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Apresentação
A Lei de Florestas e Fauna Bravia define concessão florestal como uma área de domínio público,
delimitada, concedida a um determinado operador através do contrato de concessão, destinada à
exploração florestal para o abastecimento da indústria, mediante um plano de maneio
previamente aprovado. A área de concessão deve ser capaz de produzir madeira para a indústria
bem como outros produtos florestais, madereiros e não madereiros, num sistema sustentável de
uso múltiplo da floresta.
A concessão florestal implica a existência de um operador, interessado e capaz de aplicar o plano
de maneio, que lhe permita explorar, de maneira contínua a floresta, com benefícios directos para
o mesmo, bem como para as comunidades locais. O plano de maneio aparece assim como o
documento mais importantes da concessão florestal e nele se definem as intervenções a realizar
na concessão, no domínio produção florestal, do ambiente e no domínio social.
O presente manual tem por finalidade orientar os operadores e técnicos do sector na elaboração
de planos de maneio de concessões florestais. O guião pode também ser utilizado na avaliação e
análise de propostas de planos de maneio assim como na monitoria e acompanhamento da sua
execução.
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A. Capa
A capa deve incluir o título principal do documento, por exemplo “Plano de Maneio da Área de
Concessão de .....”, deve ainda indicar o número ou referência do volume, o mês e o ano em que o
plano foi elaborado.
Exemplo de capa do plano de maneio da concessão de Morrumbala, da empresa “Madeiras de
Mocambique, Lda,” com sede em Quelimane, província da Zambézia. O plano de maneio foi
elaborado pela empresa de consultoria “Consultores Associados, Lda”, com sede em Maputo,
registada na DNFFB.

Madeiras de Mocambique Lda

Plano de Maneio da Concessão Morrumbala

Plano de Maneio da Concessão Morrumbala
Província da Zambézia

Madeiras de Moçambique Lda
C.P ..., Quelimane, Mocambique
Fax: +258...; Telefone: +258...
Email:
NUIT:

Elaborado por:
Consultores Associados, Lda
C.P ..., Maputo, Mocambique
Fax: +258...Telefone: +258...
Email:

Janeiro, 2005

B. Contra capa
Na contra capa faz a referência do nome do concessionário. Indica-se também o nome e endereço
da entidade, empresa de consultoria ou consultor responsável pela elaboração do plano de
maneio. Exemplo de contra capa do plano de maneio da concessão de Morrumbala:
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C. Resumo do plano de maneio
O resumo do plano de maneio é uma peça importante do documento. As normas para a
certificação exigem que o resumo do plano de maneio deve ser disponível e divulgado ao público
em geral e, em especial, para as pessoas singulares e comunidades que vão ser directamente
afectados pela concessão.
O resumo não deve exceder a 5 (cinco) páginas. Deve ser escrito numa linguagem simples,
apropriada para divulgação ampla do plano de maneio. Deve ainda incluir um mapa de
localização da concessão em tamanho A4.
O resumo deve conter informação mais importante da concessão, de forma clara e perceptível
para um leitor não especializado em florestas. Deve incluir, por exemplo, duma forma concisa,
informação geral da concessão, os objectivo do maneio, as principais actividades a desenvolver
na área, as prescrições de maneio e conservação dos recursos florestais e faunísticos da zona, os
impactos e benefícios sociais e ambientais esperados da realização do plano.
Caixa 1. Elementos fundamentais do resumo do plano de maneio da concessão florestal













Identificação do dono da concessão: nome, endereço e descrição da empresa p.e se tem
serração, o que produz, negócio geral da empresa etc.;
Objectivo da concessão: destino da madeira a extrair na concessão, p.e para abastecimento
da industria, produção de madeira serrada, parquete, mobiliário, exportação de madeira em
toro, etc.;
Localização e limites da concessão: Localidade, distrito e província, incluir o mapa da
concessão zoneada indicando a área de floresta produtiva, área de protecção, área para o
desenvolvimento de infra-estruturas, área para as comunidades locais;
Recurso florestal (ver Tabela 1): principais tipos de florestas, volume e espécies comerciais,
CAA total e das espécies mais importantes, volume a explorar por ano, PFNM de interesse
para as comunidades locais;
Prescrições e recomendações para a exploração sustentável dos recursos florestais na
concessão: indicação de como a exploração da madeira será feita ao longo do ano, a técnica
e equipamento a ser utilizado, e como as comunidades locais vão fazer a exploração de
autoconsumo;
Prescrições e recomendações de actividades de maneio da floresta: indicar as principais
actividades a desenvolver para a protecção da floresta contra as queimadas, expansão da área
agrícola na concessão, promoção e condução da regeneração natural;
Impactos ambientais e sociais mais importantes: enumerar os impactos negativos
potenciais decorrentes da exploração florestal e da actividade industrial, os feitos da
concessão nas comunidades locais bem como as formas de sua minimizacão e mitigação;
Comunidades locais: indicar as aldeias que existem no interior ou na vizinhança da
concessão, numero de habitantes e as actividades produtivas mais importantes;
Organização e mecanismos de envolvimento das comunidades locais: indicar como vai se
organizar para interagir com as comunidades locais bem como outra autoridades presentes na
região, referencia especial para as formas de resolução de conflitos e canalização de
benefícios as comunidades locais.
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Tabela 1: O resumo sobre o recurso florestal deve conter informação detalhada da área

florestal, o volume, e as espécies desejáveis.
Área total
Área de protecção
Área comunitária
Outra área não produtiva
Área produtiva líquida
VOLUME (acima do diâmetro mínimo de corte)
Volume total (todas espécies)
Volume total explorável por ano (todas espécies)

32600 ha
3110 ha
3200 ha
150
26140 ha

Volume total (espécies comerciais)

78446 m3

Volume de corte anual (espécies comerciais)

2510 m3/ano

Afzelia quanzensis
Combretum imberbe
Millettia stuhlmannii
Pericopsis angolensis
Pterocarpus angolensis
Swartzia madagascariensis
Ciclo de corte
Área anual de corte
Número de blocos de corte
Validade do plano de maneio (a ser revisto no ano 5)

120
40
220
770
980
380
25
800-1400 ha/ano
25 blocos
25 anos

287545 m3
9021 m3/ano

A informação do resumo deve focar atenção do leitor para questões cruciais do plano, permitir
fácil compreensão dos interessados e dos afectados. Atenção especial deve ser dada a elementos
de decisão polémicos, susceptíveis de gerar preocupação por parte do público. Para informações
mais detalhadas ou técnica, pode-se remeter o leitor a documentos específicos do plano de
maneio.
1. Identificação do concessionário
Deve indicar-se a identificação completa do concessionário e uma breve descrição de experiência
de trabalho no sector florestal, dentro ou fora do país. A identificação inclui o nome ou
designação da empresa e endereço oficial. Esta informação pode ser sintetizada numa única
página como segue:
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Caixa 2. Ficha de identificação do concessionário










Nome ou denominação da empresa: a maior parte das concessões é atribuída a empresas e
não a pessoas singulares, assim deve usar neste ponto a designação oficial da empresa;
Data de constituição (no caso da empresa): neste tópico indica-se a data de constituição da
empresa, pode se usar a data da escritura no cartório ou então da realização da assembleia
geral constitutiva da empresa.
Endereço ou sede da empresa: refere-se a toda informação que facilite o contacto e
comunicação com a empresa, inclui, o nome do director ou pessoa de contacto, a rua, cidade,
caixa postal, telefone, fax e email ou mesmo a página da empresa na internet;
Objecto da empresa: indica a actividade principal da empresa, o objectivo para qual a
empresa foi criado, geralmente este objectivo vem estabelecido no escritura da empresa;
Experiência no sector florestal: aqui se refere a experiência anterior de trabalho da empresa
no sector florestal ou similar no país ou no exterior, ênfase deve ser dado ao envolvimento da
empresa em actividades ligadas a maneio, exploração, processamento e comercialização de
produtos florestais.
NUIT: 110001234

2. Informação básica da área de concessão
Neste capítulo descreve-se a situação actual da área e da região onde esta situada a concessão.
Este tópico deve ser breve e é uma espécie de diagnóstico da situação actual, da área onde se
localiza a concessão. Dá-se indicações sobre o meio físico, flora, fauna a situação actual da
floresta, o contexto social e económico da região e os principais constrangimentos. Os tópicos
apresentar incluem:
2.1 Localização e limites da concessão
Indica a localização geográfica da área da concessão, incluindo província, distrito e posto
administrativo. Dar as coordenadas geográficas dos pontos extremos da área da concessão e
anexar o mapa respectivo de localização.
Esta informação vai ser utilizada para rápida referência da área assim como a localização exacta
da concessão de modo a facilitar o processo de vistoria e fiscalização. As coordenadas
geográficas devem ser levantadas no terreno por meio de um GPS (ou em cartas topográficas de
escala não inferior a 1:250.000 que se podem obter na DINAGECA ou nos SPGC).
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Figura 1. Localização Geográfica da Concessão Florestal.

Os limites da concessão devem ser facilmente reconhecíveis no terreno sem ajuda de
instrumentos. Por exemplo, estradas, rios, lagos, ou outros que marcam a fisionomia do terreno.
Tabela 2 Coordenadas geográficas da Concessão florestal

Ponto
Latitude
A
B
C
D
E

Longitude

Coordenadas*
Descrição
Km 5 da estrada número 234.
Cruzamento da estrada número 8 com a estrada 234
Ponte da estrada número 8 sobre o Rio Alfa
Junção do Rio Alfa com o seu ramal Alfa Pequeno
Ponto Norte da base no Monte Zeta

* as coordenadas devem ser dadas pela leitura de GPS (coordenadas geográficas em graus, minutos e
segundos, ou em coordenadas UTM), ou feitas com referências baseadas em mapas topográficos utilizando
marcos facilmente reconhecíveis no terreno. Por exemplo: marcos geodésicos, aldeias, cruzamentos,
montes, monumentos, edifícios, etc.

2.2 Topografia
Informação sobre a variação de altitude na área da concessão florestal. Esta informação pode-se
obter através de um levantamento topográfico ou nas cartas topográficas à escala não inferior a
1:50.000 obtidos na DINAGECA. A sua utilidade é identificar áreas de risco de erosão como as
encostas e cursos de água que devem ser protegidos bem como para a planificação das estradas e
pátios. Deve-se anexar o mapa respectivo.
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2.3 Vias de acesso
Indicar as vias de acesso existentes no local, desde estradas nacionais até as estradas secundárias
dentro e perto da área da concessão. Deve-se usar informação levantada no campo ou mapas a
escala 1:50.000 da DINAGECA. Esta informação é necessária para estimar os custos de
transporte e facilidade de acesso ao mercado e indústria de transformação. Anexar o mapa.

Caixa 3. Exemplo da descrição das vias de acesso

O acesso à concessão faz-se através da Estrada Nr. 8 que liga a cidade de Mafamuzi com a vila
de Nashilanga. A Concessão localiza-se na margem esquerda desta estrada, cerca de 150 Km de
Mafamuzi e 55 Km para Nashilanga, entre a ponte sobre o rio Alfa e a aldeia de Mefula, onde se
localiza o cruzamento com a estrada 234 que liga ao povoado de Nzero, que dista ha cerca de 20
Km.. A Estrada número 8, de terra batida, e transitável ao longo do ano, tem diversas pontes de
betão em óptimas condições, enquanto que aquela que está sobre o Rio Alfa é de madeira, e
bastante precária, criando, às vezes, dificuldade de trânsito para viaturas pesadas, particularmente
na época chuvosa. O Rio Alfa não é navegável devido ao seu leito reduzido e o seu caudal
variável ao longo do ano. Não há linhas férreas nas proximidades e o porto, localizado na cidade
de Mafamuzi, é o único ponto utilizado para exportações. Entre Mafamuzi e Nashilanga circulam
automóveis colectivos de passageiros e viaturas de carga, garantindo o movimento de pessoas e
carga entre as duas urbes. (para ilustração veja o mapa de localização).
* os nomes dos lugares utilizados neste exemplo bem como as estradas são fictícios

2.4 Fauna
Indicar a ocorrência de animais de pequeno, médio e grande porte que ocorrem na área. Na
medida do possível, deve-se incluir informação relativa a todos os grupos desde mamíferos,
répteis, roedores, aves e peixes que ocorrem na região. Particular ênfase deve ser dada a espécies
protegidas, em risco de extinção, e aquelas com valor económico. Esta informação deve ser
obtida através de observações directas e indirectas e inquéritos no campo e literatura
especializada. Caso haja animais em quantidade e qualidade que justifique um plano de maneio
faunístico, este deve ser elaborado e compatibilizar o plano de exploração florestal com o
faunístico.
2.5 Características sócio-económicas
Descrever a situação social e económica da região onde se localiza a concessão indicando as
principais actividades económicas das comunidades locais, incluindo agricultura e sistema de
cultivo, culturas agrícolas, mercados, exploração de produtos florestais (lenha, carvão, estacas)
para fins lucrativos, indústrias locais e outras fontes de rendimento. Esta informação deve ser
obtida de inquéritos e observações directas no campo e será utilizada para elaborar o plano de
integração das comunidades locais nas actividades da concessão florestal.
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Caixa 4: Informação sócio económica

Aldeias/Comunidades
Número de habitantes
Escolas
Nível de escolaridade
Posto de Saúde
Fontenária/Poço
Indústria/Fabriquetas
Fontes de rendimento
Agricultura de subsistência
Agricultura comercial
Fabrico de carvão
Corte de bambú
Outros
Fonte de informação: observação directa na área, Localidade, Posto Administrativo, Instituto Nacional de
Estatística (INE – www.ine.gov.mz)

2.6 Indústria florestal
Descrever e caracterizar a indústria florestal estabelecida ou que se pretende estabelecer incluindo
o tipo e capacidade da maquinaria para exploração, arraste e transporte, serragem e transformação
secundária. Esta informação deve obter-se do concessionário ou directamente da indústria se esta
estiver estabelecida. A utilidade desta informação é ajudar a estimar a capacidade de produção
(exploração e transformação) e justificar a área da concessão florestal.

Caixa 5: Informação da indústria

Tipo de indústria
Serração
Carpintaria
Fábrica de contraplacados
Outro
Produtos
Madeira serrada
Contraplacados
Outros
Tipo de construção
Em baixo de uma árvore
Material local
Alpendre de madeira
Alvenaria
Capacidade de produção
Volume de toros processados (m3/ano)
Volume de produtos dinais processados
Características da matéria prima
Diâmetro máximo possível de processar
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Diâmetro mínimo possível de processar
Densidade (dureza) da madeira possível de processar
Maquinaria (indicar as quantidades e a potência)
Serra fita principal
Resserradeira
Topejadora
Alinhadeira
Torno
Plaina
Outros
Absorção de mão de obra
Permanente
Eventual
Localização
Dentro da Concessão
Fora da Concessão/Na cidade (indicar a distância da concessão)
Fonte de energia
Linha da EDM
Gerador a diesel ou gasolina
Fonte: Concessionário, verificar o plano de investimento na indústria, projecto industrial. Incluir os
detalhes do projecto industrial nos anexos se for necessário.

3. Recurso florestal
Neste tópico apresenta-se o resumo do inventário florestal da concessão.
3.1 Formações florestais e composição de espécies
Caracterização dos tipos florestais (usar a classificação de Saket 1995 ou outra classificação
florestal em uso em Moçambique) e a área que ocupam; incluir mapa de distribuição das
formações florestais e tabela de características dendrométricas por tipo florestal incluindo
frequência de espécies comerciais (por classe comercial), número de árvores maduras por hectare
(por classe comercial), número de árvores jovens (por classe comercial). Deve-se indicar a
ocorrência de espécies protegidas e em risco de extinção. Esta informação obtém-se do inventário
florestal e usa-se para estimar a capacidade de produção e de regeneração das árvores comerciais
e para planear os tratamentos silviculturais.
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Figura 2: Mapa dos tipos florestais segundo a classificação de Saket

Tabela 3: Distribuição da área por tipo florestal (a ilustração do mapa está na Figura 2)

Uso de terra
Floresta produtiva
LF1 LF2 LF3 T-

Área (ha)
26140
0
15680
9150
1310
150

%

3110

9.5

3200

9.8

32600

100.0

80.2
0
48.1
28.1
4.0
0.5

Outra área não produtiva
Área de conservação
Área comunitária
TOTAL
Fonte de informação: Unidade de Inventário Florestal (UIF), mapa florestal (em papel ou digital) de Saket
(1995). Para as províncias de Zambézia, Inhambane, Cabo Delgado, e Sofala existem outros inventários
mais detalhados que podem ser obtidos na UIF.
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Lista de todas espécies e sua abundância média por hectare e por tipo florestal. Deve-se incluir a
classe comercial de cada espécie e o diâmetro mínimo de corte permitido. Esta informação será
usada para estimar o volume comercial disponível para o corte assim como para planear os
tratamentos silviculturais.
Tabela 4: Composição de espécies (todas as espécies identificadas durante o inventário

florestal); deve se indicar o diâmetro mínimo de medição: geralmente 10 ou 20 cm)
Espécie

Classe
comercial*

Nome científico

Nome comercial ou
nome local

Brachystegia spiciformis
.
.
.

messassa

Trichilia emetica
Total

mafurreira

Abundância**
N/ha

%

segunda

75

20

segunda

0.4
375

0.2
100

* Fonte de informação: a classe comercial e o diâmetro mínimo de corte são estabelecidos pelo
Regulamento Florestal (esta informação está no Anexo 1 deste documento).
** Abundância é o número médio de árvores por hectare (N/ha) estimado com base em todas as árvores
medidas durante o inventário florestal. Para uma melhor referência coloca as espécies em ordem
decrescente da sua abundância: as espécies mais abundantes aparecem em cima da lista e as espécies menos
abundantes no fim da lista.

