Implicação dos resultados 
As actividades económicas acima descritas são em grande importância para o 
desenvolvimento económico e social na região do TREDD. Estas actividades estão 
assentes na transformação dos recursos naturais, o que torna inevitável o processo 
de mudança de uso e cobertura da terra. Por outro lado, o incontornável crescimento 
populacional exponencial vai impondo, ao longo do tempo, necessidades acrescidas 
de espaço para assentamentos populacionais e área para o desenvolvimento das 
actividades económicas. 

¢ Manica  ¢ Sofala  ¢ Zambézia

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

501-1
,000

1001-1
,79

9

1,800-3
,599

3,600-5
,399

5,400-7,
199

7,2
00-8

,999

9,000-1
0,79

9

10,800-1
2,599

12,600-1
4,399

14,400-1
6,199

16,200-1
7,9

99

Acim
a d

e 1
8,000

Não
 sa

be

Não
 re

sp
on

de
u

Outr
o

http://www.iied.org


Desmatamento na Paisagem Do CorreDor Da Beira

84 www.iied.org

Agricultura, queimadas e produtividade
A agricultura itinerante, agricultura comercial realizada pelos camponeses, a mineração, 
a pecuária e a exploração insustentável de produtos florestais são, pela sua natureza 
ou contexto em que são implementadas, promotoras do desmatamento e degradação 
florestal que, por sua vez, resultam em emissões de gases de efeito de estufa indutores 
das mudanças climáticas. 

A agricultura itinerante é a que mais contribui para o desmatamento, uma vez que 
abrange cerca de 99% das explorações agrícolas e a renovação das machambas é 
feita num período médio de até 5 anos. Portanto, a abertura e abandono sistemático de 
pequenas parcelas (1 a 2ha) pelas famílias camponesas resulta no aumento de clareiras 
através do corte raso das florestas para dar lugar às machambas. O uso do fogo durante 
os processos de preparação do solo para o desenvolvimento da actividade agrícola 
propicia as queimadas descontroladas. Aliás, o pico de queimadas ocorre entre os meses 
de Agosto e Outubro (Figura 46), altura em que ocorre a preparação do solo e que há 
grande disponibilidade de matéria seca e ventos, agentes que influenciam a intensidade 
das queimadas. 

Figura 46: Pico e frequência das queimadas
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As queimadas não só criam problemas na modificação da paisagem através da perda 
de cobertura vegetal e descontinuidade de todo o complexo de interacções ecológicas, 
como também a perda do carbono do solo e a emissão de gases nocivos resultantes 
dos processos de combustão. Apesar das vantagens aparentes do uso das queimadas, 
os entrevistados reconhecem que esta prática tem consequências nocivas para o meio 
ambiente e vida da população em geral (Figura 47). As famílias entrevistadas referiram 
que o principal motivo para estas práticas é a falta de acesso às tecnológicas melhoradas, 
apoio técnico e meios para a sua operacionalização. O TREDD testou a recuperação de 
áreas degradadas em quatro distritos da província da Zambézia através da transmissão 
de técnicas da agricultura de conservação.

Figura 47: Razões e consequências das queimadas

Existem acima de 1,5 milhões de agregados familiares nas três províncias do TREDD 
e cerca de 1,3 milhões de explorações familiares. Considerando que parcelas de 1 a 2 
hectares são abandonadas após 5 anos de cultivo, num período de 10 - 15 anos cada 
agregado transforma, em média, 3 a 6 hectares de florestas para fins agrícolas. Isto 
significa que cerca de 3,9 a 7,8 milhões de ha sofrem degradação mesmo que 10 anos 
de pousio permitam alguma recuperação natural do solo. As queimadas destroem áreas 
ainda maiores. O uso destas na extracção de produtos florestais não madeireiros como a 
caça e a extracção de mel agrava os seus impactos negativos. 
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A agricultura de conservação pode colmatar a necessidade de prática da agricultura 
itinerante pois contempla medidas de conservação da humidade e gestão da fertilidade 
do solo que vão permitir o aumento da produção e produtividade. Esta intervenção pode 
ser realizada em áreas degradadas e abandonadas com vista à sua reabilitação. Pode 
ser que a curto prazo o aumento da produtividade torne a agricultura mais rentável e isso 
resulte na necessidade de expansão da área cultivada. Assim, o fortalecimento da rede 
de extensão e o estabelecimento de um programa de reutilização de áreas degradadas 
podem evitar o desmatamento de novas áreas. 

O desenvolvimento de cadeias de valor de produtos florestais não madeireiros, como 
a produção de mel, usando técnicas convencionais e melhoradas pode aumentar a 
produção e criar postos de trabalho no processamento e comercialização do produto final. 
A domesticação da fauna de pequena espécie objecto de caça também pode reduzir o 
recurso às queimadas. 

A exploração sustentável de madeira precisa de uma mudança 
de abordagem
O aumento do número de licenças de exploração da madeira num contexto de fraca 
fiscalização da observância dos preceitos legais, incluindo a implementação de planos 
de maneio para orientar a exploração sustentável da floresta, aumenta a vulnerabilidade 
ao desmatamento e degradação. Outros factores incluem a exploração ilegal, a pressão 
sobre um número limitado de espécies florestais, a ausência de programas efectivos 
de reflorestamento e maneio da regeneração, a ausência de planos de aproveitamento 
integral das árvores abatidas, o uso de tecnologias ineficientes de produção de carvão e 
a falta de envolvimento das comunidades na fiscalização. As províncias de Manica, Sofala 
e Zambézia sofreram não só problemas de transformação acelerada das suas florestas 
para outros usos, como também a perda de espécies florestais, habitats da fauna e 
todo um conjunto de condições para a manutenção da biodiversidade e suas relações 
sistemáticas. 

Notou-se que o governo foi introduzindo medidas legislativas visando a promoção de 
concessões e redução de licenças simples. No entanto, estas não surtiram efeito. A 
solução deve enfatizar a provisão de incentivos ao invés de medidas punitivas. Embora 
este levantamento se tenha concentrado na identificação do papel das populações 
locais nesta actividade, ficou claro que a solução passa pelo trabalho com os 
operadores de licenças simples. Sendo assim, a sua mobilização para adoptar o regime 
de concessão deve, por um lado, ser alicerçado na formação sobre a legislação, na 
sensibilização para as mudanças climáticas e na gestão de negócios incluindo modelos 
de sociedade e fortalecimento do associativismo. Por outro lado, o apoio financeiro para 
o desenvolvimento das capacidades de processamento e os custos operacionais iniciais, 
e assistência técnica na concepção dos instrumentos de maneio florestal e gestão de 
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negócio constituem as bases fundamentais para permitir que operadores nacionais 
possam contribuir para a exploração sustentável das florestas e para a economia. 

A sustentabilidade da energia de biomassa passa por acções 
complementares ao longo da cadeia de valor
A grande demanda de energia de biomassa nos centros urbanos constitui a principal 
razão para o aumento da exploração de combustível lenhoso. A população rural produz 
carvão principalmente para a geração de renda, devido à ausência de oportunidades de 
emprego formal. Por sua vez, a população urbana, incluindo os intermediários licenciados 
e revendedores, é igualmente movida pelo emprego e renda enquanto os consumidores 
procuram esta energia devido ao seu relativo baixo custo e à falta de alternativas. Assim, 
a solução para a sustentabilidade é complexa e deve incluir:

●● Concessão comunitária para a produção de carvão, incluindo a adopção de planos de 
maneio para ordenar o corte, o maneio dos cepos e o plantio das áreas devastadas. 
A introdução de técnicas de produção mais eficientes através de fornos melhorados 
provavelmente constitui uma das principais acções para aredução do nível de corte de 
madeira;

●● Regulação do consumo através da produção massiva de fogões melhorados, 
comercialização a preços acessíveis e avaliação do grau de adopção destas 
tecnologias pelos consumidores finais. O papel da mulher aqui merece destaque 
enquanto principal grupo porque participa ao longo de toda a cadeia de valor e 
sobretudo na comercialização a retalho e no consumo da energia para suprir as 
necessidades domésticas.

A mineração 
A mineração é uma actividade económica que envolve poucos agregados familiares, 
dada a sua natureza localizada. No entanto, as escavações múltiplas e desordenadas 
nas áreas de garimpo resultam em problemas de erosão e acidentes de trabalho, sendo 
alguns mortais (Figura 48). A lavagem do ouro nos rios não só resulta no assoreamento 
dos rios como também na sua contaminação, prejudicando várias actividades económicas 
e a saúde humana. Embora os entrevistados tenham, na sua maioria (72%), afirmado 
que exercem a exploração mineira em áreas livres de vegetação, não se pode ignorar 
o desmatamento resultante desta actividade devido aos assentamentos que se 
estabelecem nas proximidades. 
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Figura 48: Erosão e devastação da cobertura da terra decorrente da mineração nos distritos de Gilé e Bárue

Em debates sobre o REDD+ e o impacto da mineração, o CDS-Recursos Naturais 
sugeriu a introdução de permacultura para a reabilitação das áreas degradadas. Este 
sistema consiste na criação de um mosaico de usos da terra, incluindo a piscicultura e a 
produção agrícola. Todavia, a viabilidade deste tipo de abordagem depende da qualidade 
da água (Maússe et al., 2015). 

De uma maneira geral, continua sendo um desafio conter a mudança de cobertura e 
uso de terra, num contexto em que as actividades motrizes do desenvolvimento estão 
assentes na transformação dos recursos naturais. Contudo, é fundamental que se 
encontrem alternativas viáveis e eficientes que possam produzir resultados em termos de 
promoção do uso sustentável dos recursos naturais ao mesmo tempo que se garante a 
satisfação das necessidades da população. 

4.3 Acções em curso e seu efeito na redução 
do desmatamento e degradação florestal
A acção humana é responsável pelo desmatamento e degradação florestal. Dados do 
estudo indicam que 63,3%, 54,5% e 55,2% da população de Manica, Sofala e Zambézia, 
respectivamente, tem consciência de que o ritmo actual da exploração dos recursos 
florestais põe em perigo a perpetuação das florestas. As famílias entrevistadas afirmam 
que existem acções em curso orientadas para a mitigação e minimização dos cenários do 
desmatamento e degradação florestal. Estas acções incluem o reflorestamento, interdição 
do abate de árvores, controlo de queimadas, introdução e adaptação de tecnologias 
agrícolas melhoradas, e disseminação do uso de fogões melhorados, tal como ilustrado 
na Figura 49. 
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Figura 49: Acções em curso para a redução do desmatamento

No âmbito do seu compromisso com a promoção do uso sustentável dos recursos 
naturais, da conservação da biodiversidade e da disseminação de medidas para a 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas, o Governo de Moçambique ajustou 
o quadro legal por forma a incorporar estas directivas. Por outro lado, o governo está 
a trabalhar na elaboração dos planos de uso de terra ao nível dos distritos, incluindo 
programas de redução do desmatamento e degradação florestal a serem implementados 
pelo Governo, sector privado e ONG.

