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1. INTRODUÇÃO

O presente documento faz parte da componente florestal levado a cabo dentro do
âmbito do Programa Conjunto das Agências das Nações Unidas em Valorização
Ambiental e Adaptação a Mudanças Climáticas no Distrito de Chicualacuala (Província
de Gaza) sob a liderança da FAO. A componente florestal do programa tem como
principal resultado esperado a produção dum plano de maneio comunitário dos recursos
florestais que garanta o uso sustentável dos diversos recursos (lenhosos: madeira, estacas,
lenha e carvão, mas também produtos alimentares vegetais e animais) (Brouwer, 2009).

Este documento é por tanto o ponto culminante de um trabalho participativo
realizado entre o mês de Maio de 2009 ate Março de 2010, no qual foram realizados pela
equipa de consultores uma série de estudos técnicos para a preparação do plano:

(a) Um estudo de base sobre aspectos socioeconómicos e o uso e maneio dos
recursos naturais nas comunidades de Ndombe, Madulo, Muzamane e
Chissapa (Brouwer 2009).

(b) Esquema e proposta de delimitação das comunidades (Brower e Tanago
2009)

(c) Estudo do rendimento dos fornos de carvão (Joaquim e Brower 2009);

(d) Estudo e inventario dos recursos florestais (Tanago et al., 2009);

(e) Estudo de mercado dos recursos florestais (Brouwer et al., 2010),

(f) Manual de inventario para maneio florestal comunitário (Tanago e
Brouwer 2010)

Todos estes trabalhos foram realizados com participação de pessoas das
comunidades, destacando-se o trabalho de inventário florestal. Para a realização do
mesmo, decidiu-se adaptar a metodologia e as ferramentas de medição para poder ser
melhor percebidas e apropriadas pela população das comunidades que participou no
trabalho de inventário 20 pessoas). Estas pessoas receberam um treino sobre a
metodologia de inventário simplificado aplicada e depois de terem implementado no
terreno foram capazes de replicar a formação sendo eles a explicarem a comunidade a
metodologia empregada no inventário (vide Manual de inventario participativo, Tanago e
Brower 2010).

Paralelamente aos estudos técnicos foram realizadas um conjunto variado de
actividades participativas, realizadas com uma participação activa (não mera consulta) da
população das comunidades alvo entre as quais destacam-se as formações sobre
inventario florestal, a realização de um inventario florestal participativo, e por cima de
todo uma série de múltiplos encontros de discussão e elaboração conjunta do sistema de
maneio florestal, regulamento do uso da floresta e organização comunitária. O fruto de
estas actividades está recolhido neste plano de maneio.
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2. ÂMBITO GEOGRAFICO DO PLANO DE MANEIO

2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área comunitária da comunidade de Ndombe objecto de este plano de maneio
localiza-se ao pé do rio Limpopo (na margem esquerda), justo após da confluência com o
rio Muenedzi, a uns 30 quilómetros da sede do posto administrativo de Mapai e também
aproximadamente uns 30 quilómetros da aldeia de Mapai-Ngala (situada junto ao rio
Limpopo). Administrativamente a área pertence a localidade de Mapai Rio, Posto
Administrativo de Mapai, distrito de Chicualacuala, Província de Gaza.

Figura 1. Mapa de localização

Fonte: Criação própria a partir de mapa topográfico 1:250.000 da CENACARTA.

2.2 LIMITES DA ÁREA COMUNITÁRIA DE NDOMBE

De uma forma provisional ate a conclusão do processo de demarcação oficial, e
solicitação do título de DUAT, a área da comunidade de Ndombe fica definida pelas
seguintes “fronteiras” (Brouwer e Tanago 2009):

 Limites de Ndombe com a comunidade de Madulo.

A sede da comunidade de Madulo (que linda com Ndombe ao Nordeste) fica
situada a uns 18 km de Ndombe ao Nordeste, perto da linha-férrea. Este limite é de
carácter provisional já que é discutido pelos moradores de Ndombe e está actualmente em
disputa entre ambas comunidades. Os limites ou fronteira entre Madulo e a Comunidade
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de Ndombe fica definido pelas linhas formadas entre os pontos seguintes (as coordenadas
de cada ponto estão referidas ao sistema UTM, Zona 36K (sul), com Datum WGS84;
sendo “X” equivalente a “longitude” e “Y” a “latitude”):

 Ponto 1. (X=386649 Y=7499136)

Este ponto está situado na picada que une a aldeia de Madulo com a aldeia ou
bairro de Chinhacanine (pertencente a comunidade de Chicualacuala Rio), antes da
descida para o rio (a uns 6 km da aldeia de Madulo e 7 km da linha férrea). O ponto fica
definido por uma árvore de Mvumayla (Kirkia acuminata) igualmente sobressalente do
resto da floresta. Este ponto faz também o limite entre estas duas comunidades e a
comunidade de Chicualacuala Rio.