Geralmente, nas florestas há muito mais espécies do que aquelas que se pretendem explorar. Por
esse motivo, as espécies são agrupadas de acordo a grupos de interesse comercial madeireiro de
modo a facilitar os cálculos. Os grupos são os seguintes:
a) Espécies comerciais desejáveis – estas espécies são aquelas que podem ser
comercializadas, e que o concessionário está interessado em explorar neste presente
momento. Por exemplo a Umbila e a Chanfuta.
b) Outras espécies comerciais – são aquelas que sendo definidas dentro de alguma classe de
qualidade de madeira pelo regulamento florestal, mas que o concessionário não está
interessado em explorar a curto prazo.
c) Espécies não comerciais – aquelas que são em geral árvores de pequeno porte, que
geralmente não produzem madeira, e que não constam na lista de classificação de
espécies madeireiras no regulamento florestal e ao mesmo tempo o concessionário não
está interessado em explorar a curto prazo.

3.2 Volume comercial
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Apresentar o volume comercial (indicar o critério e a fórmula usada e o diâmetro mínimo
considerado para o cálculo do volume comercial) por tipo comercial indicando o volume total e o
volume médio por hectare para cada tipo florestal. Esta informação será usada para confirmar a
área de corte da concessão em função da capacidade da indústria e planear a produção florestal.

Caixa 6: Definição de volume comercial

Volume comercial de uma árvore é aquele que pode constituir madeira para processamento
industrial. Assim, se a indústria florestal é uma serração, o volume comercial é aquele volume da
parte da árvore que pode ser serrada para a produção de madeira. Geralmente, este volume é
constituido principalmente pelo tronco e às vezes, algumas ramadas (ver fórmula de cálculo na
Caixa 7). Para todos os casos existe um diâmetro mínimo e um comprimento mínimo possível de
processar. Para madeira serrada, o toros devem ter pelo menos 2 metros de comprimento sem
defeitos e sem curvaturas (veja a definição de qualidade do tronco na Figura 12) e o diâmetro
mínimo é definido pelo Regulamento Florestal (ver o Anexo 1). Em todos os casos, o volume
comercial de uma árvore é definido pelo tipo de indústria de processamento primário. Para casos
muito particulares como o fabrico de esculturas, ou para o caso de madeiras preciosas
comercializadas por medida de peso, o conceito de volume comercial pode ter outro significado.

Caixa 7: Fórmula para o cálculo do volume comercial

A: Fórmula geral: pode ser utilizada para diferentes florestas e diferentes espécies
2

 D 
VC  HC *  
 *F
 200 
Onde
VC é o volume comercial em m3,
HC é a altura comercial em metros (ver Figura 10 para o conceito de volume comercial)
D é o diâmetro à altura do peito em centímetros
F é um factor de forma que expressa a conicidade das árvores (este valor é 0.8)
B: Fórmula específica: geralmente é um conjunto de fórmulas derivadas através de técnicas de
regressão para certas espécies ou florestas. Cada uma destas fórmulas só pode ser utilizada nas
condições em que foi desenvolvida.
Exemplo: (ver as fórmulas desenvolvidas para Zambézia e para o corredor da Beira)

Tabela 5. Distribuição do volume comercial por classe de tamanho da árvore

Vol. comercial (m3/ha) na classe diamétrica Vol. com. Vol. com.
médio
tot. m3*
20-29
30-39
40-49
>=50
m3/ha
Afzelia quanzensis
0.011
0.031
0.221
0.143
0.406
10613
Combretum imberbe
0.021
0.033
0.027
0.021
0.102
2666
Espécie

Etc.

21

Total
* Volume comercial total = Vol. com médio m3/ha x área produtiva (Afzelia quanzensis 0.406 m3/ha x
26140 ha = 10613 m3)

3.3 Distribuição diamétrica
Apresentar a tabela de frequência e/ou o gráfico de distribuição diamétrica de todas espécies e por
grupo comercial e para algumas espécies. Esta informação usa-se para planear os tratamentos
silviculturais e estimar a capacidade de regeneração, assim como para fazer projecções de
rendimentos florestais. Para além de apresentar a distribuição diamétrica para grupos de espécies,
recomenda-se apresentar curvas de distribuição diamétrica de espécies comerciais desejáveis
separadamente. Recomendações específicas podem ser dadas para cada espécies quando se
conhecer a sua distribuição diamétrica.
Tabela 6: Distribuição diamétrica por grupo comercial/madeireiro

Classe diamétrica
(cm)

20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
>70

Abundância (número de árvores por hectare)
*Espécies
*Outras
Espécies não Total
comerciais
espécies
comerciais
(todas
desejáveis
comerciais
espécies)
16
35
61
112
11
23
25
59
6
12
13
31
3
8
5
16
1
3
3
7
1
0
2
3
38
81
109
228
16.7
35.5
62.9
100

%

49.1
25.9
13.6
7.0
3.1
1.3
100

Total
%
* Espécies comerciais desejáveis são aquelas espécies comerciais que a concessão pretende explorar.
Outras espécies comerciais são aquelas que sendo classificadas como comerciais pelo Regulamento
Florestal, a concessão não tem planos de explorar a curto prazo.
Nota: as percentagens são todas calculadas com base no número total de árvores por hectare, neste exemplo
esse valor é 228.
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A b u n d â n c ia ( N /h a )

120
100
80
60
40
20
0

20-30

30-40

40-50
50-60
classe diamétrica (cm)

60-70

>70

todas espécies

espécies comerciais desejáveis

outras espécies comerciais

espécies não comerciais

Figura 3: distribuição diamétrica das árvores por grupo comercial (a informação do gráfico
está na Tabela 6)

3.4 Regeneração natural
Indicar o tamanho de árvores considerados “regeneração” (árvores não estabelecidas) e o critério
utilizado para a sua medição ou observação. Indicar a quantidade e percentagem de regeneração
por classe comercial e tipo florestal, procurando salientar as espécies mais abundantes e as
espécies comerciais, o seu estado sanitário e competitivo, e descrever o aspecto geral das árvores
não estabelecidas. Especial ênfase deve ser dada para as espécies comerciais desejáveis, de modo
a derivar recomendações específicas sobre tratamentos silviculturais ou algumas restrições a
tomar em consideração.
Caixa 8: Definição de regeneração natural

Regeneração natural refere-se a todas as plantas que ainda não atingiram o DAP de 20
centímetros, que espera que vão crescer e atingir a idade adulta, isto é, o diâmetro mínimo de
corte. Estas plantas são medidas durante o inventário em parcelas relativamente pequenas e
constituem a reserva que vai formar a nova floresta no futuro. A regeneração natural é
subdividida em dois grupos:



Regeneração natural não estabelecida: as plantas com dap inferior a 10 cm; estas plantas
fazem parte do inferior da floresta e, em geral, não se tem bem a certeza se vão ou não atingir
a maturidade;
Regeneração natural estabelecida: as plantas com dap superior a 10 cm, mas inferior a 20
cm. Este grupo pertence ao estrato intermédio. Trata-se de árvores com a maior probabilidade
de crescer e atingir a idade adulta, isto é, atingirem o diâmetro mínimo de corte.

Tabela 7: Quantidade e percentagem de regeneração por grupo comercial

Classe diamétrica

Abundância (número de árvores por hectare)

%

23

(cm)

*Espécies
comerciais
desejáveis

*Outras
espécies
comerciais

Espécies não Total
comerciais
(todas
espécies)

5-10
10-20
Total
%
* Espécies comerciais desejáveis são aquelas espécies comerciais que a concessão pretende explorar.
Outras espécies comerciais são aquelas que sendo classificadas como comerciais pelo Regulamento
Florestal, a concessão não tem planos de explorar.
Nota: as percentagens são todas calculadas com base no número total de árvores por hectare.

3.5 Produtos florestais não madeireiros
Caixa 9: Definição de produtos florestais não madeireiros
Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) são todos os produtos derivados da floresta excepto a
madeira. Esta definição classifica como PFNM as fibras, frutos, raízes, cascas, folhas, taninos, cogumelos,
exudados, mel, plantas medicinais, lenha e carvão, entre outros.

Durante o inventário, é preciso identificar e listar os produtos florestais não madeireiros que
ocorrem na área da concessão indicando a sua natureza, utilidade e forma de extracção. Deve-se
indicar a sua ocorrência por tipo florestal e se possível, quantificar e qualificar os produtos
identificados. Esta informação será necessária para definir um plano de aproveitamento de PFNM
caso se justifique, incluindo a participação comunitária. A tabela que segue mostra a tabela de
PFNM presentes na concessão.

Tabela 8: Produtos florestais não madeiros da área de concessão

N

Espécie

Local de ocorrência Tipo de produto

Época de exploração

3.5.1 Maneio de produtos florestais não madeireiros
A utilização dos produtos florestais não madeireiros (PFNM) dentro das concessões florestais
deve obedecer a regras estabelecidas pelo regulamento e devem obedecer um plano de maneio
respectivo. Deve-se ter em conta que a exploração destes produtos pode ter consequências
indesejáveis para a regeneração e crescimento da floresta ou perturbar outras formas de vida na
área da concessão. Por exemplo, a exploração de sementes de uma espécie florestal para fins
medicinais ou alimentação pode diminuir a sua regeneração e se esta espécie fôr de interesse
madeireiro pode afectar o processo de produção de madeira.
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4. Objectivos do maneio florestal
O objectivo geral estabelecido na Lei de Floresta e Fauna Bravia “... proteger, conservar,
desenvolver e utilizar de forma racional e sustentável os recursos florestais e faunísticos, para o
benefício económico, social e ecológico da actual e futura geral de moçambicanos ...” deve estar
presente nos objectivos do maneio.
Assim, deve haver equilíbrio entre os objectivos de produção e conservação, entre a exploração
da madeira e de outros produtos florestais não madeireiros, bem como entre os objectivos
económicos, sociais e ambientais.
Caixa 10. Objectivos típicos de uma concessão florestal para produção de madeira

Produzir toros de madeira de Umbila, Chanfuta, Muaga, e Jambirre num total de 4.000 m3/ano de
toros para abastecer à indústria de serração de madeira
Produzir madeira serrada das espécies indicadas no número anterior num total de 2.000 m3/ano
de madeira serrada.
Criar 70 postos de emprego, sendo 53 para as populações locais que irão ser empregues nas
actividades florestais e da indústria
Engajar em programas de desenvolvimento rural para o benefício das comunidades vizinhas da
área da concessão
Desenvolver actividades de protecção da floresta e promoção de actividades de regeneração de
espécies de madeira comercial com vista a manter um stock explorável de madeira comercial
Para além dos objectivos gerais, o plano de maneio pode incluir as metas concretas a atingir a
longo, médio e curto prazo. A caixa que segue mostra um exemplo de objectivos a longo, médio e
curto prazo do plano de maneio de uma concessão com objectivo de produção de madeira para
abastecimento duma serração.
Caixa 11: Exemplo de metas a atingir a curto, médio e longo prazo de uma concessão florestal para a
produção de madeira em toro para abastecimento duma serração

Os objectivos estratégicos de longo termo (25 a 50 anos) da concessão florestal são os
seguintes:
 Produzir de madeira em toros (p.e 10.000 m3/ano), em regime de rendimento sustentável,
para abastecer a serração da empresa Madeiras de Moçambique Lda;
 Proteger a floresta contra as queimadas e derrubas para agricultura para conseguir uma
redução de ocorrência de incêndios e desmatamento em 75%;
 Assegurar a exploração racional dos produtos florestais madeireiros e PFNM, para o
autoconsumo das comunidades locais com vista a gerar rendimento para cerca de 50 famílias
residentes nas comunidades locais;
 Integrar as comunidades locais em actividades protecção e conservação da floresta na
concessão através da capacitação e assistência de 10 fiscais comunitários.
Os objectivos a médio prazo são os seguintes (5 a 10 anos):
 Promover a exploração, processamento e comercialização de espécies secundárias mais
abundantes na concessão
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Aumentar o leque de espécies exploradas anualmente, incluir na meta anual de toros espécies
de 2a, 3a, e 4a com vista a aumentar o Corte Anual Admissível (CAA) em 20%;
Desenvolver práticas silviculturais e de maneio adequadas para a regeneração e crescimento
de espécies comerciais mais exploradas na concessão para aumentar a taxa de crescimento
volumétrico e a abundância de espécies comerciais desejáveis;
Estabilizar ou reduzir a área de agricultura tradicional dentro da concessão para reduzir a taxa
de desmatamento dentro da área produtiva da concessão;
Reduzir as queimadas descontroladas no interior da concessão;
Estabelecer programas e campanhas de educação e sensibilização das comunidades locais
para a importância da conservação e uso racional dos recursos florestais e faunísticos da
região.

Os objectivos a curto prazo são os seguintes (1 a 5 anos):
 Organizar a empresa para a implementação do plano de maneio da concessão (criar uma
equipe multidisciplinar dirigida por um Eng. Florestal e inclui 1 técnico médio e 1 fiscal
ajuramentado);
 Delimitar e fixar tabuletas de identificação ao longo do perímetro da concessão;
 Estabelecer e marcar no terreno os blocos anuais de exploração anual;
 Estabelecer uma base de dados e um sistema de registo de informação da concessão com vista
a facilitar o controle das actividades
 Iniciar a exploração florestal experimental, p.e produção de 3.000 m3, 6.000 m3 e 10.000 m3
no primeiro, segundo e terceiro ano de actividade, respectivamente;
 Manter o aceiro externo limpo, para evitar a entrada do fogo na concessão;
 Promover e facilitar a organização das comunidades locais (p.e facilitar a criação de comités
de gestão comunitário), residentes e vizinhas a concessão, para o diálogo, resolução de
conflitos, canalização de benefícios, busca de consensos e mecanismos de participação destas
em actividades de conservação e protecção da floresta e exploração racional dos PFNM para
o autoconsumo;

5. Componentes do plano de maneio
Neste tópico apresenta-se as principais actividades de maneio a serem desenvolvidas na
concessão. As prescrições do maneio são feitas com base nas informações dos capítulos
anteriores, isto é, informação básica, dados do inventário florestal da área de concessão e
objectivos do maneio.
Aqui apresentam-se apenas as actividades a desenvolver a longo termo. As actividade a realizar a
médio (5 anos) e a curto prazo (1 ano) serão apresentadas nos planos de maneios quinquenais e
anuais, respectivamente.
As componentes principais a incluir são os seguintes:
5.1 Produção da florestal
5.1.1 Crescimento da floresta
O crescimento é o aumento de tamanho (diâmetro, área basal ou volume) por unidade de tempo.
Esta informação é estimada por tipo florestal e por grupo comercial, geralmente exprime-se em
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m3.ha-1.ano-1 para o crescimento volumétrico ou cm.ha-1.ano-1 para o crescimento diamétrico. O
crescimento estima-se de medições periódicas das árvores em parcelas permanentes ou
temporária. Caso não haja informação de crescimento para a área da concessão, permite-se
utilizar informação derivada em áreas similares. A concessão deve ter suas próprias parcelas de
pesquisa para estimar estes valores para as condições locais. Onde existem dados de crescimento,
podem-se utilizar para calibrar modelos de crescimento e rendimento para fazer a projecção da
produção e planificar as actividades de exploração.

Caixa 12: Fontes de informação sobre o crescimento florestal em Moçambique e no trópico.

O que se assume na falta de informação
Há ainda para o país, pouca informação sobre o crescimento das florestas nativas e pouca informação sobre
a distribuição espacial das espécies (particularmente as comerciais), o que facilitaria estimar a capacidade
de corte anual de uma maneira mais realística. Como resultado, e para se derivar informação prática que
permita as Concessões trabalharem numa base mais ou menos segura, vários artifício têm sido utilizados
para estimar tanto a capacidade anual de corte, bem como o ciclo de corte. Em seguida, a informação a ter
em consideração:
A: O que é que não se sabe?
A taxa de crescimento das espécies comerciais
A relação de competição entre as espécies comerciais e as não comerciais
A distribuição espacial das espécies comerciais
B: O que se assume? (mas que se sabe que não é certo):
O crescimento de todas as espécies e de todas as árvores é homogêneo e constante
A disribuição das árvores e das espécies no povoamento é homogênea
C: Consequências de assumir os pressupostos acima:
A capacidade de corte anual pode estar abaixo ou acima do valor real, resultando num subaproveitamento
ou numa destruição da floresta respectivamente
O ciclo de corte pode estar abaixo ou acima do valor real, resultando na redução da capacidade de corte
anual ou no subaproveitamento da floresta, respectivamente.
A relação entre a capacidade de corte anual para cada espécie e o conceito de bloco de corte anual pode ser
mais complexo e gerar conflitos no terreno
D: Possíveis acções para melhorar o nível de informação (este processo pode ser feito em cooperação
com as instituições de investigação florestal)
Mapear a distribuição das espécies comerciais dentro da concessão (junto com o inventário detalhado), pelo
menos por tipo florestal – para conhecer a distribuição das espécies comerciais na concessão
Estabelecer parcelas de amostragem permanente dentro da concessão – para avaliar o crescimento florestal
das espécies comerciais e outras não comerciais
E: Fontes de informação de crescimento florestal
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Saket (1995): crescimento volumétrico referente ao volume total para todas as espécies 1.4 m 3/ha/ano para
a zona Norte (Nampula, Niassa, Cabo Delgado), 1.65 m3/ha/ano para a zona Centro (Tete, Zambézia,
Manica, So) e 0.4 m3/ha/ano na zona Sul (Inhambane, Gaza e Maputo)
Sitoe (1999): crescimento diamétrico para a Millettia stuhlmannii em Manica: 3 mm/ano.
Saket (1999) cita estudos de crescimento em plantação de 9 espécies nativas: 1.18-7.78 m3/ha/ano