Agricultura de conservação 
Considerando a agricultura itinerante como a principal causa de desmatamento, estão em 
curso em toda a região de implementação do TREDD algumas acções de disseminação 
de tecnologias melhoradas para o aumento da produtividade e fertilidade dos solos. 
Organizações da sociedade civil e institutos de investigação nacionais e internacionais 
que incluem a Visão Mundial, ADRA, IIAM, KULIMA, OXFAM, CYMMIT, ICRAF, CLUSA, 
CARE International, CIAT, AGRIMERC, AGRIFUTURO, PROMAC, AGRA, UCAMA e 
FAO, estão a trabalhar na identificação e adaptação de tecnologias potenciais para o 
melhoramento da produtividade agrícola e a sua disseminação pelas famílias. Algumas 
organizações de camponeses, bem como camponeses individuais, beneficiam de 
assistência técnica, mais concretamente, da partilha das boas práticas agrícolas, técnicas 
de agricultura de conservação e de sistemas agro-florestais (Figura 50). 

Não sabe

Outro

Disseminação do uso de 
fogões melhorados

Pacotes technológicos 
para agricultura

Tecnicas melhoradas de 
produção do carvão

Controle de queimadas

Interdição do abate de 
especies protegidas

Reflorestamento

¢ Zambézia  ¢ Sofala  ¢ Manica

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

http://www.iied.org


Desmatamento na Paisagem Do CorreDor Da Beira

90 www.iied.org

Figura 50: Uso da técnica da cobertura morta para o melhoramento da fertilidade dos solos

Apesar destas acções, persistem os problemas do desmatamento decorrente de práticas 
agrícolas insustentáveis, mesmo em áreas que beneficiaram de assistência técnica. O 
nível de adopção das tecnologias produtivas e sustentáveis também é fraco. Isto deve-se 
a vários factores, entre os quais, o fraco contacto entre os extensionistas e os grupos de 
camponeses (rácio de extensionista-camponeses é de 1/250 assistidos directamente 
e 1/1000 assistidos indirectamente, por ano), a curta duração das iniciativas de 
transferência de tecnologias melhoradas, a falta de acompanhamento pós-projecto de 
transferência de tecnologias, a ausência do exercício de adaptação das tecnologias 
às especificidades do local, e a falta de consolidação das tecnologias ao nível dos 
beneficiários.

Eficiência e sustentabilidade na produção e consumo de 
carvão 
Em relação à produção eficiente do carvão, algumas organizações como a KULIMA, 
projectos de energia de biomassa do SNV e ADEL - Sofala trabalharam e continuam 
a trabalhar na sensibilização das comunidades para o uso de práticas sustentáveis de 
produção do carvão, disseminação de tecnologias eficientes na conversão de biomassa 
em carvão, aproveitamento de finos para o fabrico de briquetes e estabelecimento 
de plantações energéticas com espécies de rápido crescimento. A ADEL-Sofala está 
também a trabalhar na disseminação do conhecimento inerente à produção dos fogões 
melhorados (Figura 51) denominados poupa lenha e poupa carvão. Estes dispositivos 
permitem às famílias confeccionarem alimentos com melhor aproveitamento do poder 
calorífico, usando pequenas quantidades de biomassa.
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Figura 51: Fogões melhorados

Existem também esforços no sentido de se aumentar a cobertura florestal através do 
reflorestamento de áreas degradadas e o estabelecimento de plantações para vários 
fins. O governo, através das direcções provinciais da agricultura e os Serviços de 
Actividade Económicas, estabeleceu viveiros de essências florestais, cujas mudas foram 
distribuídas para o plantio em áreas degradadas, assim como em áreas identificadas para 
fins energéticos. Através deste mecanismo, incluindo o estabelecimento de plantações 
por diversas empresas como a Portucel, IFLOMA e Green Resources,contribui para o 
aumento das áreas plantadas. Ademais, algumas comunidades e CGRN estão a trabalhar 
na produção, comercialização e o plantio de mudas florestais, aumentando a cobertura 
vegetal. Ainda no contexto da conservação das florestas, a iniciativa presidencial orientou 
um movimento com o slogan “Um Líder - Uma Floresta”, que estimulou a delimitação 
de vários hectares de florestas comunitárias para o fim específico de protecção ou 
conservação. Por outro lado, a iniciativa “Um aluno – Uma Árvore” contribuiu para 
criar pomares escolares eincutir nas criançaso hábito de plantar árvores. Algumas 
iniciativas isoladas do reflorestamento do mangal estão em curso e em preparação nas 
províncias de Sofala e Zambézia, respectivamente. A Figura 52 apresenta exemplos de 
reflorestamento do mangal, sendo este o caso do Nhangau em Sofala.
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Figura 52: Repovoamento do mangal em Nhangau com apoio da ADEL

Em relação à mineração, o CDS-RN Manica está a trabalhar na sensibilização dos 
garimpeiros para a sua organização em associações e a legalização da sua actividade. 
Embora em pequena escala, esta instituição capacitou grupos de garimpeiros em 
Sussundenga em técnicas de mineração sustentável que incluem: a) uso da técnica de 
Sluice- canal revestido por plásticos para reposição dos solos e reutilização das águas 
durante o processamento do material; b) construção de tanques de processamento do 
material como ouro junto à mina ou 
utilização de bacias de decantação; c) escavação em escadaria, bancadas ou em terraços 
melhorados. A Figura 53 ilustra as técnicas de mineração sustentável descritas acima. 
Além disso, os garimpeiros também são incentivados a reaproveitar as áreas degradadas 
para o desenvolvimento turístico, da piscicultura e agricultura ou horticultura.

Figura 53: Construção de tanques e escavação em escadaria

Pela descrição das acções em curso na área em estudo, nota-se que existe um conjunto 
de soluções a serem implementadas para cada uma das causas de desmatamento 
e degradação florestal. Isto não significa que existe uma falta de funcionalidade ou 
ineficácia das medidas para a contenção do desmatamento, pois estas têm potencial 
para o efeito. Contudo, a complexidade e a interligação das causas do desmatamento 
exigem uma actuação integrada para reduzir o vazamento, apoio técnico e investimento 
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adequado para estabelecer modelos duradoiros de uso da terra. É fundamental que 
as intervenções para a redução de emissões estejam alinhadas com as causas de 
desmatamento mais proeminentes, sendo que estas devem ser implementadas através 
de um arranjo institucional bastante robusto, inclusivo e eficiente, por forma a produzir 
resultados. Além disso, é fundamental que se faça uma análise dos custos e benefícios 
das diferentes opções para informar o horizonte temporal (acima de 5 anos) e espacial 
da implementação destas iniciativas, aumentar a sua visibilidade, impacto e eficiência na 
redução das emissões.

4.4 Oportunidades e Desafios para a 
Implementação do REDD+ nas Províncias 
de Manica, Sofala e Zambézia
A região centro é extremamente rica em termos de biodiversidade, mas a dependência 
nos recursos naturais para a satisfação das necessidades das famílias e a implementação 
de programas alargados do desenvolvimento regional e local cria transformações 
paisagísticas significativas. O aumento da frequência na ocorrência eventos extremos 
e vulnerabilidade da região aos mesmos (ciclones, cheias e secas cíclicas e severas) 
elevam a consciência sobre a necessidade de adaptação às mudanças climáticas. 

A consciência e a vontade política são fortes a ponto de os gestores ou decisores 
terem ratificado vários instrumentos internacionais, tais como convenções, protocolos, 
tratados, e outros compromissos relacionados com a conservação da biodiversidade e 
do equilíbrio sistémico no geral. Esta vontade política e compromisso do país com estas 
questões estenderam-se à concentração de esforços no sentido de ajustar a legislação, 
adequando-a ao cumprimento destes instrumentos internacionais. A ratificação da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climáticas pelo Governo de 
Moçambique em 1995 constituiu uma oportunidade através da qual foram criados vários 
instrumentos como a Estratégia Nacional de Mudanças Climáticas (2013 -2025) e foram 
incluídos os aspectos de sustentabilidade em todas as esferas do desenvolvimento, 
incluindo nos documentos orientadores do desenvolvimento do país como são os casos 
da Agenda 2025, Planos Quinquenais do Governo, PARPAI, PARPAII e PARP. No âmbito 
do REDD+ foram concluídos os processos de concepção institucional para a gestão do 
programa REDD+ (UTREDD), do RPP, do Decreto de REDD+, e da Estratégia Nacional 
de REDD+.

A criação do quadro legal para a implementação do programa do REDD+ constitui 
uma oportunidade que deve ser capitalizada para pôr em prática, de forma alinhada 
e integrada, as iniciativas com potencial para reduzir as emissões, ao mesmo tempo 
que se garante a satisfação das necessidades humanas. Por outro lado, o facto de a 
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agricultura constituir a base do desenvolvimento do país e, ao mesmo tempo que causa o 
desmatamento e degradação florestal, deve ser tomada como uma oportunidade para a 
adopção de sistemas, modelos e técnicas de produção sustentáveis em larga escala. As 
várias iniciativas que visam promover o uso sustentável dos recursos naturais incluindo, 
neste caso, as florestas, são acções que devem servir de aprendizado ou lições que 
podem alimentar a formulação de arranjos institucionais funcionais para a implementação 
do REDD+. 

De uma forma geral, as acções do REDD+ já estão sendo implementadas no país, com 
destaque para a disseminação da agricultura de conservação, sistemas agro-florestais, 
tecnologias para a produção sustentável do carvão, reflorestamento e delimitação 
de florestas comunitárias com o objectivo específico de conservação. Portanto, os 
conhecimentos e experiências adquiridas com a implementação destas actividades 
constituem uma oportunidade para o reforço de medidas e arranjos institucionais 
eficientes para o cumprimento da grande meta que é a redução de emissões. A outra 
medida que vai gerar uma maior dinâmica no entendimento do programa do REDD+ 
e, possivelmente, um aumento da consciência ao nível dos indivíduos sobre a adopção 
de práticas sustentáveis é a descentralização da Unidade Técnica do REDD+ para o 
nível provincial. 

Contudo, apesar da vontade política e de todo o aparato legislativo estabelecido, incluindo 
iniciativas em curso com potencial para a redução de emissões, existem também desafios 
que precisam ser transpostos de modo que a implementação do REDD+ produza os 
efeitos desejados e esperados. A implementação concertada e coordenada das iniciativas 
do REDD+ é um aspecto extremamente importante, uma vez que existem várias 
iniciativas sobre o mesmo assunto implementadas de forma dispersa. A concertação 
e coordenação entre as organizações facilitadoras do processo de implementação 
destas iniciativas vão contribuir para a uniformização das metodologias de contacto e de 
transferência do conhecimento que, muitas vezes, dividem ou confundem os beneficiários, 
gerando um clima de incerteza. Esta concertação pode reduzir a duplicação dos esforços, 
libertando, assim, recursos que podem ser orientados para cobrir mais beneficiários. 
No entanto, é necessário que os responsáveis pela implementação das actividades 
tenham uma cultura de trabalho em equipa e de redução do protagonismo individual das 
organizações que trabalham para o mesmo fim. Além disso, esta abordagem exige uma 
visão de capitalização de sinergias, sendo que para o efeito não basta apenas a vontade 
das organizações mas também a memória institucional através da qual se podem obter 
informações sobre as acções em curso e sua localização. Os fóruns locais constituem 
uma plataforma importante de partilha da informação e sua documentação para o 
consumo público. 