 Ponto 2. (X=393113 Y=7492891)

Ponto situado no caminho (pedestre, não praticável para viaturas) que comunica a
aldeia de Alikahena, situada ao este perto da linha-férrea (pertencente a comunidade de
Mapai) com a aldeia de Ndombe. O ponto fica situado a uns 5,5 km da linhaférrea, e está
marcado numa árvore de consideráveis dimensões de Tsotso-Chacate preto (Guibourtia
conjugata).

 Limites de Ndombe com a comunidade de Chicualacuala Rio e Rio Limpopo

Os limites de Ndombe com Chicualacuala Rio são aqueles limites com o bairro
mais proximoa Ndombe (apenas 1,5 km) que é o bairro de chinhacanine. A sede do bairro
de Chinhacanine (pertencente a Chicualacuala Rio) esta situada ao lado da confluência
entre os rios Limpopo e Muanedze. A linha de divisão entre estas duas comunidades
define a fronteira Norte de Ndombe. Esta linha fica definida pelos pontos:

 Ponto 1. (Acima descrito) Limite também com a comunidade Madulo.

 Ponto 3. (X=382556 Y=7496099)

Ponto situado a uns 4 km da confluência dos rios, numa posição intermédia na
linha de fronteira que segue uma linha quase recta que parte do Ponto 1 (a uns 5km),
passa pela montanha mais elevada do escarpe frente ao rio Limpopo, e segue em direcção
a sede do bairro de Chinhacanine, acabando no ponto 9 perto do rio Limpopo.

 Ponto 4. (X=379290 Y=7494710)

Ponto situado numa baixa, ao lado do rio Limpopo, a 1,5 km de distância da
confluência, e a 300 metros da estrada que decorre ao longo do rio Limpopo na margem
esquerda (estrada entre Ngala e Chicualacuala Rio). Este ponto dista 1,5 km da sede
principal do bairro de Chinhacanine.

Desde o Ponto 4, toda a fronteira Oeste de Ndombe fica definida pelo próprio rio
Limpopo que o separa com as comunidades situadas na outra margem (esquerda). Esta
fronteira Oeste acaba no extremo Sudoeste no primeiro ponto da linha de limite com
Chissapa (ponto 5).
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 Limites de Ndombe com a comunidade de Chissapa

A sede principal da aldeia de Chissapa (por entanto parte da comunidade
Muzamane-Chissapa) fica situada a 14 km ao sul da sede de Ndombe. A linha de limite
de Ndombe com Muzamane-Chissapa representa toda a fronteira Sul de Ndombe. Esta
linha esta definida pelos pontos:

 Ponto5. (X=386439 Y=7485970)

Ponto situado na estrada que decorre ao longo do rio (margem esquerda), a uns
8km da sede de Ndombe e uns 6 km da sede de Chissapa. Fica marcado por uma árvore
de Ximua-Imbondeiro (Adansonia digitata) de grandes dimensões, ao pé da estrada numa
área aberta sem floresta.

 Ponto 6. (X=393184 Y=7489583)

Ponto situado na estrada que comunica Mapai Estação com Ndombe a uns 12 km
da sede de Ndombe e uns 13 km da sede de Mapai estação. Este ponto também faz limite
de Ndombe com Mapai estação.