5.1.2 Ciclo de corte
Ciclo de corte é o período, em anos, entre dois cortes sucessivos na mesma área. Quando a
exploração é selectiva com base num diâmetro mínimo de corte, o ciclo de corte pode ser mais
curto que quando se faz um corte raso. O ciclo de corte estima-se em função do stock de volume
comercial da floresta, o crescimento da floresta, o diâmetro mínimo de corte e a capacidade de
exploração da empresa. O ciclo de corte, geralmente é igual ao número de compartimentos da
área de produção florestal. Ciclo de corte pode se calcular aproximadamente com o tempo
necessário que das árvores de classe 10 cm anterior de diâmetro minimo (dmc) corte passem a
classe de dmc. Para isso é necessário que se verifique a condição de que existem árvores
suficientes na classe diamétrica imediatamente inferior ao dmc. Geralmente 10 árvores de
espécies comerciais por hectar são consideradas suficientes. Por exemplo, no caso de uma espécie
com dmc = 40cm, precisa-se verificar se existem pelo menos 10 árvores de espécies comerciais
na classe 30-40 cm. Neste caso, quando se conhece o crescimento médio, pode-se utilizar a
informação da Tabela 9 para determinar o ciclo de corte, ou utilizando a fórmula seguinte.
CC = Intervalo de classe (mm)/Crescimento diamétrico (mm/ano)
Tabela 9. Crescimento diamétrico e ciclo de corte

Crescimento diamétrico
(mm/ano)
2
3
4
5

Tempo de passagem classe
diamétrica 100 mm (10
cm), anos = ciclo de corte
50
33
25
20

Caixa 13: Procedimentos para o cálculo do ciclo de corte e do corte anual admissível

A: Método de Saket (progressão da classe diamétrica) (Saket et al 1999)
Dados necessários:
CreDiam - crescimento diamétrico (mm/ano)
VolÁrvore – volume médio de árvores maduras, acima do DMC (m3/árvore)
ÁrvMadura – número de árvores comerciais maduras recrutadas durante o ciclo de corte
por hectare (árvores/ha)
ACO – área produtiva da concessão (ha)
Assume-se
Existência de árvores de futura colheita (AFC) na classe imediatamente inferior ao DMC
Iclasse - Intervalo de classe diamétrica (mm) definido que contém as árvores de futura
colheita (AFC)
Passo 1: Calcular o Ciclo de Corte (CC) em anos
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CC 

IClasse(mm)
CreDiam(mm / ano)

Exemplo: IClass = 10 cm ou 100 mm; CreDiam = 3 mm/ano
CC = 100/3 = 33 anos
Passo 2: Calcular o rendimento (R) em m3/ha: volume de madeira comercial em pé num hectare
depois de passado um período de tempo igual ao ciclo de corte

R  VolÁrvore(m 3 / árvore) * ÁrvMadura(árvores/ ha)
Exemplo: VolÁrvore = 0.4933 m3/árvore; ÁrvMadura = 10 árvores/ha
R = 0.4933*10 = 4.933 m3/ha
Nota: neste passo, para o cálculo do rendimento, recomenda-se utilizar os dados do inventário florestal.
Assim, R = Vcom (m3)/Área de amostragem(ha)
Vcom é o volume comercial de árvores com dap>dmc de todas as espécies, estimado como o total medido na área de
amostragem
Área de Amostragem é a área efectivamente medida durante o inventário florestal
Exemplo: se foram medidos 40 clusters (de 4 parcelas de 0.2 ha cada), a área efectiva de amostragem é 32ha
Se nessa área tiver sido encontrado o volume comercial de todas as espécies 157 m3, então R = 157/32 = 4.9 m3/ha.

Passo 3: Calcular CreVol – o crescimento médio em volume em m3/ha/ano: o volume de corte
anual médio por hectare

CreVol 

R(m 3 / ha)
CC (anos)

Exemplo: Usando a informação derivada nos passos 1 e 2; R = 4.933/33 = 0.1495 m3/ha/ano
Passo 4: Calcular CAA – o corte anual adimissível (m3/ano): volume anual de corte ou volume de
corte permissível por ano

CAA  CreVol(m3 / ha / ano) * ACO (ha)
Exemplo: ACO = 45000 ha; CAA = 0.1495*45000 = 6727.5 m3/ano

B: Método da CMS - Colheita Máxima Sustentável
Informação necessária
Crescimento volumétrico (de todas as espécies ou apenas de espécies comerciais)
Proporção do volume de espécies comerciais em relação ao volume de todas espécies
Passo 1: Estabelecer a fórmula de cálculo e os princípios
a) fórmula de cálculo: Vt 1  Vt  CreVoltotal  CAA
b) princípio: para manter a sustentabilidade da floresta ao longo do tempo, o volume actual (V t)
deve ser igual ao volume futuro (Vt+1). Logo, o corte anual admissível (CAA) é igual ao
crescimento volumétrico total de espécies comerciais: CAA = CreVoltotal.
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Exemplo: CreVoltotal = 1m3/ha/ano para todas as espécies (Saket reporta valores de 0.4 a 1.65
m3/ha/ano para florestas de Moçambique – veja Caixa 12)
Passo 2: Como apenas uma parte pequena (cerca de 10-15%) é constituida por espécies de
importância comercial, o crescimento utilizado no passo anterior é reduzido na mesma proporção.
Exemplo: Percentagem de espécies comerciais em relação ao total (P) = 10%, o crescimento de
espécies comerciais CreVolcomercial é estimado utilizando a seguinte fórmula:
CreVolcomercial = 1m3/ha/ano x 0.10 = 0.1m3/ha/ano
Passo 3: Assumindo a igualdade da alínea b do passo 1, tem-se o Corte Anual Admissível (CAA)
para a área produtiva da concessão (ACO=45000ha):
CAA = CreVolcomercial x ACO = 0.1 x 45000 = 4500 m3/ano
5.1.3 Corte anual admissível (CAA)
O corte anual admissível (CAA) é o valor máximo que uma empresa florestal pode explorar num
dado ano dentro da concessão florestal. Este valor é estimado em função da capacidade de
exploração, transporte e transformação da empresa e da produtividade da floresta. Se a área da
concessão, o volume comercial e o tamanho dos blocos tiverem sido devidamente estimados, e a
empresa cumprir com as metas de produção estipuladas, pode se garantir uma produção
sustentada.
A meta de produção de toros deve estar em harmonia com o corte admissível de modo a não
ultrapassar o volume previsto. Este deve especificar o volume dos toros a serem explorados por
espécie para cada ano ou bloco de corte.
Existem várias maneiras e fórmulas para definir o corte anual admissível (CAA) dependendo da
informação disponível sobre crescimento de árvores e computação de cálculos. A Caixa 13
apresenta alguns dos procedimenros detalhados. De uma maneira simples, pode-se calcular o
corte anual admissível utilizando o volume comercial das árvores maduras (acima do diâmetro
mínimo de corte), o ciclo de corte e a área produtiva da concessão com base na fórmula seguinte
ilustrada pela Tabela 10.

CAA 

VA
f
CC

V = Volume comercial >= dmc (m/ha)
Volume comercial de árvores com DAP igual ou mais grande do que DAP mínimo de
regulamento (20-50 cm, depende de espécies)
Segundo inventário florestal
A = Área de floresta produtiva (ha)
Segundo zoneamento da concessão
CC = Ciclo de corte (anos)
Intervalo entre cortes na misma área. Depende de crescimento de árvores. Em
Moçambique geralmente 20-30 anos.
f = Factor de segurança (ou exploração)
Coeficiente de diminuição de volume comercial por árvores de qualidade inferior, árvores
não encontradas, danos derivadas da exploração e árvores para produção de sementes
Geralmente utiliza-se factor entre 0.7 e 0.8.
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Tabela 10. Cálculo de corte anual admissível

Espécies

DMC
(cm)

Afzelia quanzensis

50

Combretum imberbe

40

Vol. comercial (m3/ha) na Vol. com. Vol. com.
classe diamétrica
DAP>DMC, DAP>DMC CAA
3
(m3/ha)
(m3)
20-29 30-39 40-49 >=50
(m /ano)
0.011 0.031 0.221 0.143
0.021 0.033 0.027 0.021

0.143
0.048

3738
1255

120
40

Etc.

Total
CAA de Afzelia quanzensis (0.143 m3/ha x 21640 ha)/25anos x 0.80 = 120 m3/ano

5.2 Produção de produtos florestais não madeireiros
As comunidades locais têm o direito de continuar a explorar os produtos madeiros e não madeiros
que precisam para seu autoconsumo. Muitos destes produtos têm especial importância para as
comunidades locais, pois concorrem para a melhoria da dieta, saúde e, em alguns casos, a sua
venda constitui a única fonte de rendimento familiar. Por isso, há que assegurar que estes
produtos são explorados de forma racional e sustentável e que a sua protecção e conservação
esteja garantida, através da adopção de medidas de maneio e exploração adequados.
Os passos a seguir nessa direcção incluem:





Identificação de PFNM e o método de extracção que não prejudica a produção de
madeira na concessão;
Estabelecimento de princípios e normas de exploração e extração dos PFNM com a
participação das comunidades locais, preferivelmente recorrendo as normas e práticas
costumeiras;
Fixação de limites máximos de quantidades de PFNM a extrair da floresta, tendo em
conta a necessidade de protecção, conservação e sustentabilidade dos recursos em
causa;
Mecanismo de controlo e fiscalização da extracção e comercialização dos PFNM.

Atenção especial deve ser dada a produção do carvão, bambú e do mel, produtos que na
actualidade são mais explorados, têm mercado e nelas intervém o maior número de
pessoas a nível das comunidades.
No caso da produção do carvão é importante considerar:


A matéria prima a usar: preferencialmente usar resíduos da exploração, árvores mortas
e outra biomassa seca existente na floresta, evitar abate de árvores, especialmente das
espécies com valor comercial, edêmicas ou em vias de extinção;
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Método de produção de carvão: privilegiar métodos com menor impacto ambiental
especialmente que reduzam risco de incêndio e proporcionam maior rendimento na
produção de carvão;
Controle e protecção de potencial incêndios decorrentes da actividade através da
construção de aceiros à volta dos fornos;
Acordos e parcerias com as comunidades locais na produção, distribuição e
comercialização do carvão.

Para a produção do mel ter em atenção os seguintes pontos:





Tipo de colmeia a usar: privilegiar colmeias melhoradas cuja utilização é mais segura e
eficiente;
Evita a retirada de casca de árvores para o fabrico de colmeias tradicionais e a
utilização do fogo para extracção do mel;
Controle e protecção de potencial incêndios decorrentes da actividade;
Acordo e parcerias com as comunidades locais na produção, distribuição e
comercialização do mel.

Figura 4: Construção de um aceiro para a protecção de incêndios à volta de fornos de produção de

carvão.

5.3 Organização da área da concessão
5.3.1 Zoneamento
A área da concessão deve ser planificada de modo a se definir a natureza de utilização desejada e
requerida por lei. As áreas comumente necessárias numa concessão são (i) a área de produção
florestal, (ii) área de conservação, (iii) área de infraestrutura, (iv) área comunitária.
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5.3.1.1 Partição ideal da concessão florestal
O mapa que segue mostra o zoneamento ideal de uma concessão florestal, com objectivo de
extracção de madeira para processamento no local.

Figura 5: Zoneamento de uma concessão florestal

O ideal da actividade de zoneamento é a maior parte (cerca de 80%) da área da concessão ser
ocupada pela floresta produtiva ou área de produção florestal, seguida da área de protecção,
depois a área comunitária e por fim a área de infra-estruturas; infelizmente nem sempre é assim
em muitas concessões no país.
Por exemplo, um levantamento feito na província de Cabo Delgado, identificou concessões em
que a área produtiva ocupava apenas 26% da área total nominal da concessão; nestas
circunstâncias a sugestão é desvincular da concessão toda a área sob influência directa das
populações. A partição ideal que sugerimos para uma concessão florestal é a seguinte:
 Área produtiva:
 Área de protecção:
 Área comunitária:

80% da área nominal da concessão;
10% da área nominal da concessão;
10% da área nominal da concessão;
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 Área de infra-estruturas:

não é importante em termos de tamanho, em geral é
inferior a 1% da área total da concessão.

5.3.1.2 Etapas a seguir para o zoneamento da concessão florestal
O zoneamento da concessão deve ser preocupação do concessionário logo que ele decide
submeter o expediente para a oficialização do projecto. Ele deve ter informação necessária para
que a área a solicitar tenha de facto recurso florestal suficiente para os objectivos da sua empresa,
deve ainda evitar áreas pobres em florestas e com intensa ocupação humana.
Dado a urgência de submissão dos documentos nos SPFFB, aos custos envolvidos na recolha de
informação preliminar das áreas da concessão, os dados disponíveis para a decisão sobre a área
certamente não serão suficientes. Assim, sugere-se que, após a assinatura do contrato e do plano
de maneio da concessão, e à medida que o concessionário vai conhecendo melhor a concessão,
faça pedido de reajustamento da área, por forma a que cerca de 80% da área seja ocupada de
floresta produtiva. A caixa 13 mostra os passos a seguir para o zoneamento final da concessão.

5.3.1.3 Área de produção florestal
Esta é a área principal da concessão florestal, onde estão concentradas as manchas de floresta
mais ricas da concessão. A área destina-se à produção e exploração de madeira, as actividades de
silvicultura e maneio, p.e plantações de enriquecimento, condução e maneio de brotacão, devem
se centrar nesta área. A caixa que segue mostra exemplos de actividades permitidas e não
premeditas na área de produção:
Caixa 14. Actividades permitidas e proibidas na área produtiva de uma concessão

Actividades permitidas









Exploração de madeira, conforme as regras estabelecidas no plano de maneio;
Exploração de PFNM pelas comunidades locais, conforme as regras estabelecidas para o
efeito;
Actividades silviculturais que visam promover e acelerar a regeneração e o crescimento das
árvores jovens;
Maneio e condução de brotacão;
Plantação de enriquecimento da floresta com espécies comerciais valiosas;
Protecção contra as queimadas descontroladas;
Pesquisa florestal;
Ritos e cerimónias tradicionais.

Actividades proibidas






Abertura de machambas;
Abate indiscriminado de árvores;
Queimadas descontroladas;
Construção de habitações e outras infra-estruturas.

5.3.1.4 Área de conservação
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A área de conservação destina-se à protecção de ecossistemas frágeis, como por exemplo as
encostas, fontes e cursos de água, etc., espécies raras ou em perigo de extinção, entre outros. As
actividades a desenvolver nesta área devem ser limitadas, de modo a reduzir o impacto humano
na zona e que se mantenha uma cobertura florestal sem perturbação. As actividades permitidas e
proibidas nas áreas de conservação da concessão são as seguintes:
Caixa 15. Actividades permitidas e proibidas na área conservação de uma concessão florestal

Actividades permitidas







Eco-turismo;
Ritos e cerimónias tradicionais;
Pesquisa florestal;
Colheita de sementes;
Extracção de PFNM para auto-consumo das comunidades locais, seguindo as regras
estabelecidas no pplano de maneio;
Protecção contra as queimadas descontroladas.

Actividades proibidas







Abertura de machambas;
Abate indiscriminado de árvores;
Queimadas descontroladas;
Construção de habitações e outras infra-estruturas;
Qualquer actividade que implica abate de árvores ou perturbação do ecossistema.

5.3.1.5 Área de infra-estruturas
Zona de infra-estruturas é a área destinada ao estabelecimento da indústria, residências dos
trabalhadores e outras infra-estruturas sociais e económicas necessária para o funcionamento
normal da concessão.
É nesta área onde será estabelecida a indústria de processamento, os escritórios, oficinas, o
parque residencial, etc. Esta área deve ser localizada junto ou perto da principal via de acesso da
concessão e deve ser escolhida por forma a evitar ou reduzir impacto da presença humana na área
de produção e de conservação.

5.3.1.6 Área comunitária
Na maioria das concessões aprovadas pelo Governo regista a presença de comunidades locais, no
interior ou na vizinhança da concessão. De acordo com a Lei, estas comunidades têm o direito de
continuarem a viver na área, a desenvolver as actividades produtivas que vinham realizando antes
do estabelecimento da concessão (p.e agricultura), têm acesso livre aos recursos florestais e
faunísticos da zona e podem explorar os produtos florestais que necessitam para o autoconsumo.
Por isso é importante definir, no interior da concessão, a área para o desenvolvimento
comunitário sem prejudicar as actividades principais da concessão.
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A área comunitária tem como finalidade:
 Criar um espaço para estabelecimento de infra-estruturas sociais e económicas para as
comunidades locais;
 Estabelecer áreas permanentes para a prática de agricultura, pecuária e outras actividades
económicas;
 Estabelecer áreas de extensão e demonstração de boas práticas agro-floreatais.

5.3.2 Estradas
As principais estradas dentro da concessão e aquelas a ligam á rede nacional devem ser
permanentes, utilizáveis na primeira e demais explorações.
A primeira aproximação da rede de estradas é estabelecida no mapa da concessão, tendo em
consideração as características topográficas, infra-estruturas existente e planificada para a área e a
quantidade de madeira existente nos diferentes compartimentos da concessão. Em geral, as
estradas devem ser em linha recta, paralelas e localizadas no sentido leste – oeste (ver Figura 6)
para facilitar a secagem após as chuvas. As estradas florestais e caminhos de arraste vão servir
como quebra-fogos na concessão florestal.

Caixa 16. Passos a seguir para o zoneamento final da concessão florestal *

Passo 1. Contacto aos SPFFB para a indicação de áreas potenciais para concessões e recolha
de informação escrita da zona onde se localiza a concessão




As áreas potenciais são aquelas áreas ricas em madeira
Informação disponível nos mapas florestais, p.e o Mapa de Malleux e Mapa do Saket e outros
mais recentes produzidos para Zambézia, Sofala, Cabo Delgado e Inhambane, ou as áreas sob
exploração em regime de licença simples;
Nesta fase faz-se também um levantamento de gabinete, da informação básica da região.