A existência de um quadro legal que favorece o uso sustentável dos recursos florestais 
não é suficiente para que isso aconteça. O desafio está centrado na aplicação efectiva 
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destes instrumentos legais. Por exemplo, o contrato em regime de concessão florestal 
possui todos os dispositivos de orientação da exploração sustentável dos recursos. No 
entanto, a maior parte dos concessionários explora os recursos sem a observância dos 
critérios ou regras estabelecidas para o efeito. Ademais da ineficiência na fiscalização, 
os concessionários são muitas vezes incapazes e/ou desinteressados em orientar 
a exploração florestal com base no quadro legal instituído para o efeito, para além 
de alegarem a falta de recursos para a operacionalização da componente técnica 
- estabelecimento de blocos, rede de estradas de vários tipos, aceiros ou quebra-
fogos, baixadas eléctricas para o funcionamento da indústria de processamento, 
estabelecimento de viveiros e reflorestamento. Por outro lado, o facto de não se empregar 
técnicos florestais superiores e médios para liderar os processos de maneio da floresta e 
transformação industrial e a existência de concessionários pouco comprometidos com os 
princípios de sustentabilidade verifica-se pela venda da licença de exploração a terceiros 
incluindo furtivos, delegação do processo de abate das árvores às comunidades ou outras 
pessoas não preparadas e sem orientação técnica, não observância dos rendimentos 
máximos sustentáveis por espécie durante a exploração e o uso da floresta apenas 
como uma fonte de renda para investimentos em outras áreas limitam a possibilidade 
de sucesso do regime de concessão, apesar de ser considerado como o modelo para a 
exploração florestal sustentável. Portanto, no caso de Moçambique, não se pode associar 
o aumento das concessões ao incremento das áreas geridas de forma sustentável. 

O controlo de queimadas é outro exemplo que demonstra que não basta apenas haver 
um bom quadro legal para que a gestão do acervo florestal seja bem-sucedida. As 
queimadas descontroladas produzem efeitos nefastos e contribuem para a destruição 
das florestas e de outros tipos de bens, por isso, o seu combate passou a ser um 
assunto transversal à maioria dos documentos orientadores do desenvolvimento do 
país. Ademais, várias iniciativas de sensibilização contra as queimadas tomam lugar 
anualmente nas províncias do país e, durante o período de pico das queimadas (Agosto, 
Setembro e Outubro), estas acções são intensificadas. Mas quando se observa o registo 
da frequência de queimadas e as áreas perdidas anualmente devido a este fenómeno, 
verifica-se que estes esforços não têm estado a produzir os efeitos desejados. Portanto, 
além da legislação, é fundamental que sejam criadas, conhecidas e implementadas 
medidas que contribuem para a aplicaçãodo quadro legal. A disponibilidade de 
capacidade técnica para liderar a implementação é imprescindível.

A falta de uso dos instrumentos normativos no domínio da gestão da terra e dos 
seus recursos transcende o quadro legal. Os planos de uso de terra, os zonamentos 
agro-ecológicos, entre outros, são instrumentos que deveriam ser consultados para a 
alocação da terra. No entanto, as estruturas administrativas pouco tomam em conta 
estes instrumentos na altura de despachar os pedidos de ocupação, e resultado disso é a 
ausência de ordenamento territorial. Este desordenamento resulta no desenvolvimento de 
acções em áreas sem potencial para tal, como é o caso do reflorestamento, o que inibe 
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as sinergias entre as iniciativas do mesmo ramo e o aumento da escala e visibilidade da 
sua implementação. 

Portanto, a aplicação do quadro legal e de todos os instrumentos importantes para a 
gestão do acervo florestal é um desafio cujas soluções devem ser repensadas para que 
haja uma implementação efectiva do REDD+ e de iniciativas para a conservação da 
biodiversidade. A limitação da exploração dos recursos florestais como forma de reduzir 
as emissões do desmatamento também é um desafio para a região em estudo porque 
a sua economia assenta na transformação dos recursos naturais. A transição desta 
população das actuais práticas de uso de terra para práticas sustentáveis é um processo 
que exige intervenções para a mudança de comportamento que requerem investimentos 
financeiros e tempo para a sua implementação. Tendo em consideração que o pagamento 
dos créditos de carbono é feito com base em resultados comprovados de redução 
de emissões, é um desafio muito grande produzir estes resultados num contexto de 
dependência de recursos florestais e de necessidade de recursos financeiros para 
acções concretas conducentes à redução de tais emissões.

Apesar dos desafios, Moçambique possui recursos florestais e um quadro legal 
constantemente adaptado para as novas realidades referentes à promoção do uso 
sustentável dos recursos florestais e conservação da biodiversidade. O REDD+ é 
um programa com potencial para a valorização das medidas efectivas de redução de 
emissões e inclusive poderá contribuir para a aplicação do quadro legal que rege a 
exploração do acervo florestal. Assim, antes dos benefícios ou pagamentos de carbono 
que este programa preconiza, o facto de promover a implementação de práticas viáveis e 
sustentáveis é um passo muito grande para o alcance do equilíbrio ecológico, ao mesmo 
tempo que se arranja forma de as necessidades humanas serem satisfeitas dentro da 
capacidade de carga do ecossistema.

Muitas das iniciativas implementadas com vista à promoção do uso sustentável do acervo 
florestal já indicaram algum potencial para a redução do desmatamento e degradação 
florestal. Mas como a escala de implementação destas iniciativas é bastante pequena, 
o impacto é anda limitado. É importante determinar os custos de implementação 
destas opções tecnológicas, definir arranjos institucionais funcionais e eficientes para 
uma implementação bem-sucedida destas soluções tecnológicas e ainda quantificar o 
potencial de carbono retido pela implementação de cada solução. Daí a necessidade 
de uma análise minuciosa de cada um dos aspectos supracitados em cada uma das 
soluções tecnológicas identificadas como prioritárias para a redução de emissões do 
desmatamento e degradação florestal. É igualmente fundamental adoptar-se uma 
abordagem integrada das soluções, uma vez que as causas do desmatamento são 
concomitantes. 
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5 
Considerações finais

O crescimento populacional e a luta pela melhoria da qualidade de vida no seio das 
famílias têm estado a causar alterações significativas nos padrões de uso e cobertura 
da terra no corredor da Beira e na região da implementação do estudo no geral (Manica, 
Sofala e Zambézia). As actividades económicas baseadas na transformação dos recursos 
naturais ou da terra, como são os casos da agricultura, extracção da madeira, exploração 
de energia de biomassa, mineração, caça, exploração de alguns produtos florestais 
não madeireiros tais como mel, produtos medicinais, frutos silvestres e tubérculos, são 
praticadas na área em estudo, embora umas de forma mais expressiva que outras. 
Estas actividades constituem fontes de renda, emprego e subsistência da maioria das 
famílias. No entanto, o recurso a práticas insustentáveis estimula a mudança acelerada de 
cobertura e uso de terra, com implicações no aumento de emissões do desmatamento e 
degradação florestal, elemento causador das mudanças climáticas.

Ademais, o Corredor da Beira que liga a Costa (Porto da Beira) e ao hinterland, 
incluindo os países vizinhos como Malawi e Zimbabwe, tornou-se num atractivo para 
investimentos em diferentes áreas económicas e sociais, bem como para a concentração 
de assentamentos. O Corredor conhece um superpovoamento estimulado pelos 
investimentos na área de infraestruturas (estradas, pontes, electricidade, postos de 
abastecimento de combustível, hospitais, escolas e estabelecimentos comerciais), pelas 
actividades económicas como a agricultura (sobretudo com a promoção do cultivo de 
culturas de rendimento e alimentares com mercado) e a pecuária, e pela produção e 
comercialização de energia de biomassa. O cultivo de culturas de rendimento como 
tabaco, soja, girassol e algodão, pelo sector familiar tem estado a estimular a substituição 
do cultivo de culturas alimentares por estas, exigindo, por outro lado, o alargamento das 
áreas de cultivo. Portanto, a produção de bens e serviços e o inevitável crescimento 
humano propiciam as alterações significativas na paisagem da zona centro do país, 
num contexto em que todas as Nações são chamadas a desenvolver programas que 
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contribuam para a contenção das actuais taxas de desmatamento, ou seja, promover o 
uso sustentável dos recursos naturais para a manutenção do equilíbrio ecológico.

Comprometido com a redução de emissões do desmatamento e degradação florestal e 
fazendo uso do conhecimento das suas causas, o governo tem estado a envidar esforços 
no sentido de integrar os princípios de sustentabilidade no quadro legal e nos programas 
ou estratégias de desenvolvimento do país. Para além disso, o governo usa os estudos 
sobre causas de desmatamento e degradação florestal para estimular o sector privado 
e outros usuários da terra a desenvolver acções com vista à mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas. A difusão de tecnologias de produção melhorada, que incluem a 
agricultura de conservação, sistemas agro-florestais, técnica pós-colheita e ligação dos 
produtores ao mercado; a disseminação de tecnologias de produção (fornos casamansa) 
e de consumo (fogões poupa lenha e carvão) de energia de biomassa; a distribuição 
de colmeias melhoradas, incluindo a transferência do conhecimento sobre as técnicas 
de maneio das mesmas; o lançamento sistemático de campanhas de sensibilização 
contra queimadas; e a promoção de técnicas de mineração sustentável são iniciativas 
que estão a ser desenvolvidas em toda a região Centro. Isto porque, tendo em conta a 
realidade de Moçambique, onde a pobreza afecta a maior parte dos agregados familiares 
do meio rural, tornando-os cada vez mais dependentes da natureza (florestas, terra) para 
satisfazer as suas necessidades, é impensável reduzir emissões sem, contudo, promover 
a implementação de soluções tecnológicas eficientes e efectivas para o aumento da 
produtividade e produção, ao mesmo tempo que se salvaguardam os interesses da 
conservação do meio ambiente. 