 Limites de Ndombe com a comunidade de Mapai Estação

A comunidade de Mapai Estação fecha a fronteira de Ndombe no flanco Este,
numa linha que vai desde o Ponto 6 ate o Ponto 2 (limite também com Madulo).
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3. ÂMBITO TECNICO E LEGAL DO PLANO DE
MANEIO FLORESTAL

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL NA
ZONA

Segundo as pessoas entrevistadas na comunidade no estudo de base do uso da
floresta (Brouwer, 2009) durante a época colonial e nos primeiros anos após o fim da
guerra existiu uma forte exploração florestal (em relação a actualidade) como testemunha
a existência de uma serração na comunidade vizinha de Chicualacuala B. Nestas épocas
passadas a exploração florestal centrou-se entorno a corta para madeira serrada das
melhores e mais acessíveis árvores de Chanfuta (Afzelia quanzensis) conseguindo acabar
com a maior parte do estoque de esta espécie segundo a população (Brouwer, 2009) o que
foi também verificado no inventario florestal (Tanago et al., 2009).

Embora estas afirmações da exploração realizada exclusivamente nestes períodos,
segundo conversas informais com a população local e segundo os vestígios observados
durante os percursos na floresta durante o inventario (Tanago et al., 2009), ainda nos
últimos anos tem sido realizada (e ate hoje é visível) uma exploração madeireira com fins
comerciais na zona sobre todo em base as espécies de madeira preciosa  Mondzo
(Combretum imberbe) Chanfuta (Afzelia quanzensis) e ate a madeira de Xanatse
(Colophospermum mopane) espécie que paradoxalmente é actualmente a mais usada para
a produção de carvão. Os vestígios de exploração antiga e recente observados indicam no
caso das duas primeiras espécie que já foram dezemadas e ainda continuam a ser
fortemente exploradas na área apesar de que as quantidades de arvores com qualidade
para exploração comercial sejam já muito escassas (Tanago et al., 2009). Por estes
motivos não parece possível poder atingir-se uma exploração sustentável de estas
essências na zona, nem se quer na base de um maneio organizado.

Também segundo a população local (Brouwer, 2009) não existiram ate o
momento normas costumeiras ou nenhum tipo de organização comunitária que restringira
o volume de exploração, no entanto, admitiram que em relação à recolha e/ou venda de
produtos florestais há sistemas de licenciamento (impostas pela lei e requeridas para a
venda no sistema formal).

3.2 MANEIO FLORESTAL RACIONAL E SUSTENTABILIDADE

A finalidade de qualquer sistema de maneio florestal racional é conseguir que as
florestas forneçam continuamente benefícios económicos, ecológicos e sociais, mediante
um planeamento mínimo para o aproveitamento dos recursos madeireiros e não-
madeireiros disponíveis (Gama et al, 2005).

No contexto moçambicano, o objectivo geral do maneio de florestas estabelecido
na Lei de Floresta e Fauna Bravia é descrito da seguinte maneira “... 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 gerações de
moçambicanos ...”. Assim, deve haver equilíbrio entre os objectivos de produção e
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conservação, bem como entre os objectivos económicos, sociais e ambientais (Sitoi e
Bila, 2008).

Segundo uma outra definição legal (neste caso de Brasil) o maneio florestal é a
“administração da floresta para a obtenção de benefícios económicos e sociais,
respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objecto do manejo”
(Decreto no. 1182/94). O que já introduz a questão central ou elemento chave do conceito
de manejo florestal que é aquele de sustentabilidade.

De acordo com Camino (2002) o maneio e o uso florestal sustentável é um
processo que valoriza o uso da floresta como actividade permanente, e (entre outros):

 Supõe que das intervenções nos povoamentos se extrai madeira, outros produtos e
serviços

 A colheita de bens e serviços está dentro dos limites de produtividade do sistema,
da capacidade de suporte e do seu nível de garantia das operações permanentes nos
ecossistemas

 As operações de maneio são rentáveis de acordo com os critérios do actor que faz a
gestão do maneio

 Todos os actores afectados no processo participam da elaboração, execução,
avaliação e distribuição dos custos e benefícios, e acções concretas de acordo com
seus direitos e assumem, portando, responsabilidades

 É parte do desenvolvimento sustentável, portanto, não está dissociado das políticas de
desenvolvimento e dos sectores relacionados e nem dos direitos das gerações futuras.