Passo 2. Visita à área de concessão





A visita é feita por uma equipe multidisciplinar e tem por objectivo conhecer os limites da
concessão, validar e completar a informação da zona, fazer a consulta às comunidades locais;
Durante a visita à floresta deve se fazer uma primeira estimativa para avaliar a existência do
volume e espécies comerciais. O processo pode incluir a medição de 3-4 clusters para uma
estimativa inicial do volume de madeira, observações em transectos, prospecção, inventário
preliminar, uso de pisteiros e informadores locais
Nesta fase é importante envolver e incluir, na equipe de trabalho, as autoridades distritais e
locais do Estado, bem como os líderes comunitários;
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A colheita de dados pode ser feita através do Diagnóstico Rápido Rural (RRA) participativo
(ver informação na Caixa 4)

Passo 3. Submissão do pedido de concessão aos SPFFB (Artigo 26 e 27 do RLFFB)



Com as informações obtidas nos passos anteriores já é possível preparar e submeter o pedido
de concessão;
O pedido apresenta o mapa preliminar da concessão gerado pelo RRA, com observações no
terreno;

Passo 4. Inventário e plano de maneio (Artigo 28 do RLFFB)





Uma vez aprovado o pedido, faz-se o inventário detalhado da área e o plano de maneio;
A informação usada para o elaborar o primeiro mapa da concessão provavelmente não é
suficiente. Nesta etapa, com base nos dados do inventário e do maior conhecimento da área,
pode-se produzir o mapa final da concessão;
O mapa final ajustado é apresentado no plano de maneio, com a partição aproximada de 80%,
10% e 10% para área produtiva, área de conservação área comunitária, respectivamente;
O plano de maneio indica a área que não tem floresta, p.e aldeias, machambas, campos de
pastagem colectivos etc., que se aconselha que seja desvinculada da concessão. Esta área
pode ser devolvida ao Estado ou então declarada área comunitária, não sujeita a taxa de
concessão.

Passo 5. Pedido para reajuste da área e registo na DINAGECA



Feito o mapa definitivo é preciso o seu registo na DINAGECA e no tombo nacional de
florestas;
A demarcação da concessão prevista no regulamento (Art. 33 do RLFFB) incidirá apenas
sobre a área definitiva da concessão;

* Para informação detalhada sobre o processo de pedido de uma concessão, incluindo todos os passos veja o Manual de Legislação de
Florestas e Fauna Bravia (Ministério da Agricultura 2005).

Figura 6: Plano de estradas dentro da concessão florestal
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5.3.3 Blocos de produção

A área de corte (área efectiva de produção) deverá ser dividida em compartimentos ou
blocos operacionais que serão explorados anualmente. Os blocos correspondem a
unidades de maneio florestal onde as intervenções são feitas de maneira uniforme. Os
blocos devem ter em conta o tipo florestal e a sua respectiva densidade volumétrica.
Duma forma geral, o tamanho dos blocos estima-se em função do volume total da área de
produção, a capacidade de exploração, e o período de rotação (o qual é função do
crescimento volumétrico). Cada bloco deve ser capaz de fornecer madeira suficiente para
o período de pelo menos um ano. A Caixa 17 apresenta recomendações de como
subdividir a concessão em blocos de produção.
Caixa 17. Recomendações para a definição de blocos/talhões/compartimentos de produção na concessão








Blocos de produção são unidades de superfície que são estabelecidos com o fim de facilitar a
planificação anual;
Sempre que possível, os blocos de produção devem ser regulares, limitados por uma estrada,
aceiro ou acidente topográfico;
Em geral, o número de blocos de produção é igual ao ciclo de corte. No caso de uma
concessão com área de produção de 90.000 ha e ciclo de corte de 30 anos, a concessão terá 30
blocos de produção com 3.000 ha cada;
Em alguns casos, podem-se desenhar blocos de produção não uniformes para responder às
características de distribuição espacial de diversas espécies madeireiras. Nesses casos, os
blocos podem ser maiores (não anuais) e permitir que estes sejam explorados durante um
certo número de anos;
A sequência de exploração dos blocos pode ser contínua (blocos seguidos) ou alternada
(blocos alternados).

5.4 Operações florestais
Neste tópico apresentam-se, duma forma geral, os princípios, objectivos e as actividades
florestais gerais a realizar numa concessão florestal. As acções concretas a realizar em
determinado ano, num bloco especifico, são detalhados nos plano quinquenal e planos operativos
da concessão.
As operações florestais são aplicados na área de produção da floresta dependendo da necessidade.
Operações silviculturais podem ser feitas com a finalidade de garantir uma regeneração suficiente
para a próxima colheita, eliminar material combustível antes do período seco, eliminar árvores
com doenças ou pragas, preparar a área para a exploração florestal, entre outras. A seguir
indicam-se algumas das actividades que se podem levar a cabo na área de produção.
5.4.1 Operações antes da exploração florestal
Estas operações têm em vista permitir uma exploração florestal eficaz e com o mínimo de custos
e danos no povoamento remanescente bem como mínimo impacto ambiental negativo. Neste
grupo de operações podem se incluir a reabilitação de caminhos florestais e pontes, preparação
dos pátios, corte de trepadeiras, marcação de árvores para abate e planificação da rede de arraste,
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entre outras. Os detalhes operativos devem estar contidos no respectivo plano de maneio
operativo anual.
Caixa 18. Operações silviculturais antes da exploração







Objectivo: (i) preparar a área para a exploração; (ii) reduzir os custos de exploração, através
da melhor organização e eficiência nas diferentes operações de exploração; (iii) reduzir
impacto da exploração nas árvores remanescentes e (iv) promover e facilitar a recuperação da
floresta depois da exploração.
Princípios orientadores: (i) as actividades silviculturais a realizar no bloco ou talhão são
definidas no plano quinquenal e detalhadas no plano anual de actividades da concessão
florestal; (ii) as actividades são definidas e feitas de forma a minimizar os impactos negativos
na floresta e reduzir as perdas e danos e acidentes durante a exploração florestal; (iii) acções
no terreno são feitas com pelo menos três meses antes da exploração.
Actividades silviculturais antes da exploração: (i) identificação, localização e marcação
das árvores a explorar; (ii) marcação de árvores porta-sementes que não vão ser abatidas; (iii)
inventário de pré-exploração; (iv) locação e abertura dos pátios de acumulação de toros; (v)
definição e abertura de caminhos de arraste; (vi) abertura e limpeza das estradas de acesso ao
talhão anual de corte; (vii) para floresta fechada, corte de lianas e abertura de trilhos de
acesso às árvores a abater.

A. floresta com lianas

B. danos na floresta devido às lianas
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C. acidentes que podem ocorrer devido às lianas

D. o corte de lianas pode prevenir danos e acidentes de trabalho

Figura 7. Em florestas onde há lianas, os danos causados ao povoamento remanescente podem ser
maiores devido ao arraste de árvores interligadas, e o risco de acidentes para os operários é maior.
Por isso, o corte de lianas é uma operação importante antes da exploração.

5.4.1.1 Inventário pré-exploração
Esta operação é uma das mais importantes antes da exploração pois permite planificar com
cuidado e rigor todas as actividades durante a exploração. Ao fim desta operação, deve-se ter uma
estimativa do volume real disponível para o corte num dado ano e a localização de todas as
árvores que serão exploradas.
Que árvores devem ser registadas?
Durante esta operação, a equipe de inventário deve fazer o registo de todas as árvores de espécies
comerciais desejáveis com um diâmetro igual ou superior ao diâmetro mínimo de corte (DMC).
Porém, porque na floresta existem outras espécies madeireiras que não são actualmente
madeireiras, mas que têm um potencial de se tornarem comerciais num futuro próximo, é
recomendável incluir o seu registo de modo a que caso se tornem comerciais, não será necessário
voltar a fazer outro levantamento. Todas as árvores registadas devem ser enumeradas e marcadas
com tinta visível de modo a facilitar o seu reconhecimento durante a operação de exploração.

Caixa 19: Identificação e marcação de árvores para o abate

Antes de se realizar a exploração deve-se planificar com base da informação da indústria ou do
mercado dos produtos florestais de modo a obter a informação sobre
(a) as espécies a serem processadas ou vendidas naquele ano – para ajudar a identificação
das árvores de espécies desejáveis na floresta – a tarefa de identificação de espécies é confiada a
um mateiro experimentado, capaz de reconhecer as espécies desejáveis em diferentes
circunstâncias (na época seca assim como na época húmida)
(b) os diâmetros mínimos de corte para cada espécie – para se saber quais são as árvores
maduras (aquelas que têm o DAP acima do DMC),
(c) o tamanho mínimo do toro requerido – para permitir estimar se uma árvore tem um
tronco que vai produzir pelo menos um toro.
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O bloco onde será feita a exploração num dado ano deve ser devidamente delimitado de forma a
evitar explorar fora do bloco designado como área de corte anual.
Como proceder no terreno?
Uma equipe de quatro pessoas é ideal para realizar o trabalho. Primeiro a equipe estabelece
transectos utilizando marcos/estacas/bandeirolas bem visíveis para facilitar a orientação.
Recomenda-se o uso de transectos de 50 m de largura e um comprimento máximo de 1000 m (ver
Figura 8). Assim, cada lateral (membro da equipe que se dirige ao longo da linha lateral)
controla os limites do transecto e as árvores que estão numa faixa de cerca de 25 m.

Figura 8: Equipe do censo florestal e a orientação do trabalho

Que variáveis medir e como medir?
A. Coordenadas de localização das árvores
Um dos principais objectivos do inventário pré-exploração é o mapeamento das árvores a serem
exploradas, por isso uma das variáveis a ser medida são as coordenadas de localização de cada
árvore considerada neste inventário. As coordenadas podem ser medidas facilmente utilizando um
GPS (coordenadas UTM) ou através da posição relativa de cada árvore dentro do transecto.

B. Diâmetro à altura do peito
O diâmetro à altura do peito (dap) é uma das principais variáveis a medir. É através dela que se
determina se uma árvore tem o diâmetro mínimo de corte (DMC). Note que diferentes espécies
têm diferentes DMC (veja o Anexo 1 do Refulamento Florestal – incluido neste manual). Por
outro lado, o dap é utilizado para estimação do volume. O dap pode ser medido utilizando uma
suta ou fita diamétrica e em alguns casos fita métrica. Em condições normais, o dap é medido a
1.30 m de altura, mas em casos especiais, tais como contrafortes muito altos, ramificação baixa,
ou defeitos que alteram o tamanho normal do tronco, o dap pode ser medido numa altura mais
acima, evitando o defeito (ver Figura 9).
A. medição do diâmetro à altura do peito

B. medição do diâmetro acima da altura do peito
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Figura 9: Medição do diâmetro das árvores: A. medição em árvores normais é feita à altura do peito
(1.30 m); e B. a medição de árvores com defeitos pode ser feita acima da altura normal, procurando
evitar a área com defeito

C. Altura comercial

A altura comercial é uma das variáveis importantes a medir porque permite saber se uma árvore
poderá ou não produzir um tronco com as dimensões mínimas para uma serração. Além disso, a
altura comercial é utilizada para o cálculo do volume do tronco. Existe uma variedade de
hipsómetros utilizados para medir alturas de árvores, mas às vezes é mais prático utilizar uma
vara de comprimento conhecido que se coloca na base da árvore e um observador localizado a 510 m da árvore observa quantas vezes cade a vara na altura da árvore (Figura 10).

Figura 10: Medição da altura comercial

D. Direcção de queda
A direcção de queda das árvores a serem exploradas é determinada durante o inventário préexploração, com o objectivo de facilitar a equipe de exploração. As árvores, geralmente têm uma
tendência natural (inclinação ou posição da copa) que as predispõem a cair para uma certa
direcção. Esta é estimada observado a inclinação do tronco e a regularidade da copa (Figura 11).
Uma escala com três níveis é utilizada para definir a possível direcção de queda:
1 – ampla – a árvore não está inclinada e tem copa regular, pode cair em qualquer
direcção (360o);
2 – intermédia – a árvore está ligeiramente inclinada ou tem uma copa irregular, que tem
uma direcção de queda relativamente reduzida (180o);
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3 – limitada – árvore muito inclinada ou com copa muito irregular (pendendo para um
lado) e que tem apenas uma direcção de queda muito limitada (<90o).
Nas florestas densas, esta determinação é também feita observando a existência de árvores de
futura colheira nas proximidades, de forma a evitar danos na regeneração.

Figura 11: determinação da direcção de queda utilizando uma escala de três níveis

E. Forma do tronco
A forma do tronco é a variável que indica a qualidade do tronco em termos de sanidade, rectidão,
presença de defeitos, e comprimento mínimo. Assim, os troncos rectos, são, livres de defeitos e
com a possibilidade de produzir pelo menos um toro de pelo menos 2 m de comprimento são
classificados com a melhor pontuação, enquanto que toros tortuosos e con defeitos serão
penalizados em função da gravidade do defeito. Porém, sempre procurando verificar a
possibilidade da árvore produzir pelo menos um toro e o nível de aproveitamento da altura
comercial. Esta variável é estimada mediante uma escala qualitativa de três níveis ( Figura 12)
onde: 1 – é a árvore com tronco recto, são, sem defeitos, capaz de produzir pelo menos um toro
com um aproveitamento da altura comercial de 80-100%; 2 – árvore com uma ligeira curvatura
ou com algumas deficiências ligeiras, mas que pode produzir pelo menos um toro, mas com um
aproveitamento da altura comercial de 50-79%; 3 – árvore tortuosa, ou com podridão que afecta o
tamanho do toro que se pode produzir, com um aproveitamento da altura comercial inferior a
50%.

Figura 12. Classe de forma de tronco
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F. Forma e iluminação da copa
A copa é um dos elementos importantes que indica o estado de saúde de uma árvore. Geralmente,
uma árvore sã tem uma copa frondosa e regular. Copas quebradas e irregulares ou copas bastante
sombreadas geralmente são indicadores de árvores com defeitos ou danificadas. Embora na
floresta abertra (como é a maioria das florestas de Moçambique) a iluminação da copa não é um
factor crítico, pois as árvores estão dispersas, nas áreas de floresta fechada, o sombreamento das
copas pode ser uma limitante séria que pode levar à redução da taxa de crescimento até à morte
da árvore. Assim, uma copa sombreada, quebrada, ou defeituosa, pode ser indicativo de que a
árvore não irá sobreviver até a altura da operação de exploração. A forma e a iluminação de copa
são avaliadas separadamente utilizando uma escala qualitativa de três classes como se apresenta
na Figura 13.
A. Classe de iluminação de copa

B. Classe de forma de copa

Figura 13: Classe de iluminação de copa (A) e classe de forma de copa (B)

Resultados do inventário pré-exploração
A. Ficha de campo
O formulário de campo utilizado no inventário pré-exploração depois de preenchido fica como
indica o exemplo da Tabela 11. A informação contida neste formulário pode ser utilizada para o
cálculo do colume comercial em pé e para a construção do mapa das árvores a serem exploradas.
Tabela 11: Formulário de campo com informação do inventário pré-exploração
Bloco

No da
árvore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data

Coord Coord
X
Y
Nome comum
5
3
Umbila
15
25
Umbila
25
12
Jambirre
12
14
Pau ferro
3
10
Pau ferro
50
15
Muaga
10
25
Monzo
28
30
Tanga-tanga
14
48
Umbila
9
12
Chanfuta

DAP
(cm)
45
52
65
41
55
68
71
42
52
84

Página
Altura
comercial
(m)
4
6
12
8
10
11
9
4
8
7

Classe
de
tronco
3
1
1
2
1
1
1
2
3
2

Forma
de copa
2
1
1
1
2
2
2
3
2
2

Iluminação
da copa
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1

Direcção
de queda
1
1
2
2
1
1
2
3
3
2

B. Mapa das árvores a serem cortadas
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O mapa das árvores a serem cortadas é feito utilizando as coordenadas registadas no campo. Para
cada árvore registada indica-se se será explorada ou reservada como sementão. Informação
adicional que se pode incluir no mapa é o número da árvore, a direcção de queda, o diâmetro, a
espécie, e outra informação constante na ficha de campo que se considerar relevante. Este mapa
facilita a planificação de caminhos de arraste e dos parques de estocagem.

Figura 14: Mapa do censo florestal

Caixa 20. Operações durante a exploração








Objectivo: (i) abate, toragem e arraste de árvores; (ii) prevenir acidentes através de uma boa
organização do trabalho; (iii) reduzir impactos ambientais negativos e desperdício de
madeira.
Princípios orientadores: (i) a exploração e arraste são feitos com equipamento adequado e
observam os princípio de mínimo impacto na floresta; (ii) o abate e a toragem das árvores é
feito por uma equipe treinada e bem apetrechada; (iii) a segurança dos trabalhadores deve ser
garantida.
Preparação para o abate (utilizando como base as operações pré-exploração): (i)
verificação da direcção de queda e de possíveis riscos de acidentes; (ii) limpeza de lianas e
capim ao redor da árvore a abater; (iii) retirada de pregos e etiquetas metálicas que possam
existir na árvore; (iv) preparação do caminho de fuga.
Operações de corte: (i) a equipe de abate é formada por, pelo menos, três pessoas, um
motosserista e dois ajudantes; (ii) o abate é feito usando a técnica padrão de corte, envolve
abertura da boca de corte diagonal e o corte de abate direccional; (iii) desrama e toragem de
acordo com o tamanho do toro e as especificações do mercado; (iv) aproveitamento de
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ramadas; (v) preparação da área para o arraste, com eliminação de potenciais obstáculos do
araste; (vi) medição e registo dos toros;
O arraste: (i) a equipa de arraste é formada por três pessoas a saber, o tractorista, e dois
ajudantes, um que procura e engata os toros e outro faz o desengate dos toros no pátio; (ii) o
arraste é feito para o pátio mais próximo; (iii) registo da produção no arraste.
Actividades ligadas ao aproveitamento de resíduos da exploração: (i) desrame e toragem
de ramadas com diâmetro maior que 20 cm e comprimento de pelo menos 1,5 metros; (ii)
aproveitamento do material remanescente como lenha, produção de carvão ou material para
artesanato; (iii) transporte dos aproveitamentos para o pátio.