Para garantir a exploração sustentável do acervo florestal e uso da terra, deve-se mudar a 
abordagem: a) aumentando a duração das iniciativas de disseminação de tecnologias de 
produção melhorada e o apoio técnico de modo a assegurar a adopção e apropriação do 
conhecimento efectivo das técnicas e modelos de uso da terra por parte da população; 
b) aliando a disseminação das técnicas com o financiamento adequado para a sua 
materialização; c) usando abordagens integradas para a implementação das iniciativas 
em larga escala, de maneira a reduzir a possibilidade de vazamento e maximizar os 
efeitos destas na redução de emissões; d) coordenando as intervenções e articulando 
as sinergias para maximizar a visibilidade e o impacto das acções desenvolvidas; e) 
mobilizando e prestando apoio técnico ao sector privado ao invés de perpetuar a 
inefectividade de medidas punitivas, sobretudo na exploração florestal; f) estabelecendo 
sistemas de monitoria para se poder comprovar, através dos resultados, a efectividade e 
eficiência dos modelos na redução de emissões e os seus benefícios socioeconómicos. 
Porém, ainda que estas iniciativas isoladas não estejam a produzir impacto na redução 
das taxas de desmatamento, as lições aprendidas através destes processos devem 
ser aproveitadas e capitalizadas na concepção de modelos e disposições institucionais 
potenciais para a redução de emissões do desmatamento e degradação florestal. 
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O REDD+ é uma iniciativa que galvaniza a promoção da exploração sustentável 
do acervo florestal através de abordagens multidisciplinares, integradas e de larga 
escala. Pressupondo que a implementação alargada de práticas sustentáveis requer 
a combinação de capacidade técnica e recursos financeiros, REDD+ preconiza a 
compensação financeira pela redução de emissões, tornando-se num mecanismo que 
pode contribuir para a operacionalização alargada de medidas integradas para a redução 
de emissões. Por outro lado, as compensações por via de resultados comprovados 
exigem esforço adicional de angariação de fundos para investimento em modelos 
economicamente viáveis para redução de emissões e a consecução de vários Objectivos 
do Desenvolvimento Sustentável. Assim, a vontade política existente em prol do REDD+, 
o quadro legal ajustado aos princípios de sustentabilidade, as iniciativas em curso ainda 
que de forma isolada a vontade da população de melhorar a sua qualidade de vida 
observando os princípios de sustentabilidade e o empenho do sector privado, sobretudo 
dos operadores de licença simples, devem ser capitalizados para a mobilização de 
recursos adicionais para a testagem dos modelos e na sua integração nos programas 
de desenvolvimento executados pelo governo através das Direcções Provinciais da 
Agricultura, de Terra e Ambiente, Recursos Minerais e Energia, Indústria e Comércio. 

O presente estudo tinha como objectivo caracterizar o perfil do usuário da terra nas 
províncias de Manica, Sofala e Zambézia, estabelecendo uma base de referência para se 
avaliar o progresso e o impacto dos modelos de redução de emissões do desmatamento 
e degradação florestal. A implementação integrada dos modelos é essencial para 
intervenções mais eficientes e efectivas na redução de emissões. A viabilidade técnica, 
financeira e económica das intervenções é fundamental para compensar os esforços do 
usuário da terra. Por isso, acima de qualquer compensação pela redução de emissões, 
é fundamental olhar para o REDD+ como uma oportunidade para promover o maneio 
sustentável das florestas, conservação da biodiversidade e promoção da consecução dos 
Objectivos do Desenvolvimento Sustentável. 
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Anexos 
Anexo 1: Critérios de selecção das áreas de 
levantamento de dados
 
 

Critérios de selecção dos distritos

Distritos 
seleccion-
ados

 
Actividadese-
conómicas

Província Distrito

Áreas 
protegidas ou 
conservadas P

o
p

u
la

çã
o

In
d

ic
aç

ão
 d

o
 

d
es

m
at

am
en

to

A E.F M

Manica Cidade de 
Chimoio

- ++ - + - -  

Bárue - + + ++ - -  

Gondola - ++ ++ + + - Gondola 

Guro - - + + ++ -  

Machaze C.O no 4 - ++ + ++ - Machaze

Macossa C.O no 9 e 13 + + + - ++ Macossa

Manica - ++ + + + ++  

Mossurize - ++ + + ++ -  

Sussundenga R.N de 
Chimanimane

+ + ++ - ++ Sussundenga

Tambara C.O no7 - + + ++ + Tambara
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Critérios de selecção dos distritos

Distritos 
seleccion-
ados

 
Actividadese-
conómicas

Província Distrito

Áreas 
protegidas ou 
conservadas P

o
p

u
la

çã
o

In
d

ic
aç

ão
 d

o
 

d
es

m
at

am
en

to

A E.F M

Sofala Cidade da 
Beira

- ++ - + - -  

Búzi - ++ - ++ + -  

Caia C.O no15 + - ++ + - Caia

Chemba - + - + ++ -  

Cheringoma C.O no10, 11 
e 14

- + + + - Cheringoma

Chibabava - + ++ ++ + ++  

Dondo - ++ - ++ + -  

Gorongosa P.N de 
Gorongosa

+ - + ++ ++ Gorongosa

Machanga C.O no5 - ++ + + - Machanga

Maringue C.O no6 + + + + -

Marromeu R.E de búfalo de 
Marromeu

++ - + + - Marromeu

Muanza - - - + + ++  

Nhamatanda - ++ - + +  
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Critérios de selecção dos distritos

Distritos 
seleccion-
ados

 
Actividadese-
conómicas

Província Distrito

Áreas 
protegidas ou 
conservadas P

o
p

u
la

çã
o

In
d

ic
aç

ão
 d

o
 

d
es

m
at

am
en

to

A E.F M

Zambézia Cidade de 
Quelimane

- + + + + -  

Alto Molócue - + ++ + + -  

Chinde - + - + + ++  

Gilé R.N de Gilé + ++ + ++ - Gilé

Gurué - ++ ++ ++ + - Gurué

Ile - + ++ + + -  

Inhassunge - - - + + -  

Lugela - + ++ + + -  

Maganja da 
Costa

- + ++ + + -  

Milange - ++ ++ ++ + - Milange

Mocuba - + ++ + ++ - Mocuba

Mopeia R.F de Derre em 
pequena porção

+ + + + -

Morrumbala R.F de Derre ++ ++ + + - Morrumbala

Namacurra - + + + + -  

Namarroi - + + + + -  

Nicoadala - + + + + -  

Pebane R.N de Gilé + ++ + + - Pebane

Nota: A – Agricultura; E.F – Exploração Florestal; M – Mineração; C.O – Coutada oficial; R.N – Reserva 
Nacional; P.N – Parque Nacional; R.E – Reserva Especial e R.F – Reserva Florestal.
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Anexos

Anexo 2: Inquérito realizado aos agregados 
familiares

CONFIDENCIAL
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

ESTUDO SOCIOECONÓMICO DE BASE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
REDD+ NA PAISAGEM DO CORREDOR DA BEIRA, INCLUINDO ZAMBÉZIA

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO QUESTIONÁRIO:

DATA:     ___/____/2014 HORA DE INICIO___________ HORA DE FIM___________ 

PROVÍNCIA: _________________________ CÓDIGO …… 

DISTRITO: ____________________________ CÓDIGO …… 

POSTO ADMINISTRATIVO: __________________ CÓDIGO …… 

LOCALIDADE: __________________________ CÓDIGO …… 

NOME DO/A INQUIRIDOR/A: ________________ CÓDIGO …… 

NOME DO SUPERVISOR: ____________________ CÓDIGO …… 

NOME DO INQUIRIDO (opcional)

Bom dia/tarde. O Meu nome é  ____________________. Estou a trabalhar com um grupo 
de pesquisadores numa pesquisa encomendada pela iniciativa TREDD- “Testagem de 
Modelos de Redução de Emissões a partir do Desmatamento e Degradação 
Florestal e Aumento do Stock do Carbono”, O objectivo do trabalho consiste 
em recolher informações “SOCIOECONÓMICOS NO CORREDOR DA BEIRA E 
ZAMBÉZIA” para a qual necessitamos a sua colaboração.

Qualquer informação por si prestada será mantida confidencial e não será mostrada a outras 
pessoas e apenas servirá para os objectivos da pesquisa. A sua participação é voluntária e 
anónima, podendo responder as perguntas que quiser. Contudo, esperamos que participe 
nesta pesquisa porque as suas opiniões são muito importantes para o País.

Quer perguntar algo sobre a pesquisa?

Posso começar as perguntas?
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A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

A1 Quantos anos 
têm?

IDADE EM ANOS  ……………………………… ______

A2 Sexo? MASCULINO …………………………………………… 1

FEMININO ……………………………………………… 2

A3 Qual é o seu 
estado civil 
actual?

SOLTEIRO/A …………………………………………… 1

CASADO/A …………………………………………… 2

UNIÃOMARITAL ……………………………………… 3

SEPARADO/A OU DIVORCIADO/A ………………… 4

VIÚVO/A ………………………………………………… 5

A4 Qual é a sua 
relação de 
parentesco com 
o/a chefe de 
agregado familiar?

CHEFE ………………………………………………… 1

ESPOSA./O …………………………………………… 2

PAI/MAE ……………………………………………… 3

FILHA/O ………………………………………………… 4

GENRO/NORA ………………………………………… 5

NETA/O ………………………………………………… 6

IRMÃ/O ………………………………………………… 7

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

A41 Quantos membros 
tem o seu 
agregado familiar?

A5 Tem filhos/as? SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA 
A7

A6 Se sim, quantos 
filhos tem?

________________________________________________

A7 Sabe ler e 
escrever?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

ACTUALMENTE FREQUENTA ……………………… 3

PASSE 
PARA 
A9
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A8 Até que classe/
grau frequentou a 
escola?

NENHUM ……………………………………………… 1

ALFABETIZAÇÃO ……………………………………… 2

ENSINO PRIMÁRIO DO 1° …………………………… 3

ENSINO PRIMÁRIODO 2° …………………………… 4

SECUNDÁRIO ………………………………………… 5

TÉCNICO BASICO …………………………………… 6

TÉCNICO MÉDIO ……………………………………… 7

SUPERIOR ……………………………………………… 8

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROF. PRIMÁRIOS …… 9

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

A9 O que descreve 
melhor a sua 
actividade 
profissional 
principal?

TRABALHADOR REMUNERADO – PERMANENTE 1

TRABALHADOR REMUNERADO – CASUAL /
TEMPORÁ -RIO/ CONTRATO/SAZONAL …………… 2

TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA SEM 
EMPREGADOS ………………………………………… 3

TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA COM 
EMPREGADOS ………………………………………… 4

TRABALHADOR FAMILIAR NÃO REMUNERADO … 5

NENHUMA ACTIVIDADE ………………………………

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

PASSE 
PARA 
A11

A10 Em que sector 
da actividade 
económica se 
insere o seu 
trabalho?