Segundo Amaral et al. (1998) entre as razões principais para uma floresta ser
manejada de forma sustentável estão:

 Continuidade da produção: o maneio garante a produção de madeira (ou outro
produto qualquer da floresta) em uma área de floresta por tempo indeterminado;

 Rentabilidade: o maneio gera benefícios económicos que superam os custos,
principalmente em função do aumento da produtividade com a redução de
desperdícios (ou subaproveitamento de produtos);

 Respeito à lei: evita penalidades que podem ser impostas pelo uso desordenado não
licenciado da floresta;

 Oportunidades de mercados de alto valor: a exigência de certificação da madeira
para atingir o mercado internacional de forma efectiva, faz com que as empresas que
praticam manejo florestal tenham maior facilidade de acesso aos mercados,
especialmente o europeu e o norte-americano;

 Conservação florestal: a cobertura florestal é garantida através do manejo, mantendo
a diversidade vegetal original e reduzindo impactos ambientais sobre a fauna quando
comparado a exploração tradicional desorganizada;

 Serviços ambientais: florestas manejadas contribuem para o equilíbrio do clima
regional e global, principalmente pela manutenção do ciclo hidrológico e pela
retenção de carbono.
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3.3 SISTEMAS DE MANEIO FLORESTAL PARA FLORESTAS
TROPICAIS

O sistema mais amplamente utilizado em florestas tropicais é o sistema policíclico
mediante cortas selectivas. Este sistema oferece uma base realística, técnica e
comercialmente flexível e prática, para organizar uma colheita sustentável, ao mesmo
tempo que influencia a composição e a estrutura florestal em favor da nova colheita. Os
sistemas baseados em corte raso em faixas e cortas por selecção de grupos são aplicados
em alguns casos mas têm a desvantagem de produzir mais danos sobre as árvores
remanescentes e que alteram mais as condições do povoamento (FAO, 1998).

O sistema policíclico recomendado permite a coexistência de árvores de todas as
idades a diferencia dos sistemas monocíclicos ou de corte raso (vide Figura 2 em baixo)
estabelecendo a corta das árvores quando eles atingem um certo tamanho, mas agrupando
as operações de colheita para cada zona em momentos pontuais separados por períodos
mais ou menos equivalentes a metade do tempo que tarda uma árvore media da espécie
principal em atingir o diâmetro de corta comercial (FAO 1998).

Por tanto o sistema policíclico tem como particularidade que não existe uma idade
única dentro da parcela de corte (como ocorre nos sistemas de corte monocíclicos ou de
floresta equianea). Isto é devido a que não cortam-se todas as árvores de cada zona no
mesmo momento sino que as arvores vão cortando-se em operações de corta separadas
um certo período de tempo, aproveitando-se em cada operação de corta apenas uma certa
quantidade das árvores que terão atingido a maturidade nesse período e deixando uma
grande percentagem das arvores sem cortar, mantendo assim o máximo que possível a
estrutura original da floresta (e preferivelmente também o equilíbrio entre as classes
diamétricas) e assim preservando as condições micro-climáticas (mantém-se uma
cobertura florestal quase continua que evita um aumento excessivo da insolação do solo e
da perdida de agua por evapotranspiração, e com isto o favorecimento de colonização por
ervas infestantes, etc.) evitando assim uma substituição ou degradação da floresta.

Figura 2. Sistemas de Maneio Florestal Monocíclico (esquerda) e Policíclico (direita)

Fonte: Adaptado e traduzido a partir de B.C.Ministry of Forest (1999).

Como pode se apreciar na Figura 2, no sistema policíclico, a regeneração
estabelece-se de forma quase continua ao longo do tempo e não num único momento
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(após uma única corta de todas ou quase todas as árvores como no sistema monocíclico).
Também as cortas e os tratamentos silvícolas são escalonados no tempo em um sistema
quase continuo (não são completamente continuas sino distanciadas no tempo por
períodos). Poderia se considerar que num ciclo de corta do sistema monocíclico realizam-
se vários ciclos de corta no período policíclico (cortas parciais).

Segundo a FAO (2000, citado por Ackerman, 2004) para florestas secas (tipo
Miombo ou como as florestas da zona de trabalho) propõe-se como sistema de manejo
um sistema misto onde se prescrevem umas operações de corta diferenciadas para o
estrato inferior da floresta (sub-canopy) (com colheitas mais frequentes e destinadas a
produtos de pequenas dimensões) e do estrato superior da floresta (as arvores de copas
mais altas, canopy) (cortas mais afastadas no tempo com destino de madeira de serra)
propendo ciclos de corte de 40 anos para o estrato inferior e de 60-100 anos para arvores
que vão ser destinadas para madeira serrada (estrato superior).