5.4.2 Operações durante a exploração florestal
O plano de maneio deve descrever e apresentar como vai ser levada a cabo a operação de
exploração florestal indicando o seguinte:
i)
Tecnologia de exploração: capacidade e especificações da maquinaria e equipamentos
utilizados para o abate, desrame, traçagem, arraste e carregamento da madeira.
ii)
Método de selecção e marcação de árvores: esta operação deve ser feita durante as
operações antes da exploração e deve especificar o critério de selecção das árvores para o
abate. Deve estabelecer número mínimo de árvores (ou área basal) a manter para garantir
a cobertura florestal, o diâmetro mínimo de corte e a qualidade das árvores a abater.
iii)
Normas de abate e extracção: deve especificar como o abate vai ser efectuado incluindo
técnicas de corte dirigido, extracção da madeira em rede de caminhos e picadas
devidamente planificada, para causar o mínimo de dano ao povoamento remanescente,
altura do cepo e o tratamento dos desperdícios de exploração.
iv)
Método de controle de volume explorado: deve indicar as fórmulas, os instrumentos e a
ficha de registo de volume extraído por espécie.
O corte e arraste de árvores são as actividades principais que se levam a cabo durante a
exploração florestal. Durante esta fase é importante garantir que estas actividades vão ser feitas
com o mínimo de dano ao povoamento remanescente, por isso deve-se fazer o corte dirigido, o
arraste planificado e fazer um aproveitamento dos desperdícios de exploração. Incluir outras
operações que se considerarem pertinentes. A Caixa 20 mostra as principais actividades
realizadas durante a exploração. O bom sucesso e eficiência destas operações depende da
qualidade do trabalho realizado na fase de operações pré-exploração indicadas no número
anterior.
Preparação para o abate
Apreparação para o abate é efectuado utilizando informação gerada durante as operações préexploração. Nesta fase, procura-se confirmar a direcção de queda e corregir em caso de
necessidade e verificar os aspectos de segurança da equipe de trabalho. Assim, deve-se definir a
direcção de queda, limpar a área de trabalho na base da árvore e remover quaisquer obstáculos
que possam dificultar o trabalho ou a fuga dos operadores em caso de necessidade (Figura 15). O
caminho de fuga deve ser preparado e limpo de obstáculos que possam impedir a retirada de
emergência. Note que o caminho de fuga deve ser perpendicular à direcção de queda da árvore.
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Figura 15: Determinação da direcção de queda e preparação do caminho de fuga

Abate/Corte
O abate das árvores deve ser feito utilzando técnicas de corte dirigido. Esta técnica é utilizada
com o objectivo de proteger as AFC - Árvores de Futura Colheita dos danos da queda das árvores
abatidas durante a exploração. Outra razão de utilizar técnicas de corte dirigido é a facilitação do
arraste – de modo que as árvores abatidas sejam removidas com o mínimo de dano no
povoamento. Geralmente as árvores com direcção de queda natural Ampla podem ser dirigidas
pelo motosserrista a cairem em qualquer direcção, sem a necessidade de aplicação de técnicas
complicadas. Porém, árvores inclinadas ou com copa irregular com uma tendência natural de
queda Intermédia ou Limitada requerem um motosserrista qualificado em técnicas de corte
dirigido, capaz de desviar a árvore da sua direcção natural de queda caso a situação assim o
obrigue.
O corte ou abate de árvores é uma operação delicada que deve ser feita apenas por um
motosserrista ou operador de serra manual experimentado com o objectivo de evitar acidentes e
minimizar as perdad associadas com o processo de abate. Um abate mal efectuado pode causar a
perda parcial ou total do volume da árvore. A técnica padrão de corte é recomendada para o abate
de árvores. Esta consiste em três passos importantes: 1 – corte da boca; 2 – corte das diagonais; e
3 – corte de abate ou direccional (Figura 16A). Em alguns casos especiais, quando a árvore tem
contrafortes muito pronunciados, inclinação acentuada, ou quando se deseja alterar a direcção de
queda natural (para evitar danos), técnicas especiais, baseadas na técnica padrão, podem ser
aplicadas. Por exemplo, para árvores com contrafortes, deve-se remover os contrafortes antes de
iniciar a operação de abate (Figura 16B).
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Figura 16: Técnica de corte direccional e a sua aplicação em alguns casos especiais

Toragem e aproveitamento de ramadas
O aproveitamento de toros é o objectivo principal da exploração florestal. Deste modo, a
definição clara das características do toro são essenciais para se maximizar o aproveitamento. A
indústria deve ser flexível de forma a serrar toros de comprimento diferente. Uso de comprimento
fixo de toros pode resultar em muito desperdício na floresta. Em casos especiais quando o tronco
tem defeitos ou podridão deve-se procurar minimizar as perdas na serração definindo-se um
procedimento de toragem que maximiza o aproveitamento (Figura 17). As ramadas com um
diâmetro superior a 20 cm devem ser aproveitadas, e maximizar o aproveitamento da árvore.

Figura 17: Toragem e aproveitamento de ramadas

Arraste de toros
O arraste de toros é feito utilizando diferentes maquinarias, desde o arraste manual, semi-manual,
com ajuda de bois ou burros, até aos tractores especializados. Em Moçambique, o uso do tractor
agrícola é comum. Em qualquer dos casos, o arraste deve ser feito por um operador capacitado
com vista a reduzir os danos tanto nas árvores remanescentes assim como no toro que está sendo
arrastado. Adicionalmente, a actividade de arraste deve ser feita com o mínimo de impacto no
solo. Por isso, o uso de tractores de roda larga (que compacta menos o solo) e o uso de uma torre
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e guincho no tractor agrícola são recomendáveis com a finalidade de reduzir a abertura de sulcos
durante o arraste. O guincho é utilizado para aproximar o toro ao tractor e a torre para elevar a
parte frontal (Figura 18). Para minimizar os acidentes, o operador de maquinaria e seus ajudantes
devem utilizar equipamento de protecção apropriados.

Figura 18: Arraste com tractor agrícola com uma torre e um guincho acoplados

Cubicagem e marcação dos toros
O controle do volume explorado começa imediatamente depois da operação de abate e toragem.
Aqui, os toros são medidos o diâmetro e o comprimento e marcados com um número de
identificação única do toro que vai constar na guia de trânsito dos toros. Uma ficha de campo
(Tabela 12) é preenchida no terreno para o controle da exploração e posterior cálculo do volume
explorado. O volume explorado é controlado por cada brigada de exploração e serve também de
base para estimar a produtividade da equipe de trabalho e dos custos de produção.
Tabela 12: Formulário de controle de exploração

Espécie

Chefe da
Equipe _____
Diâmetro (cm)
D1 D2 D3

D4

Compriment
o total (m)

No do
toro

Chanfuta
Chanfuta
Umbila

67
59
65

66
59
63

4
3.5
7

1
2
1

Data__/__/__

Bloco____

No de árvore

1
1
2

66
58
66

65
61
64

Vol.*
(m3)

No de único de
identificação
do toro
CM2001
CM2002
CM2003

* A calcular no escritório utilizando a fórmula de cálculo de volume: V = ((D1+D2+D3+D4)/400)2*C. para mais
detalhes veja o Manual de Legislação de Florestas e Fauna Bravia (versão de 2005)

5.4.3 Operações pós-exploração florestal
A exploração florestal cria perturbações na floresta que podem ter impactos negativos. No fim da
exploração (um ano depois) deve-se fazer um levantamento da situação dos blocos explorados de
modo a verificar o estado da regeneração e as necessidades de outras operações silviculturais e a
reparação de vias de acesso e reabertura dos cursos de água que possam haver sido afectadas pela
exploração florestal.
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Caixa 21. Actividades silviculturais após a exploração



Objectivo: (i) assegurar a regeneração da floresta, especialmente das espécies mais
exploradas; (ii) orientar o crescimento para a produção de madeira e serviços com maior
valor; (iii) reduzir os danos ecológicos da exploração florestal; (iv) reduzir a possibilidade e
efeitos dos incêndios florestais no futuro.



Princípios orientadores: (i) as actividades silviculturais devem garantir a continuidade da
produção de madeira e serviços na concessão, evitar o empobrecimento da floresta devido a
exploração florestal; (ii) nas intervenções, dar prioridade as espécies comerciais e PFNM
mais explorados para evitar o empobrecimento da floresta (iii) concentrar as actividades na
floresta produtiva e em clareiras onde a regeneração natural é escassa.



Actividades silviculturais mínimas: (i) maneio de brotação; (ii) limpeza de aceiros; (iii)
controle de biomassa para diminuir o efeito de queimadas.



Outras actividades silviculturais a realizar na concessão: (i) plantio de enriquecimento;
(ii) capinas; (iii) desbastes e desrama.

5.4.3.1 Maneio de brotação
A maior parte das espécies de miombo possuem a capacidade de rebrotar a partir do cepo que
permanece no solo depois do abate da árvore, esta habilidade pode ser aproveitada para a
regeneração da floresta, especialmente das espécies preciosas e de primeira classe, as quais são
muito exploradas no país. Por exemplo, jambire (Millettia stuhlmannii), umbila (Pterocarpus
angolensis), monzo (Combretum imberbe) e messassas (Brachystegia sp), são citadas como tendo
boa capacidade de brotação. Adicionalmente, as árvores resultantes da rebrotação têm um
crescimento maior comparado às árvores produzidas a partir de sementes.
O sucesso da regeneração por brotação depende, entre vários factores, da (i) espécie; (ii) altura do
cepo; (iii) maneio e condução da brotação e (iv) da protecção dos rebentos.







Espécie: a capacidade de brotação varia de espécie para espécie, havendo algumas que
praticamente não têm esta habilidade. Felizmente, informações disponíveis indicam que
as espécies comerciais mais importantes brotam facilmente e podem ser regeneradas a
partir de rebentos.
Altura do cepo: altura recomendada do cepo varia de 5 a 20 cm, por isso, quando se quer
manejar a brotação é importante controlar a altura de abate durante a exploração;
Maneio da brotação: a desbrotação consiste na redução do número de brotos por cepo.
Deve ser feita sempre que houver um número excessivo de rebentos. Em geral, são
seleccionados e mantidos apenas entre 2 a 3 rebentos mais vigorosos e bem implantados.
O número de rebentos vai sendo reduzido com a idade, ficando apenas um, que vai vincar
e dar a nova planta.
Protecção da área: a brotação deve ser protegida da competição com a vegetação
natural. Nas florestas densas em particular, árvores grandes de espécies não desejáveis
podem estar a sombrear a brotação impedindo-a de receber luz directa do sol. Nesse caso,
pode-se considerar a eliminação (por envenenamento ou anelamento simples) das árvores
competidoras sem valor comercial.
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O maneio de rebentos em concessões florestais em Moçambique é ainda uma prática nova e
pouco conhecida, sendo por isso necessário estudar, para cada concessão como aplicar na prática.
Ainda prevalecem muitas incógnitas que só vão ser esclarecidas através de experiência e
observações sistemáticas no terreno.

Figura 19: Maneio de rebrotes: A – para espécies que rebrotam, geralmente há um número grande
de brotos que aparecem; B – para reduzir a competição entre eles seleccione os 2-3 mais vigorosos; e
na última fase, C – seleccione um, o mais vigoroso.

5.4.3.2 Plantio de enriquecimento
O plantio de enriquecimento não é ainda praticado em concessões florestais no país. A principal
razão tem se indicado a falta de conhecimento sobre a silvicultura das espécies nativas,
particularmente a germinação de sementes, os tratamentos na plantação e o crescimento. O
plantio é uma forma de aumentar a ocorrência de árvores de espécies de madeira comercial.
Contrariamente a uma plantação normal de reflorestamento, o plantio de enriquecimento é feito
sem a derruba e sem um ordenamento específico da área a plantar. Porém, tem como objectivo
principal auxiliar a regeneração das espécies que mostram deficiências na sua regeneração natural
através de um estabelecimento artificial de plantas produzidas no viveiro. As plantas são
estabelecidas em clareiras dentro da floresta e protegidas do sombreamento e das queimadas até
atingirem um tamanho em que possam sobreviver sem ajuda.
O plantio pode ser feito em machambas abandonadas dentro da área produtiva da concessão ou
em clareiras resultantes da exploração florestal, especialmente onde a regeneração natural de
espécies valiosas é pobre. As plantas usadas nesta operação podem ser produzidas no (i) viveiro
ou então (ii) recolhidas da própria floresta – especialmente nas áreas onde a densidade de
plântulas é muito grande.
Para o sucesso da plantação na concessão é essencial que exista um viveiro de produção de
plantas. Aqui recomenda-se um viveiro simples, que usa a técnica de vaso de plástico, que é
bastante comum e conhecido no país.
Os aspectos a considerar na produção de plantas de espécies nativas no viveiro são os seguintes:
 Espécie(s): considere apenas as espécies que ocorrem na concessão ou na região, evite
introduzir espécies exóticas, que não ocorrem na concessão. Em vez de uma espécie
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considere varias espécies pois, na plantação em clareira, vai precisar de fazer mistura de
espécies, imitando o que acontece na natureza;
Sementes: seleccione árvores com bom crescimento, forma e estado sanitário para a
colheita de sementes. Estas árvores são marcadas durante a operação pré-exploração com
tinta para serem facilmente reconhecidas e não abatidas. Deve-se ter atenção à época de
dispersão de sementes; a maior parte das espécies deixam cair a semente logo que os
frutos estejam maduros, os frutos devem ser colhidos um pouco antes deste momento. A
dispersão de frutos e sementes para a maioria das espécies ocorre no período seco,
especialmente de Agosto a Novembro;
Germinação de sementes: a maioria das sementes de espécies nativas tem uma casca
dura que não permite a germinação, são, por exemplo, a semente do canhoeiro, de
jambirre, chanfuta e as mesassas, entre outras espécies. A casca precisa de “desgaste”
para permitir a entrada de água e oxigénio, começando assim a germinação. O tratamento
a aplicar na semente varia de uma espécie para outra e do método a usar. Os métodos
mais comuns empregues para tornar a semente mais permeável são os seguintes: (i)
tratamento com químicos, por exemplo embebição em ácido sulfúrico, álcool, éter e
acetona; (ii) escarificação mecânica e; (iii) embebição em água quente ou fria. Os dois
últimos tratamentos são os mais simples e fácies de aplicação no terreno. No caso da
escarificação basta raspar manualmente sobre superfícies áspera ou lixa ou colocar a
semente numa betoneira com areia grossa ou cascalho. No ultimo método a semente é
embebida em água quente ou fria, por um determinado período, em função da casca. Para
jambire, acácias e messassas, consegue-se boa germinação quando a semente permanece
na água à temperatura ambiente cerca de 24 horas antes da sementeira nos vasos.
Enraizamento de estacas: algumas espécies mostram muita dificuldade de germinação
da semente e requerem tratamentos especiais. Para esses casos e de forma a obter um
crescimento vigoroso das plantas e um tamanho das plantas capaz de sobreviver
facilmente às condições da floresta natural, podem se utilizar estacas para a produção de
plântulas. Para o efeito seleccionam-se árvores matrizes das quais vai-se colher as estacas
para o enraizamento no viveiro. Para espécies com difícil enraizamento pode ser
necessárioi a utilização de fito-hormonas para induzir o enraizamento.
Crescimento das plantas no viveiro: as espécies nativas têm um crescimento lento tanto
na floresta como no viveiro. Por isso, é preciso planificar iniciar a produção de plantas
com muita antecedência relativamente à data de plantação. Em função da espécie, semeie
entre 1 - 3 anos antes da data de plantação ou quando as plantas tiverem entre 20 e 30
centímetros de altura.

A plantação propriamente dita é uma das operações silviculturais mais importantes, pois quando
mal feita pode comprometer a sobrevivência da planta. As recomendações para a plantação são as
seguintes:



Preparação do terreno: no preparo do terreno deve-se usar o método de cultivo mínimo,
que consiste na feitura de bacias, com diâmetro um metro, e de abertura de covas
(20x20x20 cm) para colocar a planta.
Plantação: a plantação deve ser feita no início do período das chuvas (NovembroDezembro). Durante a plantação deve instruir os trabalhadores para (i) acamar bem o
chão ao redor da planta para evitar bolsas de ar em volta do sistema radicular e evitarem
o seguinte: (ii) colocar o sistema radicular em acima do nível do solo; (iii) plantar a
arvore inclinada; (iv) colo abaixo do nível do solo e (v) sistema radicular dobrada (ver
Figura 20)
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Espaçamento: em clareiras grandes, plante usando espaçamento mais apertado, por
exemplo, 3x3 m, em grupo de indivíduo da mesma espécie ou de espécies com taxa de
crescimento similar;
Espécies mais exploradas: plante 3 - 4 árvores para cada planta adulta extraída.

A: bolsa de ar junto com a raíz; B: colo acima do nível do solo; C: planta inclinada; D: colo abaixo do nível do solo; E: raíz dobrada.

Figura 20: Aspectos a evitar durante a plantação

5.4.3.3 Libertação
Nas florestas densas é comum que haja árvores sombreadas, e entre estas, a regeneração de
espécies de madeira comercial. Por outro lado, a vizinhança entre árvores pode resultar numa
redução da taxa de crescimento, retardando desta maneira, o tempo necessário para atingir o
diâmetro mínimo de corte. Nestes casos, é necessário reduzir a densidade das árvores de modo a
favorecer as árvores de madeira comercial. Existem vários métodos para diminuir a densidade e
promover o crescimento, mas o método mais recomendado quando há regeneração suficiente de
espécies de madeira comercial é a libertação.
A libertação consiste da eliminação de árvores não desejáveis (árvores geralmente maiores que a
árvore a ser libertada, de espécie não comercial ou tortas, ramificadas e com defeitos) que
impedem o cescimento de árvores de espécies de madeiras comerciais promissoras para uma
futura colheita. A eliminação das árvores pode ser por anelamento ou envenenamento.
O desbaste de libertação é geralmente recomendado pelo facto de ser aplicado apenas para
árvores que necessitam uma “libertação” diminuindo assim, o impacto negativo da redução de
árvores (abertura de copas e eliminação de espécies).