AGRICULTURA ………………………………………… 1

CAÇA …………………………………………………… 2

APICULTURA …………………………………………… 3

MINERAÇÃO E EXTRACÇÃO DE PEDRAS ………… 4

CONSTRUÇÃO ………………………………………… 5

COMÉRCIO  …………………………………………… 6

EDUCAÇÃO …………………………………………… 7

SAÚDE ………………………………………………… 8

EXPLORAÇÃO MADEIREIRA ………………………… 9

OUTRA ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________
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A11 Quais são 
as fontes de 
rendimento do seu 
agregado familiar? 
(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

AGRICULTURA FAMILIAR …………………………… 1

AGRICULTURA COMERCIAL ………………………… 2

CRIAÇÃO DE ANIMAIS PARA VENDA ……………… 3

PESCA ………………………………………………… 4

CAÇA …………………………………………………… 5

APICULTURA …………………………………………… 6

PEQUENOS NEGÓCIOS ……………………………… 7

SALÁRIO OU TRABALHO REMUNERADO ………… 8

PENSÃO ………………………………………………… 9

REMESSAS EM DINHEIRO………………………… 10

ACTIVIDADES DO SECTOR INFORMAL ………… 11

ACTIVIDADES OCASIONAIS DIVERSAS ………… 12

OUTRA ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

A12 Nos últimos 3 
meses, qual tem 
sido o rendimento 
deste AF? 
COMBINADO 
(incluindo todas 
fontes) em 
Meticais

INFERIOR A 500 ……………………………………… 1

501- 1.000 ……………………………………………… 2

1001- 1.799 …………………………………………… 3

1.800 – 3.599 ………………………………………… 4

3.600 – 5.399 ………………………………………… 5

5.400 – 7.199 ………………………………………… 6

7.200 – 8.999 ………………………………………… 7

9.000 – 10.799 ………………………………………… 8

10.800 – 12..599 ……………………………………… 9

12.600 -14.399 ……………………………………… 10

14.400 -16.199 ……………………………………… 11

16.200 -17.999 ……………………………………… 12

ACIMA DE 18.000 …………………………………… 13

NÃO SABE …………………………………………… 77

NÃO RESPONDEU ………………………………… 88

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE) ____________________________
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A13 Participa de 
alguma rede de 
ajuda mútua?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA 
A15

A14 Se sim, 
especifique 

_______________________________________________

A15 Recebe alguma 
ajuda em dinheiro 
ou bens de algum 
familiar?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA 
B18

A16 Se sim, quanto é 
que recebe?

INFERIOR A 500... .........1

501- 1.000 ……………………………………………… 2

1001- 1.799 …………………………………………… 3

1.800 – 3.599 ………………………………………… 4

3.600 – 5.399 ………………………………………… 5

5.400 – 7.199 ………………………………………… 6

7.200 – 8.999 ………………………………………… 7

9.000 – 10.799  ………………………………………… 8

10.800 – 12.599 ……………………………………… 9

12.600 -14.399 ……………………………………… 10

14.400 -16.199 ……………………………………… 11

16.200 -17.999 ……………………………………… 12

ACIMA DE 18.000 …………………………………… 13

NÃO SABE  …………………………………………… 7

NÃO RESPONDEU ………………………………… 88

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

A17 Quantas vezes 
recebem essa 
ajuda durante o 
ano?

1 VEZ …………………………………………………… 1

2 VEZES ………………………………………………… 2

3 VEZES ………………………………………………… 3

MAIS DE 3 VEZES …………………………………… 4
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B. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

B1. O ENTREVISTADOR DEVE OBSERVAR as condições sanitárias, 
verificando se em volta da habitação encontram-se:

B18 Condições 
sanitárias

Detritos humanos 
ou de animais

Resíduos sólidos ao 
ar livre

Um estábulo ou 
curral para animais 
perto da habitação

Habitação mal 
arejada

Cobertura de 
bambu, ou palmeira, 
ou capim

SIM 

1 

1 

1 
 

1 

1

NÃO 

2 

2 

2 
 

2 

2

B19 Que tipo de 
residência possui?

(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

CASA DE ALVENARIA ……………………………… 1

FLAT/APARTAMENTO  ……………………………… 2

CASA DE CANIÇO ………………………………… 3

CASA DE CAPIM …………………………………… 4

CASA DE BAMBÚ  ………………………………… 5

CASA DE PALMEIRA ……………………………… 6

CASA PRECÁRIA (barraca, lata e cartão) ………… 7

CASA DE MADEIRA E ZINCO ……………………… 8

OUTRO …………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

B20 A casa que ocupa 
é…

ARRENDADA  ……………………………………… 1

PRÓPRIA  …………………………………………… 2

CEDIDA  ……………………………………………… 3

OUTRA  …………………………………………… 96 

(ESPECIFIQUE)____________________________
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B21 Quantas divisões 
tem a casa? (se 
tiver uma cozinha 
separada, contar 
como uma divisão; 
não contar a casa 
de banho)

UMA  ………………………………………………… 1

DUAS  ………………………………………………… 2

TRÊS  ………………………………………………… 3

QUATRO E MAIS  …………………………………… 4

B22 Quais são as fontes 
de energia usadas 
habitualmente 
pelo AF? 
(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

ELECTRICIDADE …………………………………… 1

CARVÃO ……………………………………………… 2

LENHA ……………………………………………… 3

PETRÓLEO…………………………………………… 4

GÁS …………………………………………………… 5

OUTRO …………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

B23 Qual é a principal 
fonte de água que 
usam para beber no 
seu AF?

ÁGUA CANALIZADA DENTRO DE CASA ………… 1

ÁGUA CANALIZADA FORA DE CASA …………… 2

FONTENÁRIOS ……………………………………… 3

FURO/POÇO ………………………………………… 4

RIO …………………………………………………… 5

OUTRA …………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE) ____________________________

B24 Quanto tempo leva 
da habitação até a 
fonte de água mais 
próxima? (PODE 
SER EM HORAS 
OU MINUTOS)

MENOS DE 15 MINUTOS ………………………… 1

ENTRE 15 MINUTOS A 30 MINUTOS …………… 2

ENTRE 30 MINUTOS A 1 HORA ………………… 3

ENTRE 1 A 2HORAS ……………………………… 4

MAIS DE 2 HORAS ………………………………… 5

B25 Quanto tempo 
leva da habitação 
até à escola mais 
próxima? (PODE 
SER EM HORAS 
OU MINUTOS)

MENOS DE 15 MINUTOS ………………………… 1

ENTRE 15 MINUTOS A 30 MINUTOS …………… 2

ENTRE 30 MINUTOS A 1 HORA ………………… 3

ENTRE 1 A 2HORAS ……………………………… 4

MAIS DE 2 HORAS ………………………………… 5
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B26 Qual o meio de 
transporte mais 
usado pelas 
crianças do AF para 
ir à escola? 

CARRO PARTICULAR ……………………………… 1

TRANSPORTE PÚBLICO …………………………… 2

MOTORIZADA  ……………………………………… 6

CHAPA  ……………………………………………… 3

A PÉ  ………………………………………………… 4

BICICLETA  ………………………………………… 5

OUTRO  ……………………………………………  96

(ESPECIFIQUE)____________________________

B27 Quanto tempo leva 
da habitação até à 
unidade sanitária 
mais próxima? 
(PODE SER 
EM HORAS OU 
MINUTOS)

MENOS DE 15 MINUTOS  ………………………… 1

ENTRE 15 A 30 MINUTOS  ………………………… 2

ENTRE 30 MINUTOS A 1 HORA  ………………… 3

ENTRE 1 A 2HORAS  ……………………………… 4

MAIS DE 2 HORAS  ………………………………… 5

B28 Qual é o meio de 
transporte que 
o AF usa mais 
frequentemente 
para ir à unidade 
sanitária? 

CARRO PARTICULAR  ……………………………… 1

TRANSPORTE PÚBLICO  ………………………… 2

CHAPA  ……………………………………………… 3

MOTORIZADA  ……………………………………… 4

BICICLETA  ………………………………………… 5

A PÉ   ………………………………………………… 6

OUTRO  …………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________
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B29 O Agregado 
Familiar possui 
em estado de 

funcionamento os 
seguintes bens:

SIM NÃO Quantidade

Rádio 1 2

Aparelhagem sonora 1 2

Fogão melhorado 1 2

TV 1 2

Geleira/Congelador 1 2

Bicicleta 1 2

Mota 1 2

Automóvel ou outro veículo a motor 1 2

Tractor 1 2

Arado ou charrua puxada por animal 1 2

Arado ou charrua puxada por tractor 1 2

Motobomba 1 2

Gerador 1 2

Painel solar 1 2

Telemóvel de algum membro do AF 1 2

Computador 1 2

Outro_____________________
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C. ACTIVIDADE AGRO-PECUÁRIA

C30 Quantos hectares 
de terra possui o 
AF? (Incluir todas as 
parcelas)?

NÃO TEM ……………………………………………… 1

MENOS DE 1 HECTARE ……………………………… 2

1-2 HECTARES ………………………………………… 3

2-4HECTARES ………………………………………… 4

< 5 HECTARES ………………………………………… 5

POSSUI TERRAS MAS NÃO CONHECE  
O TAMANHO  …………………………………………  6

PASSE 
PARA 
C61

C31 Tem segurança/
DUAT da posse 
desta terra?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

C32 Como obteve a terra 
que usa?

HERANÇA ……………………………………………… 1

ARRENDA ……………………………………………… 2

EMPRÉSTIMO ………………………………………… 3

OUTRAS FORMAS ………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

C33 Desta terra que 
tem, quanto usa 
produtivamente o 
agregado familiar 
ou em outro local? 
(Incluir todas as 
parcelas)

NÃO TEM ……………………………………………… 1

MENOS DE 1 HECTARE ……………………………… 2

1-2 HECTARES ………………………………………… 3

2-4HECTARES ………………………………………… 4

< 5 HECTARES ………………………………………… 5

POSSUI TERRAS MAS NÃO CONHECE  
O TAMANHO …………………………………………… 6

C34 Qual o tamanho da 
área que cultivou no 
último ano (2014)?

TODA A ÁREA ………………………………………… 1

MENOS DE 1 HECTARE ……………………………… 2

1 HECTARE …………………………………………… 3

2 HECTARES …………………………………………… 4

< 2 HECTARES ………………………………………… 5

NÃO CULTIVOU ………………………………………… 6

C35 O seu AF aumentou 
a área de cultivo 
nos últimos anos?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA

C38
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C36 Fez algum 
empréstimo no 
último ano para 
aumentar a sua área 
de produção?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA

C38

C37 Se sim, quem 
concedeu o 
empréstimo?

FAMÍLIA ………………………………………………… 1

AMIGO ………………………………………………… 2

BANCO ………………………………………………… 3

GOVERNO ……………………………………………… 4

ASSOCIAÇÃO ………………………………………… 5

NÃO SE APLICA …………………………………… 99

C38 O AF está 
cultivando menos, 
mais ou a mesma 
quantidade que há 
12 meses (1 ano) 
atrás?

MAIS …………………………………………………… 1

MESMA COISA ………………………………………… 2

MENOS ………………………………………………… 3

NÃO SABE …………………………………………… 98

PASSE 
PARA 
C41

C39 Se for MAIS, qual é 
o motivo principal?

(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

AUMENTO DE MÃO-DE-OBRA DENTRO DO AF … 1

ACESSO A MEIOS DE MECANIZADOS ……………… 2

AUMENTODAFERTILIDADE DOS SOLOS …………… 3

INTRODUÇÃO DE SEMENTES MELHORADAS …… 4

AUMENTO DE ÁREA PARA O CULTIVO …………… 5

SEGURANÇA DE POSSE DE TERRA (DUAT) ……… 6

ACESSO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA ………………… 7

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

C40 Se for MENOS, qual 
é o motivo principal?