Também é recomendado um sistema semelhante segundo um estudo realizado em
Malawi (Lowore, 1999) sobre o maneio de Miombo (tipo de floresta com mais ou menos
cercania e semelhanças com os tipos de florestas da zona). Este trabalho recomenda o uso
de um sistema baseado na regeneração mediante rebentos mas combinada com a
regeneração por sementes (“coppice with standars system”) mantendo um certo número
de árvores maturas que não são cortadas e que proporcionam fonte de sementes para
aumentar a regeneração.

Este sistema é preferido segundo Lowore (1999) ao sistema puro de maneio de
rebentos (que utiliza preferencialmente o corte raso) já que a vegetação remanescente de
um lado fornece sementes que aumentam as fontes de regeneração (neste caso
sexualmente) e de outro lado permite ao mesmo tempo que não haja uma substituição
radical das condições (abertura excessiva da cobertura florestal e entrada de luz
excessiva). O beneficio da regeneração sexual (via semente) frente a vegetativa (via
rebento) é que só a partir da primeira assegura-se a renovação das toiças, as quais baixo
um sistema puro de maneio de rebentos irão perdendo viabilidade e força com as
repetidas cortas.

Outras vantagem de este sistema de regeneração misto, e que permite a obtenção
de diferentes produtos (de um lado postes, lenhas ou pedaços de lenhas para carvão, e de
outro lado madeira de grandes dimensões para serrado de qualidade). Também resulta
uma vantagem o facto que mantendo uma certa porção da cobertura arbórea, fornece-se
uma maior quantidade de refugio para a fauna bravia, redundando em um possível maior
aproveitamento da carne de caça.

Embora a prescrição técnica refere-se a intervir homogeneamente em todas as
classes diamétricas para manter no possível a estrutura e o equilíbrio da floresta, na
pratica em algum caso (devido ao desequilíbrios na distribuição de classes diamétricas),
são removidos, proporcionalmente, maior número de árvores nas maiores classes
diamétricas, sendo isto desejável do ponto de vista do aproveitamento já que são estas as
árvores que atingiram a maturidade e, ou, estão ultrapassando-a, rumo à senescência, e
serão por tanto estas a maior parte das arvores a serem exploradas. Desse modo, extraem-
se da floresta indivíduos de maior dimensão sem, com isso, comprometer os conceitos de
produção sustentável (Gama et al., 2005).
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3.4 SISTEMAS SILVICULTURAIS PARA FLORESTAS TROPICAIS

 A silvicultura

O manejo sustentável da floresta alem de organizar a exploração do recurso (via
uma colheita racional) há de introduzir também acções que visem o melhoramento do
povoamento no correr do tempo mediante actividades de manutenção periódica
denominadas actuações silvícolas e mediante o acompanhamento e avaliação do
comportamento da floresta (via a monitoria e revisões do plano de maneio).

As actuações silvícolas consistem basicamente na eliminação de árvores com
baixa qualidade favorecendo assim as condições para as árvores remanescentes (de
melhor qualidade), e concentrando o crescimento da floresta sobre os indivíduos de maior
interesse económico da floresta.

O uso irracional e desorganizado da floresta (floresta não manejada ou sem
sistema silvícola) limita-se a uma colheita selectiva cortando-se apenas as melhores
árvores (a maior parte das vezes incluso antes de que estas tenham deixado suficiente
descendência, o seja, antes de atingir o diâmetro mínimo) e pelo contrário deixando-se
vivas em pé as piores árvores (com mais defeitos ou lesadas por doenças ou pragas).

As árvores com mais defeitos de forma (alem de pelos efeitos do entorno) são em
muitos casos o resultado de ter uma genética desfavorecida (desde o ponto de vista da
produção florestal) frente a aquelas árvores que encontramos com menos defeitos, quer
por ter uma menor taxa de crescimento em altura (e por tanto ficar afogadas por outras
mais altas, tendo que procurar a luz explorando o espaço horizontalmente e ficando sem
um fuste comercial), quer porque tem tendência a ramificar mais baixo (com ausência de
um fuste dominante com inteires comercial), quer porque tem maior susceptibilidade a
ficar tortas, etc. Da mesma maneira aquelas árvores que mais sofreram os efeitos de
ataques têm geralmente uma maior probabilidade de ser mais susceptíveis as pragas e
doenças que aquelas outras que não foram aleijadas. Por tanto o povoamento
remanescente que fica após uma corta selectiva (se não aplicamos nenhuma compensação
silvícola) está formado por uma maior (ou totalidade) proporção de estas árvores
“marginais”, com uma alta probabilidade de ter uma genética desfavorecida. Estas
características (qualidade e resistência aos ataques) conteúdas na sua genética serão
transmitidas a gerações vindouras.