Caixa 22: Resumo de possíveis operações pós-exploração

A. Aproveitamento de resíduos da exploração
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Estacas
Lenha e carvão
Escultura
B. Aproveitamento de Produtos Florestais não-Madeireiros
Mel
Cogumelos
Flores
Plantas ornamentais
Plantas medicinais
C. Operações silviculturais
Maneio de rebrotes
Plantio de enriquecimento
Recolha de sementes e produção de mudas
Limpeza de aceiros e estabelecimento de quebra-fogos
Operações de controle de biomassa herbácea (para diminuir o
combustível das queimadas)
5.5 Actividades de protecção
5.5.1

Controle de acesso a concessão

O concessionário é responsável pela protecção da área da sua concessão, por isso deve incluir
informação sobre o esquema de protecção da área concedida. Deve especificar como vai ser feita
a delimitação e demarcação da área de modo que esta seja diferenciada de outras áreas
circunvizinhas.
Relativamente à identificação e delimitação da concessão, o Regulamento de Florestas e Fauna
Bravia (Art. 33 Decreto Lei 6/2002 de 6 de Junho) diz que:




A concessão deve ser delimitada por meio de uma picada perimetral com 2 metros de
largura (esta também serve de aceiro);
Concessionário deve delimitar a concessão no prazo de 2 anos;
Concessionário deve montar tabuletas de identificação (Figura 21), indicando, o nome
do concessionário, número do contrato de concessão, data de autorização e térmico da
concessão.

O concessionário deve ainda indicar o esquema a utilizar para controlar o acesso à área de
concessão incluindo os meios a utilizar, desde guardas, agentes comunitários, fiscais, entre
outros.
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Concessão Florestal Floresta Manejada Lda

Contrato número 004/2006/ZA
Junho de 2004 – Junho de 2029

Figura 21: Placas de identificação da concessão conforme o número 3 do Art. 33 do RFFB:

nome do concessionário/empresa, número do contrato de concessão, data de autorização e
termino.

Caixa 23: Fiscalização

O número 1 do Artigo 108 do Regulamento Florestal diz que:
“Compete ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural através das suas
estruturas a nível central e local, proceder à fiscalização, visando monitorar, disciplinar
e orientar as actividades de protecção, conservação, utilização, exploração e gestão dos
recursos florestais e faunísticos, sem prejuízo das competências e atribuições específicas
dos outros órgãos do Estado”.
O sublinhado é nosso, e indica a razão da fiscalizacção pelas autoridades de Florestas e
Fauna Bravia. Esta razão é a mesma para um concessionário, de modo a garantir que o
regulamento é cumprido dentro da sua concessão. Ao mesmo tempo, a fiscalização tem a
função de proteger a área da concessão contra invasores, exploradores ilegais de madeira
e caçadores ilegais. Para isso, a Alínea d) do número 1 do Artigo 32 do mesmo
regulamento estabelece que o titular da concessão florestal deve...
“...contratar fiscais ajuramentados para garantir a fiscalização da concessão, em conformidade
com as disposições legais”
Para operacionalizar este procedimento, o concessionário pode contratar fiscais ajuramentados ou
mandar capacitar seus próprios técnicos para serem fiscais ajuramentados. Presentemente, o
Centro de Formação de Fiscais e Guardas de Florestas e Fauna Bravia funciona no Parque
Nacional de Gorongosa, contacto: A/C WWF Gorongosa, Edifício Manica Freight Service, Av.
Poder Popular Nr. 1, Beira, Sofala, Tel/Fax: +258-23320646, Email:gorongosa@intra.co.mz.

55

5.5.2 Protecção contra as queimadas
Os danos provocados pelas queimadas na floresta são bem conhecidos e precisam de ser
minimizados na concessão. No geral:




O fogo causa a perda da madeira de valor que podia ser explorada no futuro;
Destrói a regeneração e;
Facilita o aparecimento de espécies pioneiras sem valor comercial;

Mas bem usado, o fogo é um elemento importante no maneio da floresta, por exemplo, pode
ajudar no controlo da biomassa que constitui o combustível na queimada descontrolada e para
algumas espécies é útil para dar início à germinação da semente e estímulo do crescimento das
árvores na floresta.
O plano de maneio deve indicar o esquema de abertura, estabelecimento e manutenção de aceiros
e quebra-fogos e outras estruturas que se julgarem convenientes. Indicar a largura e comprimento
dos aceiros e o programa calendário de manutenção. Incluir outras actividades tais como
queimadas controladas antecipadas de modo a minimizar os efeitos negativos das queimadas.
A Caixa 24 que segue indica algumas medidas a seguir para protecção da floresta contra o fogo:
Caixa 24: Medidas para proteger a floresta das queimadas








Campanhas de sensibilização sobre queimadas florestais: estas campanhas são feitas em
estreita ligação com os lideres comunitários, DDAs e outras autoridades locais e são dirigidas
às populações residentes no interior e ao redor da concessão. Devem ser feitas em língua
local, recorrendo a métodos de comunicação de impacto imediato, como por exemplo
cartazes, demostrações de boas práticas de queimadas no terreno. Especial atenção deve ser
dada a demonstrações de queimada controlada em machambas da própria população, controle
do fogo durante o fabrico de carvão e na produção de mel.
Vale mais prevenir que remediar: estabelecer o aceiro perimetral da concessão com o
mínimo de 2 metros de largura e mantê-lo limpo, assim como montar aceiros estratégicos no
interior da concessão;
Cumprir com as prescrições indicadas para o zoneamento, planeamento de estradas,
caminhos de arraste e práticas silviculturais antes, durante e depois da exploração florestal;
Reduzir o material combustível no interior do concessão: através do aproveitamento dos
resíduos após a exploração florestal e por meio da queimada controlada já acima referida;
Registar as ocorrências de queimadas e usar a informação gerada na prevenção e
concentração de esforços de sensibilização e combate sobre às queimadas na concessão.

5.5.2.1 Controle de incêndios
Os incêndios florestais em Moçambique são um problema sério para as florestas, para o ambiente
a para as comunidades locais. Estudos sobre incêndios florestais mostram que a maioria destes
tem origem humana durante a preparação de terra para agricultura, caça, extracção de mel,
maneio de pastagens, ou até mesmo sem nenhum motivo claro. Por isso, acredita-se que o melhor
meio de controlar os incêndios é através da interacção com as comunidades locais, procurando
formas de estimulá-los a minimizar o uso do fogo perto da floresta. Mesmo assim, e como forma
de prevenir a floresta contra incêndios que não controlados, a concessão deve tomar medidas de
protecção para minimiar os impactos na floresta.
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A. Floresta antes do incêndio

B. Floresta depois de um incêndio

Figura 22: Os incêndios florestais são daninhos para a actividade florestal, o ambiente e para as
comunidades locais

Limpeza de aceiros
A limpeza de aceiros é uma medida preventiva que visa prevenir incêndios que podem destruir a
regeneração natural nos talhões manejados, brotação e as plantas mais jovens. Como indicado
anteriormente, a limpeza de aceiros pode ser feita ainda durante a preparação da exploração.
Note-se que uma parte significativa dos aceiros são as estradas florestais que se pretende que
sejam transitáveis ao longo do ano.

Figura 23: Manter os aceiros limpos pode ajudar a prevenir a ocorrência dos incêndio

iniciados fora da floresta

Controle de biomassa para reduzir o efeito das queimadas
As florestas abertas (tais como o miombo) sofrem queimadas praticamente todos anos; os efeitos
destes incêndios na regeneração não podem ser ignorados. Constitui material combustível que
alimenta as queimadas todo o material vegetal morto (ramos secos, restos da exploração, capim
seco, árvores mortas e troncos abandonados na floresta). O controle deste material pode ser feito
através de um conjunto de acções que incluem o não-abandono das árvores abatidas, o
aproveitamento máximo dos resíduos da exploração, a queima antecipada de material herbáceo,
entre outros.
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aproveitamento da maior parte dos resíduos gerados na exploração florestal, já
referido nas actividades silviculturais durante a exploração;
queimada controlada: esta queimada é feita quando as condições ambientais não
facilitam a propagação do fogo na floresta. Em geral envolve: (i) formação e limpeza de
aceiro perimetral de isolamento da área ou talhão a queimar; (ii) queima durante o
período do ano ou do dia em que a humidade relativa do ar e da biomassa é alto,
geralmente no início da época seca (Maio-Julho) nas manhãs muito cedo.

Figura 24: Queimada controlada na machamba com aceiro de protecção

5.5.3 Protecção contra exploração ilegal
Este processo poderá ser feito nos mesmos moldes que o controle de acesso à concessão florestal.
Incluir os detalhes de envolvimento de comunidades, fiscais e guardas no controle do perímetro
da concessão. A exploração de produtos florestais pelas comunidades para uso próprio e para fins
comerciais deve ser regrada e acordada entre o concessionário e a comunidade.
Atenção especial deve ser dada à participação das comunidades locais na fiscalização,
especialmente no controle do abate ilegal da espécies comerciais por furtivos.
6. Impactos sociais e ambientais
6.1 Impactos sociais
Indicar como a concessão vai modificar o modo de vida das comunidades locais. As comunidades
obtêm para o seu uso e para a venda, diversos produtos florestais que passarão a obedecer um
plano de maneio acordado com o concessionário. Por outro lado, o regime de caça com
queimadas e a agricultura itinerante são práticas comuns das comunidades locais. O
estabelecimento de uma concessão pode ter um impacto na maneira como as comunidades vão
usar os recursos. Por outro lado, a concessão deve estabelecer alguns postos de trabalho às
comunidades e capacitar pessoal local para diversas actividades, bem como construir infraestruturas sociais que de uma ou outra maneira poderão modificar o modo de vida das
comunidades.
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Caixa 25: Exemplo de impactos sociais positivos e negativos de uma concessão florestal

A. Impactos positivos







Criação de postos de emprego
Aumento da renda familiar
Oferta de alternativas ou novas fontes de renda
Melhoria nas vias de acesso
Acesso as infra estruturas sociais cridas ou melhoradas com a presença da concessão
Promoção do desenvolvimento comunitário

B. Impactos negativos





Limitações no acesso ao recursos florestais
Limitação da prática de agricultura tradicional
Possibilidade de acidentes e doenças profissionais
Conflitos entre o concessionário e a comunidade

6.1.1 Acções para mitigação dos impactos negativos e compensação
O plano de maneio deve indicar o procedimento a utilizar para minimizar os impactos negativos
da concessão incluindo questões de saúde, educação, segurança do trabalho, utilização dos
recursos florestais pelas comunidades, caça, agricultura e o acesso das comunidades nas áreas da
concessão.
6.1.2 Direitos e benefícios das comunidades locais
As comunidades locais têm direitos relativamente às áreas cedidas para as concessões. Estas
incluem direito a trabalho remunerado de acordo às normas estabelecidas pelo Ministério de
Trabalho, exploração para uso próprio, de recursos florestais, áreas para machambas e para culto,
entre outros. Estas questões devem ser discutidas e acordadas com as comunidades e
especificadas.
Os benefícios para as comunidades devem ser devidamente esclarecidos. Além de postos de
trabalho, as comunidades locais devem beneficiar de outras facilidades, como a utilização de
infraestruturas de acesso (estradas), e a utilização de algumas infraestruturas sociais que a
concessão possa estabelecer na sua área. Uma parte dos benefícios irá à comunidade via taxa de
exploração, a qual está prevista no Regulamento Florestal e é função do Estado o seu retorno.
6.1.3 Parcerias e acordos
Os concessionários podem estabelecer acordos e memorando de entendimento com as
comunidades e associações para diversas actividades de maneio florestal, particularmente para
melhorar os benefícios comunitários. Estes procedimentos devem ser devidamente indicados e
explicados como vão operar para mútuo benefício.
6.1.4 Mecanismos de resolução de conflitos
Os conflitos podem surgir entre o concessionário e comunidades locais, entre as comunidades
locais e os trabalhadores e por último entre o concessionário e seus trabalhadores. Para todas
estas situações o concessionários e as partes envolvidas devem estar organizados para resolver as

59

desavenças que surgirem, com base no diálogo e negociação, no sentido de ambas partes saírem a
ganhar.
Dum modo geral, o concessionário está minimamente organizado, o mesmo já não se pode dizer
relativamente às comunidades locais e aos trabalhadores, por isso, a empresa deve ser pró-activa
no incentivo e apoio para à organização das comunidades e dos seus trabalhadores. Assim, o
concessionário deve ajudar as comunidades residentes no interior e ao redor da concessão a
organizar os Comités de Gestão Comunitária (CGC) e núcleo do sindicato dos trabalhadores. O
quadro que segue apresenta os passos a seguir e as funções dos CGC.
Caixa 26 Organização e funções do Comité de Gestão Comunitária (CGC) de comunidades residentes e ao
redor da concessão florestal












Definição: CGC é um dos órgão de direcção e gestão dos assuntos da comunidade, que, no
seu funcionamento, segue os princípios e métodos democráticos. O CGC é constituído por
membros da comunidade, com o objectivo de facilitar, dirigir e operacionalizar a prática dos
direitos e obrigações da comunidade estabelecidos na Lei (qual?) e a acordar com o
concessionário.
Funções: O CGC é, juntamente com os líderes comunitários, outras autoridades comunitárias
e as autoridades locais do Estado, o órgão que vai interagir com a empresa e assegurar a
participação activa da comunidade nas actividades de protecção, conservação, uso racional
dos recursos naturais da zona e apoiar na fiscalização florestal na concessão florestal.
Formação e oficialização do CGC: A formação e reconhecimento do CGC é da
responsabilidade da Administração Distrital ou o Posto Administrativo e nela participam as
DDAs e os SPFFB.
O papel do concessionário na formação do CGC: O concessionário deve manter um
diálogo permanente com as comunidades à sua volta, por isso, ele deve estar interessado em
ver as comunidades organizadas, representadas por interlocutores válidos, reconhecidos e
respeitados na comunidade. Deve acompanhar, ajudar e facilitar a formação CGC, por
exemplo, ajudar na identificação das comunidades residentes no interior e ao redor da
concessão, fazer parte da equipe e apoiar com transporte no processo de formação e
oficialização do CGC, estabelecimento de acordos com ONGs que actuam na área para apoiar
os CGC.
Composição: O CGC é composto por 10 membros, entre homens e mulheres, eleitos pela
comunidade. Sugere-se que seja uma estrutura o mais inclusiva possível que deve ter no seu
seio pelo menos uma pessoa que saiba ler e escrever. Pode ainda incluir líder locais,
fazedores de opinião, líderes religiosos, entre outro influentes na comunidade.
Atribuições do CGC: (i) participar na auscultação da comunidade quando vai se estabelecer
a concessão; (ii) negociar e acordar com o concessionário os benefícios da comunidade; (iii)
receber e dirigir a utilização dos 20% das taxas destinadas ao beneficio da comunidade
(Diploma Ministerial 93/2005 de 04 de Maio); (iv) Acordar com o concessionário as formas
da participação da comunidade nas actividades de fiscalização, conservação, protecção e uso
racional das florestas na zona; (v) participar nas campanhas de prevenção e combate às
queimadas descontroladas e aos desmatamentos na concessão;

6.1.5 Monitoria das comunidades locais
Como foi referido as comunidades locais têm direitos que o concessionário não pode ignorar. Por
outro lado, é desejável que o mesmo mantenha boas relações com populações e que sejam
envolvidas em actividades de protecção e fiscalização dos recursos florestais e faunísticos da
concessão. É importante que exista formalmente mecanismos de diálogo e resolução de conflitos
entre o concessionário e as comunidades locais conforme apontado na secção anterior.
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A monitoria da qualidade das comunidades vai ser feita através de:





número de comunidades envolvidas na conservação e fiscalização dos recursos da
concessão;
número de acordos ou parcerias estabelecidas e funcionais;
grau de relacionamento entre a comunidades e a concessão;
infra-estruturas sociais criadas que beneficiam a comunidades.

6.2 Impactos ambientais
Por imperativo legal os concessionários precisam de realizar o estudo de impacto ambiental da
área de concessão, que inclui a parte florestal e a componente industrial; existe um grupo de
trabalho que está a estudar, junto do MICOA, a possibilidade de dispensa deste estudo, na medida
em que o plano de maneio, na sua concepção, contempla elementos bastantes que podem
eventualmente dispensarem a necessidade deste estudo. Para este passo é fundamental a
observância do estabelecido na Lei do Ambiente assim como no regulamento do AIA.
O regulamento do AIA apresenta em geral o conteúdo do AIA e, no essencial, a maior parte da
informação requerida está já presente no plano de maneio. Aqui o importante é apresentar este
capítulo no formato exigido e com o detalhe necessário. Em geral são três os pontos principais:




a descrição e análise relativa dos impactos ao meio ambiente;
apresentação das medidas de mitigação dos impactos negativos identificados e;
o programa de gestão e plano monitoria e ambiental