DOENÇA DE UM MEMBRO DO AF ………………… 1

REDUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DENTRO DO AF … 2

BAIXA FERTILIDADE DOS SOLOS…………………… 4

FALTA DE SEMENTES MELHORADAS ……………… 6

INUNDAÇÃO …………………………………………… 8

SECA …………………………………………………… 9

PERDA DE TERRAS ………………………………… 10

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________
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C41 Quanto tempo leva 
da residência até a 
área de cultivo?

MENOS DE 30 MINUTOS …………………………… 1

30 MINUTOS A 1 HORA ……………………………… 2

1 A 2 HORAS…………………………………………… 3

MAIS DE 2 HORAS …………………………………… 4

C42 Que tipo de culturas 
produz normalmente

(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

MILHO ………………………………………………… 1

MANDIOCA …………………………………………… 2

MAPIRA ………………………………………………… 3

FEIJÃO ………………………………………………… 4

AMENDOIM …………………………………………… 5

ARROZ ………………………………………………… 6

SOJA …………………………………………………… 7

HORTÍCOLAS ………………………………………… 8

OUTRA(S) …………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

C43 Qual é a quantidade 
média produzida 
nas últimas 3 
campanhas 
agrícola? (Toda 
produção)

MENOS DE 10 SACOS ……………………………… 1

10-20 SACOS ………………………………………… 2

20-30 SACOS ………………………………………… 3

MAIS DE 30 SACOS …………………………………… 4

C44 Que técnica/
estratégia usa para 
fertilizar o solo?

(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

FERTILIZANTES ……………………………………… 1

EXCREMENTO DE ANIMAIS ………………………… 2

ADUBAÇÃO DE VERDE (COBERTURA MORTA) …… 3

CONSORCIAÇÃO DE CULTURAS …………………… 4

NENHUMA …………………………………………… 5

OUTRA(S) …………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

C45 Quantos meses 
duraram a produção 
da última colheita?

MENOS DE 6 MESES ………………………………… 1

6-12 MESES …………………………………………… 2

12 MESES- 24 MESES ……………………………… 3

MAIS DE 24 MESES …………………………………… 4
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C46 Como faz o 
armazenamento 
dos seus produtos 
agrícolas?

CELEIRO CONVENCIONAL/MELHORADO ………… 1

CELEIRO TRADICIONAL ……………………………… 2

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

C47 Qual é a finalidade 
da produção?

PRINCIPALMENTE PARA CONSUMO ……………… 1

PRINCIPALMENTE PARA VENDA …………………… 2

PARA CONSUMO E VENDA ………………………… 3

PASSE 
PARA

C54

C48 Em que local vende, 
ou aonde é que 
normalmente se 
vendem?

NO MERCADO ………………………………………… 1

NA PORTA DA CASA ………………………………… 2

FEIRA …………………………………………………… 3

NA PRÓPRIA MACHAMBA …………………………… 4

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

PASSE 
PARA

C53

C49 Desta produção, 
qual é a quantidade 
média que coloca 
no mercado/vende 
por campanha/
época nas diversas 
culturas?

TODA PRODUÇÃO …………………………………… 1

MAIS DO QUE A METADE …………………………… 2

METADE ………………………………………………… 3

MENOS DA METADE ………………………………… 4

NENHUM ……………………………………………… 5

C50 Como é que os 
transporta até ao 
local de venda?

CARRO PARTICULAR ………………………………… 1

TRANSPORTE PÚBLICO ……………………………… 2

CHAPA ………………………………………………… 3

MOTORIZADA ………………………………………… 4

BICICLETA ……………………………………………… 5

A PÉ …………………………………………………… 6

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

C51 Paga alguma taxa 
no local onde vende 
os seus produtos?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2 PASSE 
PARA

C53

C52 Se sim, quantos 
meticais (DIÁRIO)?

‘

____________________________
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C53 Qual é o principal 
problema 
enfrentado na 
comercialização/
venda dos seus 
produtos agrícolas?

FALTA DE COMPRADORES/MERCADO …………… 1

FALTA DE TRANSPORTE ……………………………… 2

DETERIORAÇÃO DO PRODUTO PÓS-COLHEITA … 3

PREÇO AO PRODUTOR INSATISFATÓRIO  
(BAIXO) ………………………………………………… 4

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

C54 A produção 
decorrente do 
cultivo da área 
acima é suficiente 
para o sustento do 
AF?

PLENAMENTE ………………………………………… 1

PARCIALMENTE ……………………………………… 2

NÃO …………………………………………………… 3

NÃO SE APLICA …………………………………… 99

PASSE 
PARA

C56

C55 Se não, quais são 
as alternativas 
para o suprimento 
das necessidades 
alimentares?

EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS 
FLORESTAIS …………………………………………… 1

GANHA-GANHO ……………………………………… 2

VENDA DE ANIMAIS ………………………………… 3

APOIO DE FAMILIARES ……………………………… 4

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

C56 Fazem pousio? 
(deixar descansar a 
terra)

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA 
C59

C57 Se sim, de quanto 
em quanto 
tempo mudam de 
machamba?

1ANO …………………………………………………… 1

2 ANOS ………………………………………………… 2

3 ANOS ………………………………………………… 3

MAIS DE 3 ANOS ……………………………………… 4

NÃO MUDA DE MACHAMBA ………………………… 5

PASSE 
PARA 
C59

C58 Se não mudam de 
machamba, porquê?

FALTA DE ESPAÇO/TERRA …………………………… 1

BOA PRODUTIVIDADE………………………………… 2

PRÓXIMO DA RESIDÊNCIA ………………………… 3

PRÓXIMO DE RIO ……………………………………… 4

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________
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C59 Durante quanto 
tempo utilizam a 
mesma machamba?

MENOS DE 5 ANOS …………………………………… 1

5-10 ANOS …………………………………………… 2

10-15 ANOS …………………………………………… 3

15-20 ANOS …………………………………………… 4

MAIS DE 20 ANOS …………………………………… 5

DESDE SEMPRE ……………………………………… 6

C60 Fazem rotação de 
culturas? (troca 
de cultura na 
machamba)

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

C61 Faz criação de 
animais?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
C65

C62 Se faz criação de 
animais, quais? 
(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

GALINHAS E PATOS …………………………………… 1

CABRITOS ……………………………………………… 2

SUÍNOS ………………………………………………… 3

BOVINOS ……………………………………………… 4

OUTRO ……………………………………………… 96

C63 Vendeu, abateu 
ou deu/ofereceu 
qualquer animal nos 
últimos 12 meses?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

NÃO SE APLICA ………………………………… 999

PASSE 
PARA 
C65

C64 Se SIM, quais 
foram os principais 
motivos?

(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

COMPRA DE ALIMENTOS PARA O AF ……………… 1

MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS …… 2

CASAMENTO NO AF ………………………………… 3

DESPESAS FUNERÁRIAS …………………………… 4

CASAMENTO DE PARENTES ………………………… 5

DESPESAS DE EDUCAÇÃO ………………………… 6

DESPESAS EM SAÚDE ……………………………… 7

AQUISIÇÃO DE BENS ………………………………… 8

DESPESAS JUDICIAIS ………………………………… 9

INVESTIMENTO NA PROPRIEDADE NO COMÉRCIO 
OU EM NEGÓCIOS ………………………………… 10

CONSUMO DO AF ………………………………… 11

OUTRA ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE) ____________________________
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C65 O(A) Senhor (a) 
ou algum membro 
do seu agregado 
familiar está 
envolvido(a) em 
alguma associação 
ou cooperativa de 
produtores? 

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

C66 Nos últimos anos, 
tem algo que 
melhorou na sua 
família ou piorou, 
ou apenas ficou na 
mesma? 

MELHOROU …………………………………………… 1

NÃO ALTEROU ………………………………………… 2

PIOROU ………………………………………………… 3

C67 Nos próximos anos 
espera...

MELHORAR …………………………………………… 1

NÃO ALTERAR A SUA CONDIÇÃO DE VIDA ……… 2

PIORAR ………………………………………………… 3

D. MINERAÇÃO 

D68 Alguém do seu 
AF pratica a 
mineração?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA 
E84

D69 Quem pratica a 
mineração no AF?

HOMENS ……………………………………………… 1

MULHERES …………………………………………… 2

HOMENS E MULHERES ……………………………… 3

D70 Que tipo? ARTESANAL/GARIMPO ……………………………… 1

CONVENCIONAL/INDUSTRIAL ……………………… 2

OUTRO ………………………………………………… 3

(ESPECIFIQUE)____________________________

D71 Se sim, quantas 
pessoas?

1-3 PESSOAS ………………………………………… 1

3-6 PESSOAS ………………………………………… 2

6-9 PESSOAS ………………………………………… 3

MAIS DE 9 PESSOAS ………………………………… 4

D72 Qual é a principal 
razão para o 
envolvimento do seu 
AF na exploração 
mineira?

FOME …………………………………………………… 1

NECESSIDADE E DINHEIRO ………………………… 2

FALTA DE EMPREGO ………………………………… 3

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE) ____________________________
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D73 Onde é que 
exercem esta 
actividade?

NESTA COMUNIDADE ………………………………… 1

NA PROVÍNCIA ………………………………………… 2

NOUTRA PROVÍNCIA ………………………………… 3

D74 Em que período 
do ano o/s 
membro/s do seu 
AF se dedica/m à 
mineração?

ÉPOCA SECA ………………………………………… 1

ÉPOCA CHUVOSA …………………………………… 2

DURANTE TODO O ANO ……………………………… 3

D75 Possui licença de 
exploração mineira?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA 
D78

D76 Se não, como 
participa na 
mineração?

GARIMPEIRO ………………………………………… 1

TRABALHADOR OCASIONAL ………………………… 2

TRABALHADOR ASSALARIADO DE UMA EMPRESA 
DE MINERAÇÃO ……………………………………… 3

PASSE 
PARA 
D78

D77 Em que empresa 
trabalha?

____________________________

D78 Quais são os 
minerais mais 
procurados.

(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

OURO …………………………………………………… 1

TURMALINA …………………………………………… 2

BERILO ………………………………………………… 3

GRANADA ……………………………………………… 4

BAUXITE ……………………………………………… 5

ÁGATA …………………………………………………… 6

GRANITO ……………………………………………… 7

GNAISSE ……………………………………………… 8

ARGILA ………………………………………………… 9

QUARTZO …………………………………………… 10

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)

D79 Usa algum produto 
na mineração?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA 
D81

D80 Se sim, qual 
produto?

____________________________
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D81 Como são 
identificados 
as áreas de 
exploração?

ABATE DE ÁRVORES ………………………………… 1

EXPLORAÇÃO DE ÁREAS JÁ IDENTIFICADAS …… 2

OUTRA ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

D82 Qual é o rendimento 
anual conseguido 
pelo seu AF pela 
prática desta 
actividade?