Desta maneira, nos sistemas de abate sem intervenção silvícola de compensação
as árvores de boa genética são sistematicamente eliminadas e tem uma menor
probabilidade de se reproduzirem (e decrescente no tempo), pelo que as futuras gerações
serão apenas descendentes das arvores de pior genética, acumulando com cada corta uma
pior qualidade e menor resistência aos ataques. O principal resultado a médio e longo
prazo é obviamente um empobrecimento do povoamento em termos económicos que só
piorará no futuro.

Por tanto para evitar este ciclo de empobrecimento próprio do uso irracional,
desordenado e não sustentável da floresta, é preciso incluir dentro do sistema de maneio
florestal não só um sistema de colheita sustentável sino também o desenho de
intervenções de melhoramento do povoamento através de tratamentos silviculturais
(eliminação selectiva de arvores de baixa qualidade e de espécies não comerciais, e
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selecção e conservação de bons árvores porta sementes para melhoramento do
povoamento futuro) e a definição do momento ideal para uma nova exploração (ciclo de
corte).

 Sistemas silviculturais apropriados para florestas tropicais

A escolha de cada sistema silvicultural ha de ser determinada conjugando dois
aspectos: as características ecológicas da floresta e secundariamente as metas e objectivos
marcados para cada unidade de maneio definida (FAO, 1998).

As taxas de crescimento podem ser aceleradas pelos tratamentos silviculturais,
que no entorno de florestas tropicais basicamente envolvem três tipos (Jardim et al.,
1996):

 Liberação ou desbaste selectivo, que consiste na remoção de indivíduos
competidores, não desejáveis, cujas copas estejam competindo por luz com as copas
das árvores de espécies seleccionadas para a próxima colheita; ou

 Refinamento ou desbaste sistemático, que consiste na redução da área basal de
espécies não desejáveis visando diminuir a competição no povoamento, de forma
geral.

 Enriquecimento, que consiste na plantação de arvores de espécies com alto valor
comercial para aumentar a sua proporção em povoamentos mistos (sobre todo para
compensar o abate selectivo o qual produziria como efeito contrario uma diminuição
da abundância relativa das espécies exploradas que seriam substituídas pelas não
exploradas)

Segundo Jardim et al. (1996, citado por Azevedo et al. 2007), em termos
silviculturais, a abertura do dossel necessária para favorecer o estabelecimento e
desenvolvimento da regeneração pode ser feita de duas maneiras principais: através do
abate de árvores, na exploração florestal ou nos desbastes, e através de técnicas de
anelamento de árvores, com ou sem envenenamento.

A redução da vegetação sem aproveitamento comercial pode ser feita por meio da
aplicação de uma técnica conhecida como anelamento, que consiste na retirada da casca e
da entrecasca formando um anel completo em torno do fuste da árvore, provocando uma
descontinuidade nos elementos condutores. As árvores aneladas perdem, de forma lenta,
primeiramente as folhas, depois os pequenos ramos e finalmente os galhos mais
desenvolvidos (Jardim et al., 1996). Consequentemente, quando a árvore está totalmente
morta, sua queda diminui o impacto sobre a vegetação remanescente. Esse processo não
implica um brusco aumento da insolação sobre o solo florestal, reduzindo ao mínimo as
possibilidades de sua dessecação pela acção do sol e do vento.

Outra operação silvícola  necessária para garantir a sustentabilidade do maneio de
floresta no contexto de Moçambique é a protecção da regeneração frente aos efeitos do
fogo. Segundo Lowore (1999) a regeneração (tanto dos rebentos como de sementes)
deveria ser protegida dos incêndios através de um regime de queimadas controladas
precoces (antes da chegada da época seca).
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3.5 CONDICIONAMENTOS LEGAIS DO MANEIO FLORESTAL EM
MOÇAMBIQUE: DIÂMETROS MÍNIMOS DE CORTA E
REGULAMENTO FLORESTAL

Para algumas espécies consideradas no presente plano de maneio, a lei de floresta
e os regulamentos associados (diplomas ministeriais, etc.) não consideram a possibilidade
de poder realizar-se determinadas produções (carvão de Chacate preto por exemplo) ou
aproveitamentos de árvores por baixo dos diâmetros mínimos que ficam recolhidos na lei
de florestas.