Neste tópico deve-se descrever e fazer análise dos principais impactos ambientais que podem
resultar da actividade florestal (exploração, arraste, transformação…), agricultura e de outras
actividades económicas na área de concessão.
Ênfase deve ser dada aos impactos negativos nos cursos de água e nascentes (se houver),
encostas, espécies de animais e plantas que podem ser afectadas pela exploração e processamento
da madeira. Deve ainda ter em conta desperdícios e subprodutos da indústria actual que
necessitam tratamento especial, vibrações produzidas pelas máquinas, entre outros. Os impactos
negativos devem ser minimizados na medida do possível e os planos operativos devem reflectir
esse aspecto.
A análise dos impactos ambientais deve apresentar os seguintes aspectos:




probabilidade de ocorrência do impacto (certo, provável ou pouco provável);
extensão geográfica (toda área, localizado, restrito)
duração ou frequência (permanente, ocasional, durante a exploração ou prática
silvicultural);
 o grau de intensidade (alto, médio ou baixo);
 significância (alto, médio ou baixo);
 magnitude (muito significativo, significativo, pouco ou não significativo) e;
 reversibilidade do impacto (reversível ou irreversível)
Esta informação pode ser resumida numa matriz que permite identificar os maiores impactos,
aqueles que devem merecer especial atenção por parte do operador.
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Caixa 27: Exemplo de possíveis impactos ambientais numa concessão florestal: na floresta e

na indústria
A. Impactos na floresta
Compactação de solos pelos tractores
Destruição da cobertura florestal
Extinção de espécies vegetais raras
Queimadas descontroladas
Afugentar fauna bravia
Destruir o habitat de animais raros ou protegidos
B. Impactos na indústria
Poluição das águas por descargas de resíduos ao rio ou lago ou águas subterrâneas
Poluição do ar por poeiras ou gases produzidos na indústria
Poluição sonora
6.2.1 Acções para mitigação e compensação
As medidas de mitigação têm como finalidade diminuir o efeito dos impactos negativos
identificados e promover a sustentabilidade da concessão a longo prazo. De salientar a maioria
dos tratamentos silviculturais descritos nos capítulos anteriores, na realidade se destinam a
mitigar os efeitos negativos que decorrem das actividades produtivas na concessão.
Atenção especial deve ser dada às acções a serem utilizadas para mitigar os impactos negativos a
exploração florestal e processamento industrial. Incluir medidas redução de danos no povoamento
remanescente e dos solos, de tratamento das águas e redução dos ruídos.
6.2.2 Programa de gestão ambiental
Da forma como está apresentado no regulamento do AIA, o programa de gestão ambiental indica
como serão desenvolvidas as diferentes actividades para garantir o cumprimento dos objectivos
da empresa, ou seja com será alcançada a sustentabilidade ecológica, económica e social da
concessão.
As actividades a desenvolver, por exemplo, no domínio da organização da concessão, na
exploração, silvicultura, protecção, indústria e desenvolvimento comunitário estão esplanadas nos
diferentes capítulos que constituem as componentes do plano de maneio; seria redundância repetir
de novo, apresentando como Programa de gestão ambiental.
6.2.3 Plano de monitoria ambiental
O plano de monitoria ambiental da concessão tem como finalidade avaliar as alterações que
ocorrem nos parâmetros e indicadores ambientais devido aos impactos das actividades
desenvolvidas na concessão.
A monitoria vai incidir sobre os elementos mais sensíveis da concessão e que facilmente
descrevem o desenvolvimento ou pauperização dos recursos naturais da áreas, das florestas em
particular. Em princípio, os efeitos dos principais impactos e sua mitigação devem ser
periodicamente avaliados e ajustados. As área que parecem mais relevantes são as seguintes:
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floresta e industria.
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Caixa 28: Exemplo de impactos e medidas de mitigação















Compactação dos solos pelos tractores: (i) limitar a movimentação de tractores e
maquinaria as estradas e picadas; (ii) utilizar equipamento ligeiro; (iii) utilizar tractores de
roda larga; (iv) levantar a parte frontal do toro durante o arraste.
Destruição da cobertura vegetal: (i) cumprir o estabelecido no Regulamento de Florestas e
Fauna Bravia sobre o DAP mínimo de corte e o valor do CAA estabelecido pelo plano de
maneio; (ii) realizar os tratamentos silviculturarais que promovem a regeneração e
crescimento da floresta; (iii) controlar a expansão da agricultura no interior da concessão;
Extinção de espécies vegetais raras: (i) limitar a extracção de espécies raras ou em vias de
extinção; (ii) promover a regeneração de espécies raras; (iii) promover o uso de espécies
pouco utilizadas e abundantes na concessão;
Queimadas descontroladas: (i) manter aceiros limpos; (ii) reduzir combustível atravéz da
queimada fria; (iii) promover campanhas de prevenção e combate às queimadas
descontroladas.
Afugetação de fauna bravia: (i) realizar as operações florestais em blocos anuais de corte,
proporcionando refúgio de fauna nos blocos sem exploração; (ii) promover eco-turismo na
concessão; (iii) promover a reintrodução de espécies bravias típica da região; (iii) combater a
caça furtiva.
Destruição de habitat de animais raros ou protegidos: (i) criar áreas de refugio para a
fauna bravia; (ii) manter intacta a área de conservação na concessão e limitar a sua
exploração e acesso.
Poluição das águas por descargas de resíduos ao rio ou lago ou águas subterrâneas: (i)
manusear com cuidado óleos e combustíveis para evitar possíveis derrames; (ii) tratar os
resíduos líquidos antes de descarregá-los à corrente dos rios ou ao ambiente em geral ; (iii)
aproveitar serradura e outros resíduos vegetais para o fabrico de peças de pequeno tamanho
ou para a produção de energia.
Poluição do ar por poeiras ou gases produzidos na indústria: (i) usar filtros para reduzir
emissões de poluentes à atmosfera; (ii) controlar periodicamente as emissões resíduos
produzidos pela industria; (iii) reforçar o uso de máscaras protectoras de respiração aos
operários em serviço nas áreas com ar poluido.
Poluição sonora: (i) limitar a movimentação e funcionamentos das máquinas as horas
normais de trabalho; (ii) reforçar o uso de protectores de ouvidos aos operários em serviço
nas áreas com ruídos; (iii) dotar a indústria de um mecanismo de isolamento de ruídos.

6.2.4 Monitoria da qualidade da floresta
A floresta da concessão deve ser perpetuada em termos qualitativos e quantitativos, ao longo dos
anos. O mesmo é valido para os bens e serviços que proporcionam a sociedade.
A monitoria da floresta será feita através da verificação da (mensal, semestral, sazonal, anual,
bianual....):




sua extensão;
composição de espécies;
produção e produtividade;
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regeneração natural e artificial;
ocorrência de queimadas.

Atenção especial será dada às espécies comerciais mais exploradas, raras ou em perigo de
extinção, bem como a fauna bravia.
6.2.5 Monitoria da qualidade da indústria
A indústria associada a concessão deve ser competitiva, de alto rendimento, produzir bens com
maior valor agregado, possuir tecnologia adequada ao ambiente. Deve ainda criar oportunidades
de emprego, especialmente a população local e contribuir para o bem estar e desenvolvimento
local. A monitoria será feita através (diária, semanal, mensal, anual...):









rendimento;
produção e produtividade;
exportações;
lucro;
número de trabalhadores;
acidentes de trabalho;
poluição ao ambiente (hídrica, sonora, atmosférica)
certificação florestal

7. Pesquisa
Para o benefício da própria concessão, a disponibilidade de informação é essencial para a
planificação e execução dos trabalhos florestais. A maioria destes dados só pode ser obtida
mediante um programa de colecta e análise de dados devidamente estabelecido. As instituições de
investigação nacionais podem acessorar as concessões no desenho experimental e na análise e
interpretação dos dados. Em seguida apresenta-se as principais áreas de pesquisas a

desenvolver na concessão.
7.1 Inventário florestal
O inventário é o meio através do qual se pode estimar a disponibilidade de produtos florestais
dentro de uma concessão. Enquanto este trabalho é importante, também é custoso e por isso a
concessão deve estabelecer um programa de inventário que permita obter a informação necessária
para planificar as operações florestais. Os inventários pré-exploratórios deverão ser mais
detalhados e indicados nos planos de maneio operativos.

7.2 Estudos de crescimento e dinâmica da floresta
O crescimento das florestas naturais é pouco conhecido, apesar de muitas das variáveis como o
ciclo de corte, área da concessão dependerem deste parámetro. Por outro lado, o crescimento do
volume comercial é função da lista de espécies comerciais e da sua abundância, e a lista de
espécies pode variar com o tempo. Existem várias formas de estudar o crescimento das árvores
que podem ser adoptadas pelas concessões, destacando-se o método de parcelas permanentes de
amostragem, o método de análise de anéis de crescimento e o método de projecção usando
modelos de simulação. A concessão pode adoptar alguns ou todos os métodos dependendo da
situação da concessão.
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7.3 Estudo dos efeitos da exploração florestal
A exploração florestal tem efeitos não apenas no povoamento remanescente mas também no solo,
água e outros recursos. Os efeitos negativos devem ser minimizados. Um conjunto de normas
deverá ser estabelecido para minimizar os efeitos negativos.
De referir que os maiores efeitos da exploração florestal foram já descritos no capítulo 5, os
estudos a realizar visam aferir a magnitude destes impactos e a re-definição do trabalho a realizar
para aumentar a eficácia das medidas de mitigação.
7.4 Promoção de espécies secundárias
Muitas espécies que ocorrem nas florestas nacionais não são conhecidas no mercado das madeiras
apesar de estas serem frequentes e com propriedades físicas e mecânicas equiparáveis às espécies
conhecidas. Para aumentar a rentabilidade das áreas das concessões, é necessário que os
concessionários incluam nos seus planos, um programa de promoção de espécies não conhecidas
no mercado.
7.5 Cooperação com instituições de pesquisa
Existem diversas instituições de pesquisa florestal ou relacionada, destacando-se os diferentes
departamentos da UEM, CEF, UIF, INIA, IAC entre outros que podem acessorar as concessões
em diversas matérias de pesquisa nas áreas de concessões florestais.
Caixa 29: Informação dos contactos das instituições nacionais de pesquisa florestal

UEM, FAEF: A Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo
Mondlane tem o Departamento de Engenharia Florestal que possui quatro áreas de actuação
designadamente Silvicultura, Economia e Maneio Florestal, Tecnologia de Madeira e Exploração
que podem apoiar em pesquisa nas concessões florestais. As áreas mais fortes desta instituição
são a Silvicultura e Tecnologia de Madeira. Os contactos podem ser feitos através dos seguinte
endereço: Att. Chefe do Departamento de Engenharia Florestal, FAEF, UEM, C.P. 257, Maputo,
Tel/Fax +258-21-496238, email: def@uem.mz, web: www.def.uem.mz
IIAM: O IIAM é o órgão do Estado responsável pela pesquisa florestal no país, tem a sua sede
em Maputo e delegação em Manica, em Sussundenga. Realiza trabalhos de pesquisa
principalmente no domínio de plantações de espécies exóticas e nativas. Os contactos podem ser
feitos através do seguinte endereço: Att: Chefe do Departamento de Produção Vegetal, IIAM, Av.
Das FPLM 2698, C.P. 3658, Maputo, Tel: +258-21-462240 Fax: +258-21-461581, email:
cefdnffb@teledata.mz
UIF: A Unidade de Inventário Florestal é uma instituição do MINAG que se dedica ao inventário
florestal. Desenvolve trabalhos a nível de todo o país e é responsável pelo estabelecimento de
normas de como esta actividade deve ser realizada. Os contactos podem ser feitos através do
seguinte endereço: Av. Zedequias Manganhela No 520, 6º andar, Flat 606, Maputo; Tel: +258-21303640, Fax: +258-21-312910.
IAC: O Instituto Agrário de Chimoio é uma instituição de ensino. Forma e treina técnicos médios
de florestas e fauna bravia e desenvolve pesquisa em florestas. A área mais forte do IAC é a área
de plantações de espécies exóticas, exploração de plantações e serração de espécies exóticas. Os
contactos podem ser feitos através do seguinte endereço: ....
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8. Organização e administração
8.1 Estrutura administrativa
Incluir a estrutura administrativa da empresa florestal e a sua organização. Usar um organigrama
para representar a estrutura hierárquica do pessoal e as suas relações.
O plano de maneio deve incluir a estrutura administrativa geral da empresa florestal e a sua
organização. Esquematicamente pode apresentar um organigrama simplificado, que represente a
estrutura hierárquica do pessoal, suas relações, bem como um resumo dos termos de referencia de
cada unidade orgânica.
Em muitas empresas com concessão florestal não está claro, na estrutura da empresa, qual será a
entidade que vai se responsabilizar pela implementação do plano de maneio. Neste tópico sugerese que o concessionário indique qual é o órgão que vai ser o ponto focal, relativamente ao plano
de maneio.
Em função da dimensão e complexidade do trabalho a realizar, o órgão pode ser subdividido em
pequenas unidades especializadas e a sua composição multidisciplinar. A Caixa 30 apresenta um
exemplo de órgão central responsável pela implementação do plano de maneio de concessão
florestal na empresa.
Caixa 30: Unidade de Gestão da Concessão Florestal (UGCF)







Definição: a UGCF é o órgão central da empresa que é responsável pela implementação do
plano de maneio da concessão, especialmente da planificação, execução, avaliação e
monitoria de todas actividades a desenvolver no terreno. De preferência deve estar baseada na
concessão ou então ter uma representação forte no terreno.
Organização e funções da UGCF: Esta deve ter uma estrutura pequena, barata e simples de
operação, que pode evoluir, aumentar de complexidade com o desenvolvimento e
multiplicidade das actividades a realizar na concessão. Sugere-se a sub-divisão da UGCF em
três sub-unidades: (i) Sub-unidade de maneio da floresta: responsável pelas operações
silviculturais incluindo a exploração; (ii) sub-unidade de maneio comunitário: responsável
pela interacção com as comunidades locais e (iii) sub-unidade de Administração e de
serviços de apoio: responsável pela administração, supervisão e demais serviços de apoio da
concessão florestal.
Recursos humanos: a UGCF deve ter uma equipe multidisciplinar ou pelo menos incluir no
seu seio um engenheiro ou técnico médio florestal e um agente comunitário. Devem ser
técnicos ou pessoas que gostam e estão preparados para trabalhar no campo, em condições
de poucos recursos humanos, materiais e financeiros.

8.2 Pessoal e responsabilidades
Usar o organigrama do número anterior para descrever as responsabilidades do pessoal da
empresa e as suas relações.
Figura: organigrama da empresa florestal
Quadro: descrição das funções de cada posto de trabalho
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8.3 Treino e capacitação da mão de obra
Descrever o processo de capacitação dos trabalhadores para cumprirem cabalmente com as suas
funções e elevar a produtividade da empresa.
9. Registos e revisão do plano de maneio
9.1 Formato de relatórios periódicos
Com base numa certa periodicidade (não superior a cinco anos) deve-se produzir um relatório de
progresso de modo a servir para a revisão do plano de maneio e corrigir onde seja necessário. As
informações contidas no relatório devem constar no plano de maneio. As informações básicas
devem incluir a produção (volume) de toros e produtos transformados, a situação da floresta com
destaque para os povoamentos remanescentes depois da exploração, o rendimento de exploração
e de transformação, a situação laboral dos trabalhadores, as relações com as comunidades locais,
entre outros.
9.2 Sistema de informação e comunicação
Um sistema de informação deve ser instalado na concessão de forma a facilitar os trabalhos de
fiscalização e monitoria tanto internos como externos. O sistema deve incluir uma organização de
arquivos (em papel e electrónicos) devidamente enumerados e com título.
9.3 Actualização do plano de maneio
O plano de maneio poderá ser revisto de acordo com as necessidades. Qualquer mudança do
plano de maneio deve ser submetida à aprovação da entidade que emitiu a concessão. A mudança
dos objectivos e metas de produção deve ser aprovada pela entidade que emitiu a concessão.
Quando se justifique, o concessionário poderá rever o plano de maneio antes do fim do período
para o qual foi desenhado. As mudanças apenas poderão entrar em vigor depois da aprovação das
mudanças solicitadas.
9.4 Registo e arquivo de dados
Os dados de produção, mercado e maneio florestal devem ser registados num sistema fácil de
recuperar de modo a permitir auditoria, monitoria e fiscalização. Os arquivos electrónicos devem
estar num formato de software existente no mercado e os códigos respectivos devem ser
claramente descritos e explicados.
Quadro/Tabela: tipo de arquivo de base de dados de produção florestal
10. Monitoria e avaliação
10.1 Fiscalização e auditoria interna
Para o bem da concessão, esta deve ter uma equipa de monitoria interna capaz de seguir e
verificar o cumprimento do lano de maneio desde as actividades florestais, indústria, mercado,
trabalhadores e comunidades locais. Esta equipa deve apresentar um relatório anual que será a
base inicial de ligação com as equipes de fiscalização, monitoria e auditoria externa.
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10.2 Auditoria e inspecção externa
A concessão deve estabelecer regras claras de acesso a equipas externas de fiscalização,
monitoria e auditoria. O tipo de informação requerido e o cargo da pessoa de contacto na empresa
e os arquivos solicitados devem ser esclarecidos.
11. Conclusões e recomendações
As conclusões do plano de maneio devem resumirem os impactos positivos e negativos que vão
resultar da implementação do plano, as vantagens e desvantagens das opções sugeridas e demais
factores relevantes para a tomada de decisão sobre o plano de maneio. Nas conclusões deve-se
sucintamente indicar, dentre outra informação:
a)
o nível de produção atingir com base com base no recurso disponível;
b)
as principais prescrições de maneio, protecção e conservação dos recursos
florestais;
c)
os benefícios económicos, ambientais e sociais;
d)
os impactos negativos e as respectivas medidas de mitigação e compensação;
e)
as acções de monitoria e acompanhamento da implementação do plano de
maneio.
Neste capítulo pode-se, adicionalmente, recomendar acções, medidas ou actividades, a serem
desenvolvidas pelo concessionário ou pelas autoridades competentes, que vão facilitar adopção e
implementação do plano de maneio da concessão.
12. Limitações do plano de maneio
Deve indicar a falta de dados ou conhecimento encontrado durante a elaboração do plano de
maneio. Deve-se indicar as pré-condições ou pressupostos assumidos nas estimativas
apresentadas no texto, bem como na definição das principais prescrições de maneio. Aqui pode-se
ainda indicar as áreas prioritárias de pesquisa, com vista colmatar a falta de dados e conhecimento
identificado.
Quadro: tipos de limitações possíveis para o plano de maneio
13. Referências bibliográficas
Deve indicar as referências bibliográficas do material consultado e referido no texto. As fontes de
informação devem ser devidamente identificada e referenciadas. As referências bibliográficas e as
expressões científicas no texto devem obedecer as normas nacionais ou internacional, devendo as
grandezas físicas serem expressas no sistema internacional.
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Anexo 1. Lista de espécies comerciais (segundo o regulamento florestal)

A. Espécies preciosas
N.º Nome Científico

01

Berchemia zeyheri

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Dalbergia melanoxylon
Diospyros kirkii
Diospyros mespiliformis
Ekebergia capensis
Entandrophragma caudatum
Guibourtia conjugata
Milicia excelsa
Spirostachys africana

Nomes
Comerciais
Pau-rosa

Nomes Locais
ou Vernaculares
Mulatchine, Sungagoma

DMC*
(cm)
30

Pau-preto

Mpinge, Mpivi, N’mico
Mucula-cula, Muoma
Mfuma,Ntoma
Inhamarre
Bubuti, Mubuti
Chacate
Megunda, Mecuco, Mahundo
Chilingamache, Mucunite