INFERIOR A 500 ……………………………………… 1

501–1.000 ……………………………………………… 2

1001–1.799 …………………………………………… 3

1.800 – 3.599 ………………………………………… 4

3.600 – 5.399 ………………………………………… 5

5.400 – 7.199 ………………………………………… 6

7.200 – 8.999 ………………………………………… 7

9.000 – 10.799 ………………………………………… 8

10.800 – 12.599 ……………………………………… 9

12.600 -14.399 ……………………………………… 10

14.400 -16.199 ……………………………………… 11

16.200 -17.999 ……………………………………… 12

ACIMA DE 18.000 …………………………………… 13

NÃO SABE …………………………………………… 77

NÃO RESPONDEU ………………………………… 88

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

D83 Para que fim é 
usado o dinheiro 
conseguido? 
(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

COMPRA DE ALIMENTOS PARA O AF ……………… 1

MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS …… 2

CASAMENTO NO AF ………………………………… 3

DESPESAS FUNERÁRIAS …………………………… 4

CASAMENTO DE PARENTES ………………………… 5

DESPESAS DE EDUCAÇÃO ………………………… 6

DESPESAS EM SAÚDE ……………………………… 7

AQUISIÇÃO DE BENS ………………………………… 8

DESPESAS JUDICIAIS ………………………………… 9

INVESTIMENTO NA PROPRIEDADE NO  
COMÉRCIO OU EM NEGÓCIOS …………………… 10

OUTRA ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE) ____________________________
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E. USO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS FLORESTAIS

E84 O AF faz o uso e 
aproveitamento dos 
recursos florestais 
desta comunidade?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA 
E89

E85 Se sim, quais são os 
produtos florestais 
mais usados pelo 
AF? (ENUMERE 
POR ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA)

MADEIRA ……………………………………………… 1

FRUTOS ………………………………………………… 2

PLANTAS MEDICINAIS ……………………………… 3

PLANTAS PARA CERIMÓNIAS TRADICIONAIS …… 4

LENHA ………………………………………………… 5

CAÇA …………………………………………………… 6

RAIZES ………………………………………………… 7

FOLHAS ………………………………………………… 8

MEL …………………………………………………… 9

CARVÃO ……………………………………………… 10

OUTRA ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE) ____________________________

E86 Para que servem os 
produtos florestais?

CONSUMO DO AF …………………………………… 1

COMERCIALIZAÇÃO ………………………………… 2

CONSUMO FAMILIAR E COMERCIALIZAÇÃO ……… 3

TROCA ………………………………………………… 4

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

E87 Se for para 
exploração 
comercial, possui 
licença?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA 
E93

E88 Se NÃO, como 
explora?

DE MODO FURTIVO …………………………………… 1

EM CONJUNTO COM OS INDIVÍDUOS QUE  
POSSUEM LICENÇAS ………………………………… 2

ATRAVÉS DE UM MECANISMO CRIADO AO NÍVEL 
LOCAL ………………………………………………… 3

E89 Usa madeira 
extraída da floresta?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA

E93
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E90 Quais são as 
espécies mais 
procuradas?

_______________________________________________

E91 Para que fins? CONSUMO DO AF …………………………………… 1

COMERCIALIZAÇÃO ………………………………… 2

CONSUMO FAMILIAR E COMERCIALIZAÇÃO ……… 3

TROCA ………………………………………………… 4

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

PASSE 
PARA

E93

PASSE 
PARA

E93

E92 Se for para a 
comercialização, 
quanto ganha em 
MT por Mês

INFERIOR A 500 ……………………………………… 1

501 - 1.000 …………………………………………… 2

1001 - 1.799 …………………………………………… 3

1.800 - 3.599 …………………………………………… 4

3.600 - 5.399 …………………………………………… 5

5.400 - 7.199 …………………………………………… 6

7.200 - 8.999 …………………………………………… 7

9.000 - 10.799 ………………………………………… 8

10.800 - 12.599 ……………………………………… 9

12.600 -14.399 ……………………………………… 10

14.400 -16.199 ……………………………………… 11

16.200 -17.999 ……………………………………… 12

ACIMA DE 18.000 …………………………………… 13

NÃO SABE …………………………………………… 77

NÃO RESPONDEU ………………………………… 88

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE) ____________________________
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E93 Quais são os 
produtos com maior 
valor comercial? 
(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

MADEIRA ……………………………………………… 1

FRUTOS ………………………………………………… 2

PLANTAS MEDICINAIS ……………………………… 3

LENHA ………………………………………………… 4

CARVÃO ………………………………………………… 5

MEL …………………………………………………… 6

NÃO SABE …………………………………………… 98

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

E94 É frequente o corte 
de árvores nesta 
zona?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

NÃO SE APLICA ………………………………… 999

E95 A quem pede 
autorização para o 
corte de uma árvore 
com a finalidade de 
obtenção de lenha 
ou de madeira?

NINGUÉM ……………………………………………… 1

POLÍCIA COMUNITÁRIA ……………………………… 2

RÉGULO/AUTORIDADE ……………………………… 3

OS PRÓPRIOS MEMBROS DA COMUNIDADE …… 4

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

E96 Como cortam as 
árvores?

CORTE RASO (ABATE INDISCRIMINADO DE 
ÁRVORES) ……………………………………………… 1

CORTE SELECTIVO …………………………………… 2

PASSE 
PARA

E100

E97 Para que fins é 
maioritariamente 
usado o abate 
indiscriminado? 

ABERTURA DE NOVAS MACHAMBAS ……………… 1

EXPLORAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS NÃO 
MADEIREIROS ………………………………………… 2

ALARGAMENTO DAS ÁREAS RESIDENCIAIS ……… 3

EXPLORAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS ……… 4

MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO …………………… 5

PRODUÇÃO DE LENHA E CARVÃO ………………… 6

PRODUÇÃO DE COLMEIAS ………………………… 7

E98 Se forpara a 
abertura de novas 
machambas, de 
quanto em quanto 
tempo se faz?

1 EM 1 ANO …………………………………………… 1

2 EM 2 ANOS ………………………………………… 2

3 ANOS E MAIS ………………………………………… 3

OUTROS ……………………………………………… 96

http://www.iied.org


Desmatamento na Paisagem Do CorreDor Da Beira

128 www.iied.org

E99 Quais as razões das 
mudanças de áreas 
de cultivo?

BAIXA PRODUTIVIDADE ……………………………… 1

ALARGAMENTO DE ÁREA RESIDENCIAL ………… 4

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

E100 Qual é a importância 
da floresta para si? 
(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

SOMBRA ……………………………………………… 1

COMBUSTÍVEL (LENHA E CARVÃO) ……………… 2

OBTENÇÃO DE RENDA FAMILIAR ………………… 3

PROVIMENTO DE BENS E SERVIÇOS(MADEIRA, 
TURISMO) ……………………………………………… 4

OBTENÇÃO DE ALIMENTOS ………………………… 5

EXTRACÇÃO DE MEDICAMENTOS ………………… 6

CONTROLO DE EROSÃO …………………………… 7

OUTRA ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

E101 Não tem receio 
que a floresta 
desapareça com 
o ritmo actual de 
exploração?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA 
E103

E102 Se sim, porquê? ____________________________ 
____________________________ 
____________________________

E103 O que está sendo 
feito que seja do 
seu conhecimento 
para a perpetuação 
da floresta?

(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

REFLORESTAMENTO ………………………………… 2

INTERDIÇÃO DO ABATE DAS FLORESTAS ………… 3

CONTROLO DE QUEIMADAS ………………………… 4

ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MELHORADAS PARA 
PRODUÇÃO DO CARVÃO …………………………… 5

INTRODUÇÃO DE PACOTES TECNOLÓGICOS PARA 
AGRICULTURA ………………………………………… 6

DISSEMINAÇÃO DO USO DE FOGÕES MELHORADOS 
“POUPA LENHA” ……………………………………… 7

OUTRA ……………………………………………… 96

ESPECIFIQUE ____________________________
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F. QUEIMADAS E DESMATAMENTO 

F104 Tem acontecido 
queimadas na zona 
onde vive?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

PASSE 
PARA 
F111

F105 Para que se faz as 
queimadas?

CAÇA …………………………………………………… 1

ABERTURA DE NOVAS ÁREAS DE CULTIVO ……… 2

MANEIO DE ÁREAS DE PASTAGEM ………………… 3

AUSÊNCIA DE ACEIROS ……………………………… 4

NEGLIGÊNCIA (CIGARROS,etc.) ……………………… 5

OUTRO ……………………………………………… 96

ESPECIFIQUE____________________________

F106 Em que altura do 
ano é que elas 
ocorrem com 
frequência?

JANEIRO – MARÇO …………………………………… 1

ABRIL – JULHO ……………………………………… 2

AGOSTO – OUTUBRO ………………………………… 3

NOVEMBRO – DEZEMBRO ………………………… 4

OUTRO ……………………………………………… 96

ESPECIFIQUE____________________________

F107 Quantas vezes se 
fazem queimadas 
num determinado 
lugar durante o 
ano?

1 VEZ …………………………………………………… 1

2 VEZES ………………………………………………… 2

3 VEZES E MAIS ……………………………………… 3

OUTRO ……………………………………………… 96

ESPECIFIQUE____________________________

F108 Quais são para si 
os efeitos positivos 
das queimadas? 
(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

FACILIDADE DE LIMPEZA DAS MACHAMBAS …… 1

REDUÇÃO DE MÃO DE OBRA E TEMPO NA LIMPEZA 
DE ÁREAS AGRÍCOLAS ……………………………… 2

REJUVENESCIMENTO DO PASTO ………………… 3

FACILIDADE DE CAPTURA DE ANIMAIS PARA O 
CONSUMO …………………………………………… 4

OUTRO ……………………………………………… 96

ESPECIFIQUE____________________________
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F109 Que aspectos 
negativos 
aparecem depois 
das queimadas? 
(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

DESAPARECIMENTO DA FLORA E DA  
FAUNA BRAVIA ………………………………………… 1

DEVASTAÇÃO DA FLORESTA ………………………… 2

DEGRADAÇÃO DOS SOLOS ………………………… 3

AUMENTO DOS POLUENTES NO AR ……………… 4

ECLOSÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS ………… 5

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

F110 Quais as formas 
de prevenção de 
queimadas nas 
florestas que 
conhece?

QUEIMADA CONTROLADA …………………………… 1

QUEIMADA FRIA ……………………………………… 2

ABERTURA DE ACEIROS (CRIAR SEPARAÇÃO 
ENTRE FLORESTAS PARA EVITAR GENERALIZAÇÃO 
DE QUEIMADAS) ……………………………………… 3

USO DE HERBICIDAS PARA A ELIMINAÇÃO DO 
CAPIM

LIMPEZAS DE SUB-BOSQUE ……………………… 4

OUTRA ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

F111 Nesta comunidade 
existem áreas 
proibidas para corte 
de árvores? 

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

F112 Nesta comunidade 
existem áreas 
proibidas para as 
queimadas?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

NÃO SABE ……………………………………………… 3

F113 Existe alguém que 
controla o corte de 
árvores?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

NÃO SABE ……………………………………………… 3

F114 Existirá alguém 
que controla as 
queimadas?

SIM ……………………………………………………… 1

NÃO …………………………………………………… 2

NÃO SABE ……………………………………………… 3
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F115 Se sim, quem é essa 
pessoa?

POLÍCIA COMUNITÁRIA ……………………………… 1

RÉGULO/AUTORIDADE ……………………………… 2

OS PRÓPRIOS MEMBROS DA COMUNIDADE …… 3

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

F116 O que é que é feito 
às pessoas que 
infringem as normas 
em relação ao 
corte?

PAGAMENTO DE MULTAS …………………………… 1

INTERDIÇÃO DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS 2

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

F117 O que é que é feito 
às pessoas que 
infringem as normas 
em relação às 
queimadas?

PAGAMENTO DE MULTAS …………………………… 1

INTERDIÇÃO DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS 2

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

F118 Como se 
podem reduzir o 
desmatamento 
e degradação 
ambiental? 
(RESPOSTAS 
MÚLTIPLAS)

ESTABELECIMENTO DE FLORESTAS SAGRADAS E 
COMUNITÁRIAS ……………………………………… 1

CAPACITAÇÃO DAS COMUNIDADES EM MATÉRIAS 
DE PRODUÇÃO E MANEIO DE MUDAS …………… 2

FACILIDADE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
AGRÍCOLAS (FERTILIZANTES E SEMENTES 
MELHORADAS) ……………………………………… 3

INTRODUÇÃO DE PEQUENOS SISTEMAS DE 
IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS AGRÍCOLAS …………… 4

SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE ……………… 5

OUTRA ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________
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G. GÉNERO E ACESSO A TERRA 

G119 A quem é que um 
casal recém-casado 
pede terra para 
fazer a machamba? 

RÉGULO/AUTORIDADE ……………………………… 1

OS PRÓPRIOS MEMBROS DA COMUNIDADE …… 2

PAI DA MULHER/ MARIDO DA MÃE ………………… 3

IRMÃO DA MÃE………………………………………… 4

PAI DO MARIDO ……………………………………… 5

OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

G120 Em caso de morte 
de um homem quem 
fica com a sua 
machamba?

A VIÚVA ………………………………………………… 1

OS FILHOS …………………………………………… 2

A VIÚVA E OS FILHOS ………………………………… 3

IRMÃO DA MÃE………………………………………… 4

MARIDO DA MÃE ……………………………………… 5 
OUTRO ……………………………………………… 96 

(ESPECIFIQUE)____________________________

G121 Em caso de morte 
de uma mulher 
quem fica com a 
sua machamba?

O VIÚVO ………………………………………………… 1

OS FILHOS …………………………………………… 2

O VIÚVO E OS FILHOS ………………………………… 3

IRMÃO DA MÃE………………………………………… 4

MARIDO DA MÃE ……………………………………… 5 
OUTRO ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

G122 Em caso de divórcio 
o que acontece com 
as machambas?

FICA COM O ESPOSO ………………………………… 1

FICA COM A ESPOSA ………………………………… 2

FICA COM AMBOS …………………………………… 3

DIVIDEM EM AMBAS AS PARTES …………………… 4

ALUGAM ……………………………………………… 5

FICA COM IRMÃO DA MÃE …………………………… 6

FICA COM MARIDO DA MÃE ………………………… 7

OUTRA ……………………………………………… 96

(ESPECIFIQUE)____________________________

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO
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Anexo 3: Caracterização socioeconómica 
geral da área de implementação do TREDD
Tabela A1: Distribuição da População pela Província de Manica 

ID DISTRITO
POPULAÇÃO EM 

2007

PROJECÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

PARA 2013

CRESCIMENTO 
PERCENTUAL 

DA POPULAÇÃO 
(2007-2013)

1 Cidade de Chimoio 241.827 295.189 22,07

2 Bárue 139.664 200.021 43,22

3 Gondola 263.454 320.424 21,62

4 Guro 69.622 87.026 25,00

5 Machaze 104.814 126.677 20,86

6 Macossa 27.636 40.403 46,20

7 Manica 219.346 265.518 21,05

8 Mossurize 198.094 256.703 29,59

9 Sussundenga 131.347 157.018 19,54

10 Tambara 42.581 51.268 20,40

TOTAL 1.438.385 1.800.247 25,16

Fonte: INE, Projecção Anual da população total, urbana e rural dos Distritos de Manica, 2007-2040

Figura A1: Total de agregados familiares por distrito na Província de Manica
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Tabela A2: Distribuição da população na Província de Sofala 

ID DISTRITO
POPULAÇÃO EM 

2007

PROJECÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

PARA 2013

CRESCIMENTO 
PERCENTUAL 

DA POPULAÇÃO 
(2007-2013)

1 Cidade da Beira 443369 457799  3,25

2 Búzi 163.714 183.302 11,96

3 Caia 118.597 139.510 17,63

4 Chemba 65.660 75.061 14,32

5 Cheringoma 34.872 53.406 53,15

6 Chibabava 104.620 124.726 19,22

7 Dondo 144.694 165.430 14,33

8 Gorongosa 120.063 148.630 23,79

9 Machanga 53.291 60.156 12,88

10 Maringué 77.097 88.794 15,17

11 Marromeu 120.645 156.740 29,92

12 Muanza 25.840 33.762 30,66

13 Nhamatanda 213.200 263.697 23,69

TOTAL 1.685.662 1.951.013 15,74

Fonte: INE, Projecção anual da população total, urbana e rural dos Distritos de Sofala, 2007-2040

Figura A2: Total de agregados familiares por distrito na Província de Sofala
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Tabela A3: Distribuição da população na Província da Zambézia

ID DISTRITO
POPULAÇÃO EM 

2007

PROJECÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

PARA 2013

CRESCIMENTO 
PERCENTUAL 

DA POPULAÇÃO 
(2007-2013)

1 Cidade de Quelimane 195.758 230.461 17,73

2 Alto Molócue 275.155 346.369 25,88

3 Chinde 121.339 131.534 8,40

4 Gilé 171.091 192.155 12,31

5 Gurué 301.034 377.195 25,30

6 Ile 293.054 323.116 10,26

7 Inhassunge 92.250 98.919 7,23

8 Lugela 136.978 150.105 9,58

9 Maganja da Costa 280.000 306.988 9,64

10 Milange 503.568 606.499 20,44

11 Mocuba 303973 365.707 20,31

12 Mopeia 116.345 146.287 25,74

13 Morrumbala 362.481 434.695 19,92

14 Namacurra 188.322 241.659 28,32

15 Namaroi 127.345 143.241 12,48

16 Nicoadala 234.475 253.348 8,05

17 Pebane 187.289 215.481 15,05

TOTAL  3.890.457 4.563.759 17,31

Fonte: INE, 2010. Projecção Anual da população total, urbana e rural dos Distritos de Zambézia, 2007-2040

http://www.iied.org


Desmatamento na Paisagem Do CorreDor Da Beira

136 www.iied.org

Figura A3: Total de agregados familiares por distrito na Província de Zambézia

Tabela A4: Área irrigada por distrito, na província de Sofala

Distritos

Real 2012 Real 2013

N.º 
Sistema 

2012

Área 
irrigada 

(ha) 2012

N.º Ben-
eficiários 

2012

N.º 
Sistema 

2013

Área 
irrigada 

(ha) 2013

N.º Ben-
eficiários 

2013

Beira  4 25  86  4 25  86

Búzi  2 79  61  2 79  61

Caia 13 57,5 235 25 61,4 235

Chemba  8 25  30  8 17 204

Cheringoma  4 10  27  4 30  60

Chibabava  0 106 320  4 76 193

Dondo  4 45  87  4 45  87

Gorongosa 10 20 120 10 201,3 120

Machanga  6 19,5  72  6 19,5  19

Marínguè  2 18  70  6 12 180

Marromeu  9 44  43  9 10,8   7

Muanza  0 28  14  4 30  25

Nhamatanda 0 220,5 297 11 244 357

Total 62 697,5 1462 97 851,0 1634

Fonte: SPA/SDAEs, 2013
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Figura A4: Zonas agro-ecológicas de Moçambique

Fonte: INIA (2002)
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O Instituto Internacional para o Ambiente e Desenvolvimento (IIED) tem realizado 
investigação aplicada sobre o desenho, políticas, aspectos biofísicoes e sócioecnomicos, 
práticas e modelos de implementação do mecanismo de Redução de Emissões do 
Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação Florestal, Maneio Florestal  e 
aumento do acervo de Carbono através de Plantações Florestais (REDD+). Um dos 
projectos foi Testagem do REDD+ na Paisagem do Corredor da Beira no qual se insere a 
presente publicação.
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O IIED é uma organização de pesquisa de políticas 
e acções, que trabalha em prol do desenvolvimento 
sustentável – desenvolvimento que prima pela melhoria 
dos meios de vida da população ao mesmo tempo que 
protege a base de que estes são oriundos. Baseado em 
Londres e funcionando em cinco continentes, somos 
especialistas em ligar as prioridades locais aos desafios 
globais. Em África, Ásia, América Latina, Médio oriente e 
no Pacífico, trabalhamos com algumas das pessoas mais 
vulneráveis do mundo para garantir que elas tenham um 
“dizer” no processo de tomada de decisão, principalmente 
em aspectos que lhes afectam directamente – desde os 
conselhos locais à convenções internacionais.

International Institute for Environment and Development 
80-86 Gray’s Inn Road, London WC1X 8NH, UK

Tel: +44 (0)20 3463 7399 
Fax: +44 (0)20 3514 9055 
www.iied.org

Em Moçambique, tal como noutros países, a população rural dependente 
dos recursos naturais é tida como um dos principais agentes que 
estimula a conversão das florestas em outros usos. Sabe-se que não 
só a pobreza move as acções destes agentes, como também a procura 
de produtos florestais nos mercados nas crescentes zonas urbanas 
a nível nacional e internacional. Isto não significa, contudo, que o 
seu papel seja irrelevante. Sendo assim, importa compreender a sua 
percepção sobre as motivações por detrás das práticas de uso da terra 
adoptadas. Tal é fundamental na definição das abordagens, modelos e 
práticas sustentáveis de uso da terra e a sua eficiência e efectividade na 
mitigação das causas do desmatamento e degradação florestal, redução 
de emissões e melhoria do bem-estar da população. O que revela então 
o levantamento socioeconómico de informantes-chave e quase 1200 
agregados familiares das províncias de Manica, Sofala e Zambézia?

Produtos de  
Conhecimento

Relatório De  
Pesquisa
março 2018

Florestas, mudanças  
climáticas

Palavras Chaves: 
Desmatamento, REDD+, direitos,  
pequenas e medias empresas, 
agricultores 

Esta pesquisa foi financiada por auxílio do 
governo norueguês através de sua embaixada em 
Maputo. No entanto, as opiniões expressas não 
refletem necessariamente as opiniões do governo 
norueguês. 

www.iied.org
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