20
40
50
50
50
40
50
30

Ebano
Inhamarre
Mbuti
Chacate preto
Tule
Sândalo

Combretum imberbe
Mondzo
Swartzia madagascariensis Pau-ferro

Munagari, Mungari, Ehupu 40
Nhaquata, Pau-rosa, Cimbe 30

DMC – (dap) diâmetro mínimo de corte

B. Espécies de primeira classe
N.º Nome Científico
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Afzelia quanzensis
Androstachys johnsonii
Albizia glaberrima
Albizia versicolor
Balanites maughamii
Breonadia microcephala
Baikiaea plurijuga
Cordyla africana
Diospyros spp
Erythrophloeum suaveolens
Faurea speciosa
Inhambanella henriquesii
Khaya anthoteca
Millettia stuhlmannii
Monotes africanus
Morus lactea
Pterocarpus angolensis
Podocarpus falcatus
Pseudobersama mossambicensis

Nomes
Comerciais

Nomes Locais
ou Vernaculares

DMC
(cm)

Chanfuta
Mecrusse

Mussacossa, Mugengema, muoco
Cimbirre
Mutivera
Tingare, Mpovera
Muvando, Nanluve, Sacanono
Muonha, Nkonha
Chiti
Bonjua, Murroto
Mucucul-cula, Muoma
Muave
Muxiri, Nthethere, Mussossola
Mepiao
Mbawa
Panga-panga, Panguire
Muculala
Mecobeze
Mbila, Mucurambira
Gogogo, Izulambite, Chongue
Tondue, minhe-minhe

50
30
40
40
30
50
30
50
40
40
40
50
50
40
30
50
40
50
40

Tanga-tanga
Nulo
Mugonha
Mutondo
Missanda
Mepiao
Umbáua
Jambirre
Mecobeze
Umbila

C. Espécies de segunda classe
N.º Nome Científico
31 Albizia adianthifolia

Nomes
Comerciais
Mepepe

Nomes Locais ou Vernaculares DMC
(cm)
Goana, Megerenge
40
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Amblygonocarpus andongensis
Bombax rhodognaphalon
Brachystegia boehmii
Brachystegia bussei
Brachystegia longifolia
Brachystegia manga
Brachystegia spiciformis
Brachystegia utilis
Burkea africana
Julbernadia globiflora

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Newtonia buchananii
Newtonia hildebrandtii
Parkia filicoidea
Pteleopsis myrtifolia
Ricinodendron rautanenii
Sclerocarya birrea
Sterculia quinqueloba
Stercurlia appendiculata
Terminalia sp
Trichilia emetica

Mutiria
Sumauma
Mafuti

Messassa
Messassa
Mucarala
Messassa
encarnada
Mafumuti
Infomoze
Mucuti
Mungoroze
Mungomo
Canho
Metonha
Metil
Messinge
Mafurreira

Banga-wanga, Mutindire
Meguza, Mefuma
Mfuti, Mopwo
Kokoro
Tagate, Takata, Itakhata
Mpapa rupakhole
Mpapa, Tsondo
Nankweso, Mucoio
Mucarati,Nkarara, Mecimbe
Muhimbe, Mpacala

40
50
40
40
40
40
40
40
40
40

Nipovera
Infomoze
Mucuti
Mduro, Nleva
Ngomo, Iphaka
Mfula, Tsula, Nkokwo
Ntonha, Nthumpu
Njale
Meculungo
Muciquiri, Mafurra

50
50
50
40
50
50
40
50
40
40

D. Espécies de terceira classe
N.º Nome Científico
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Nomes
Nomes Locais ou Vernaculares
Comerciais
Acacia nigrescens
Namuno
Mecungo, Micaia
Anthocleista grandiflora
Mezambe
Rotanda
Avicennia sp
Mangal branco Mangal branco
Bridelia micrantha
Metacha
Melelha, Mussaba
Barringtonia recemosa
Mangal
Massinhama
Bruguiera gymnorrhiza
Mangal encarn. Mangal encarnado
Cassipourea gummiflua
Mezambe
Mezambe
Celtis africana
Messucandiri
Celtis gomphophylla
Mrtuzite
Cleistanthus holtzii
Nacuva.Nacura
Cynometra carvalhoi
Evate
Evate
Ceriops tagal
Mangal branco Mangal branco
Dialium schlechteri
Ziba
Nziba, Ziva
Dialium sp.
Mepepete
Erythrophloeum sp
Incalazi, Tchaia, Muacari
Funtumia latifolia
Nhapwepwa
Guibourtia coleosperma
Chacate encarn. Chacate encarnado
Heritiera littoralis
Mangal branco Luabo
Kigelia africana
Vunguti, Nrikiriki
Parinari curatellifolia
Muhula, Mahula, Ntupio
Pericopsis angolensis
Muanga
Chuanga, Muaca, Muanka
Phyllanthus sp.
Chire, Mecua
Piliostigma thonningii
Mucequece
Mucequece
Pseudolachnostylis maprouneifolia
Messolo, Ntholo, Mussonjoa
Ptaeroxylon obliquum
Tchetcheretane

DMC
(cm)
40
30
30
40
30
30
30
40
50
50
40
30
40
40
40
30
40
30
40
30
40
50
40
30
40
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Rhyzophora mucronata
Sapium ellipticum
Sideroxylon inerme
Syzygium cordatum
Syzygium guineense
Terminalia sericea
Terminalia stenostachya
Uapaca kirkiana
Uapaca nitida
Uapaca zanguebarica
Vitex doniana
Vitex sp
Xeroderris stuhlmannii
Xylia sp
Xylopia aethiopica

E. Espécies de quarta classe
N.º Nome Científico

Mangal encarn. Mangal encarnado
Tchaia
Tchaia
Mebope
Mecurri, Tucura, Mudlho
Jambaloeiro
Mecurre, Nakuthanthe, Mecuti
Inconola
Sai-sai, Kassanche, Messusso
Sai-sai, Kassanche
Metongoro
Metela, Nahunkwo
Metongoro
Metela, Nakachunkwo
Metongoro
Kochokore
Nhazuovo
Nakuna
Mulonde
Merunde, Nlothe
Mepeza

Nomes
Comerciais

92 Acacia albida
93 Acacia burkei
94 Acacia erioloba
95 Acacia karroo
96 Acacia nilotica
97 Acacia polyacantha
98 Acacia robusta
99 Acacia senegal
100 Acacia sieberana
101 Acacia tortilis
102 Acacia xanthophloea
103 Antidesma venosum
104 Borassus aethiopum
105 Colophospermum mopane
106 Cussonia sp
107 Dolichandrone alba
108 Erythrina livingstonei
109 Fernandoa magnifica
110 Hirtella zanguebarica
111 Hyphaene sp
112 Kirkia acuminata
113 Lannea sp
114 Lecaniodiscus fraxinifolius
115 Manilkara sp
116 Mimusops sp
117 Treculia africana
118 Tamarindus indica

Tamarindo

Nomes Locais ou
Vernaculares
Micaia, Dzungua, Sango
Micaia, Munga
Micaia, Munga
Micaia, Munga
Micaia, Munga
Micaia, N’roca
Micaia, Massadzi
Micaia, Munga
Micaia, Gunga
Micaia, Munga
Micaia, Megerenge
Nhonge, chongue
Mudicua, Palmeira
Chanato, Nissano, Missanye
Capwapwa, Nampuko-puko
Tsani
Titi, Nancilacona
Tondjua, Mpovataci
Cimboma, Mucimboma
Micheu, Palmeira
Mtumbui, Poko-poko
Chiucanho, Msatoto,Cimuili
Mutarara
Nheve, Nhewa
Ntzole, Bengwerwa
Tchaia
Tamarinho, Wepa

30
40
40
40
40
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40

DMC
(cm)
40
40
40
40
30
40
40
30
40
30
40
30
30
30
50
30
40
30
30
30
40
40
30
40
40
50
50
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Anexo 2. Lista de espécies de plantas protegidas

Anexo 3. Lista de espécies animais protegidos (segundo o regulamento florestal)
Nome em Português
Nome científico
MAMIFEROS
Cabrito das pedras
Oreotragus oreotragus
Caracal
Felis caracal
Chacal dorso preto
Canis mesomelas
Chacal listrado
Canis adustus
Chango da montanha
Reduca fulvoflora
Chita
Acinonyx jubatus
Civeta
Viverra civetta
Dugongo
Dugong dugon
Doninha de nuca branca
Poecilogale albinucha
Gato bravo
Felis lybica
Gato serval
Felis serval
Genetas ou simbas
Todas as espécies
Girafa
Giraffa camelopardalis
Hiena castanha
Hyaena brunnea
Jagras
Todas as espécies
Lontras
Todas as espécies
Mabeco
Lycaon pictus
Macaco de cara preta ou
Cercopithecus
azul
pygerythrus
Macaco simango
Cercopithecus mitis
Manguços
Todas as espécies
Maritacaca
Ictonyx striatus
Matagaiça
Hippotragus equinus
Mzanze
Damaliscus lunatus
Pangolim
Minis temmincki
Protelo
Proteles cristatus
Raposa orelhuda
Otocyon megalotis
Ratel
Mellivora capensis
Rinoc. de lábio prensil
Dicerus bicornis
Rinoc. de lábio quadrado
Ceratotherium simum
Sitatunga
Limnotrague spekii
AVES
Rapina (diurna e nocturna)
Todas as espécies
Abetarda gigante
Choriotis kori
Abutres
Todas as espécies
Avestruz
Struthia australis
Calau do solo
Bucorvus cafer
Cegonhas
Todas as espécies
Flamingos
Todas as espécies
Gaivotas e gaivinhas
Todas as espécies
Garças
Todas as espécies
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Marabu
Pelicanos
Serpentário
REPTEIS
Pitão ou Giboia
Tartaruga marinha

Letroptilos crumeniferus
Todas as espécies
Sagitarlus serpentarius
Todas as espécies
Todas as espécies
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Anexo 3. Plano de maneio quinquenal e anual
9.2

Plano de maneio quinquenal e anual

O plano de maneio descreve de modo geral as actividades que vão ser realizada na
concessão durante o período de vigência do contrato de concessão. Sugere-se que a
empresa elabore planos mais detalhados, de média e curta duração, por exemplo 3 até 5 e
1 até 3 anos, respectivamente. Estes documentos tem como objectivo facilitar a
planificação e a realização das actividades, monitoria e avaliação da execução do plano
de maneio com o tempo.
O plano de maneio quinquenal apresenta com maior detalhe as actividades que devem ser
realizadas num prazo de cinco anos. Este plano é derivado do plano de maneio a longo
prazo, sendo lido ou analisado juntamente com este. Aqui apresenta-se, com maior
detalhe e clareza, as operações florestais a realizar na concessão nos próximos cinco
anos.
O plano de maneio anual é feito a partir do plano quinquenal. Este plano ainda é mais
detalhado do que os anteriores e cobre apenas doze meses de actividade. Este plano visa
fundamentalmente orientar o trabalho dos técnico no campo e indica quando e onde as
diferentes actividades devem ser realizadas. O plano operativo vai servir também para a
monitoria e fiscalização das actividades no terreno pelos SPFFB.
Em anexo (Anexo... e Anexo...) apresenta-se o conteúdo do plano de maneio quinquenal
e plano de maneio anual.
Se assim o desejar, e para economizar recursos, a empresa pode elaborar um único plano
de maneio periódico que combine as características do plano de maneio quinquenal e do
plano de maneio anual. O plano pode por exemplo ter a duração de 3 anos e indicar, com
detalhe suficiente, as actividades que vão realizados na concessão em cada ano.
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CONTEUDO DO PLANO DE MANEIO ANUAL
(Plano Operativo)
O plano de maneio operativo é feito a partir do plano quinquenal. Este plano ainda é mais
detalhado que os anteriores e cobre apenas doze meses de actividade. Este plano visa
fundamentalmente orientar o trabalho dos técnico no campo e indica quando e onde as
diferentes actividades devem ser realizadas.
O plano operativo vai servir também para a monitoria e fiscalizacao das actividades no
terreno pelos SPFFB.
Muitas actividades são de escala reduzida que se torna difícil contempla-las num plano
estratégico ou a médio prazo. Entretanto é importante que sejam registadas e planificadas. Estas
actividades incluem detalhes de construção de estrada, localização de sistemas de drenagem,
detalhes na planificação de actividades de inventario etc.

O conteúdo dos plano de maneio anual inclui os seguintes aspectos:
1.

Avaliação das actividades realizadas no ano anterior

Neste ponto se faz um breve balanço das actividades realizadas nos últimos 12 meses.
Este balanço é importante para corrigir falhas e definir prioridades. O conteúdo inclui:




2.

Avaliação das actividades de produção e maneio desenvolvidas
Resultados das actividades desenvolvidas no domínio social e ambiental
Sumário da produção, inventario realizado, construção e manutenção de estradas,
treinamento etc.
Operações florestais

A semelhança do plano quinquenal, neste tópico inclui-se todos trabalhos que serão
realizado na floresta, com o maior detalhe possível. A ideia é que este plano sirva como
guião de trabalho para os técnicos e as equipes de campo. Os pontos mais importantes são
os seguintes:
2.1 Plano de estradas
O plano de estrada deve, entre outras informações indicar:


Estradas planificadas com detalhadas em mapas
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Planos de obras de engenharia a realizar
Detalhes das obras de drenagem requeridas

2.2 Inventario de pre-exploração e produção esperada
O inventario vai ser feito prioritariamente nos talhões que vão ser abatidos naquele ano.
Neste ponto é importante indicar




Blocos a serem inventariados
Blocos para actividades de pré exploração
Produção esperada

2.3 Tratamentos silviculturais
Aqui apresenta-se os tratamento que serão feitos durante o ano para a regeneração e
protecção da floresta, especialmente nos talhões explorados nos anos anteriores e naquele
ano. Conforme referido estes tratamentos incluem:



3.

Maneio de brotacao
Plantação
Actividades de prevenção e combate as queimadas
Outras actividades

Neste capitulo apresentam-se actividades previstas no plano quinquenal, que não foram
incluídas no ponto anterior, mas que vão ser realizadas durante neste ano. Podem por
exemplo serem:




4.

Actividades e metas sociais e ambientais atingir naquele ano
Organização das comunidades locais
Actividades concretas de pesquisa, monitoria e avaliação
Turismo e outras actividades de rendimento
Mapas operacionais

Os mapas do plano operativo devem ser na maior escala possível ou disponível. Os mais
importantes são os seguintes:
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Mapas de estradas
Mapas dos blocos de inventario
Mapas de blocos de exploração
Mapas de tratamentos silviculturais
Mapas de áreas de protecção e de blocos não produtivos
Mapas de assentamentos humanos definitivos ou provisórios
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CONTEUDO DO PLANO DE MANEIO QUINQUENAL
(Plano de maneio quinquenal ou táctico)

O plano de maneio a táctico ou de médio prazo apresenta com maior detalhe as
actividades que devem ser realizadas num prazo de cinco anos. Este plano é derivado do
plano de maneio a longo prazo, sendo lido ou analisado juntamente com este. O ideal
seria apresentar com maior clareza as operações florestais a realizar na concessão nos
próximos cinco anos.
Conforme indicado no Capitulo 9 o plano de maneio vai ser revisto periodicamente; os
planos quinquenais constituem uma oportunidade para o efeito. As informações colhidas
durante o período fornecem os elementos para a revisão e ajuste no plano de maneio.
Os principais conteúdos deste plano são as seguintes:
1.

Período de validade do plano

Neste ponto se indica o tempo (quinquénio) em que o plano de maneio é valido. A capa e
contracapa segue o mesmo modelo do documento mãe e esta informação pode ser
apresentada na capa e contra capa
2.

Avaliação do período anterior

Neste ponto faz-se uma breve avaliação das realizações do quinquénio anterior. Inclui
não apenas as actividades feitas com sucesso, mas também as falhas, experiência
adquirida e sugestões para a melhoria e ajuste do plano. A apresentação do balanço pode
se ter os seguintes pontos:



3.

Realizações e falhas
Lições apreendidas
Oportunidades para melhorar o plano
Operações florestais

Neste tópico resume-se todas actividades que serão realizadas na floresta e que estão
patentes no Capitulo 5 do documento mãe. Os objectivos, princípios e as actividades a
realizar são descritas no plano de maneio da concessão e, aqui, se detalha em função das
especificidades da zona em que se concentrarão as actividades no quinquénio.
Os pontos mais importantes são os seguintes:






Inventario de pre-exploração
Estradas (construção, limpeza e manutenção)
Exploração florestal
Produção esperada
Tratamentos silviculturais (maneio de brotacao,
enriquecimento)

desbastes,

plantio

de
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4.

Protecção da floresta (acessos, incêndios, exploração ilegal)
Mitigação de impactos ambientais e sociais

Os impactos e as medidas de mitigação são também referidas no documento mãe, neste
tópico apresentam aqueles que se esperam realizar no quinquénio, em função da zona de
trabalho do período.
Os pontos a considerar relativamente aos impactos sociais são os seguintes:




Direitos e deveres das comunidades locais (organização, 20%, exploração de
PFNM, agricultura, queimadas descontroladas)
Parcerias e acordos
Mecanismos de resolução de conflitos

No domínio ambiental atenção deve ser dada aos seguintes aspectos:


5.

Acções de mitigação da exploração florestal
Monitoria da qualidade da floresta
Pesquisa, monitoria e avaliação

A concessão deve logo depois do estabelecimento montar um sistema adequado de
recolha de dados para avaliação do desempenho nas diferentes operações e acumular
dados para as revisões periódicas previstas do plano de maneio. No Capitulo 6 apresentase os paramentos e indicador que devem ser considerados para as diferentes áreas.
Deve ainda, junto com as instituições de pesquisa montar o mais cedo possível ensaios
para a colecta de dados sobre crescimento e comportamento da floresta face as
intervenções que vão ocorrendo.
6.

Mapas

Os mapas devem centrar com maior detalhe nos talhões, sectores ou área em que centrarão as
actividades no quinquénio. Os mapas mais importantes são os seguintes:






Mapa de estradas existentes e planificadas
Áreas a ser inventariadas por ano
Áreas a ser exploradas por ano
Área em que será feito o maneio de brotacao, plantada etc., por ano
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