O estabelecimento de diâmetros mínimos de corte está baseado e é especialmente
utilizado na aplicação de sistemas de corte simplificados baseados no diâmetro mínimo
de corte como principal o único garante da sustentabilidade do aproveitamento. Assim, os
diâmetros mínimos estabelecidos pela lei tem como principal objectivo garantir que as
árvores cortadas tenham adquirido a maturidade e tenham deixado uma descendência
significativa (regeneração) antes de poder ser cortados. Mas estes diâmetros mínimos são
únicos para todo o pais, sem ter em conta as diferencias tão fortes existentes em termos
de crescimento natural pela qualidade do sítio.

Este é o principio que guia o sistema de aproveitamento mediante licencias
simples, onde carece-se de importantes dados do povoamento florestal fornecidos pelo
inventario florestal e também de um plano de maneio que possa garantir um
aproveitamento ajustado e adaptado as condições do povoamento florestal, pelo que é
especialmente necessário introduzir este principio de diâmetro mínimo de corta e deve se
controlar fortemente o respeito de este principio em esse tipo de aproveitamentos.

Considerando que em este caso trata-se de uma exploração florestal sustentável
baseada em um inventario florestal (distribuição de classes diamétricas, estudo da
regeneração etc.) e organizada a través de um sistema de corta que especificamente
garante e promove a regeneração do recurso (fixando um sistema de cortas selectivas por
classe diamétrica e sistema de regeneração), alguns dos princípios que guiam o uso
florestal a nível nacional poderiam ser revisados e ajustados segundo as condições
ecológicas especificas da região, e segundo o sistema de maneio específico que é
proposto neste plano de maneio.

Em quanto as condições ecológicas específicas da região, encontra-se uma
limitação natural de crescimento das árvores (devido a factores edafo-climaticos), que faz
com que muitas das espécies alcançam a sua maturidade reprodutiva e a senescência com
diâmetros muito mais reduzidos que nas zonas com melhores condições de crescimento
(onde arvores com a mesma idade podem atingir diâmetros muito superiores).

Da mesma maneira, também por estas limitações naturais da zona, a maior parte
das arvores em alguns povoamentos (sobre todo nas florestas de Ntsotso da zona da
Mananga) não conseguem ter as condições necessárias para atingir uma forma
comercialmente desejável (tortas, ou retorcidas, etc.), e sem danos ou afectadas por
doenças que impossibilitam o seu aproveitamento para madeira serrada. Para o caso da
espécie principal de este tipo de formações vegetais (o Ntsotso ou Chacate preto), sendo
que a espécie é considerada na lei como madeira preciosa e por tanto proibido o seu uso
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para produzir carvão, a impossibilidade natural de uso para madeira serrada deixaria a
maior parte do recurso florestal sem possibilidade de aproveitamento formal, racional.

Estas características específicas (resultantes da ecologia da região) fazem com que
se aplicar-se rigorosamente o critério do diâmetro mínimo de corta da lei, para esta zona
deixaria-se muitas espécies sem possibilidade de ser aproveitadas embora exista a
possibilidade de fazer-se um aproveitamento sustentável. Este é o caso drástico do
Chacate preto (Guibourtia conjugata) e de certa maneira do Cimbire (Androstachys
jonhsonii) e Mopane (Colophospermum mopane). No primeiro caso, extensos
povoamentos florestais (sendo o tipo florestal mais estendido na zona toda) ficariam sem
possibilidade de uso florestal e por tanto sem poder contribuir ao desenvolvimento e a
subserviência das comunidades que vivem nesta zona (especialmente aquelas afastadas
dos rios e sem possibilidades de agricultura de regadio).

Desde um ponto de vista pragmático e tendo como objectivo a sustentabilidade
florestal, se negar-se a possibilidade de criar um sistema de aproveitamento racional
formal para estes recursos, a população local tenderá a realizar um aproveitamento
informal desorganizado, muito provavelmente resultando na degradação e dizimação do
recurso, ou na sua eliminação (via queimada provocada) e substituição do uso da terra
por outro que permita um aproveitamento económico (como por exemplo a criação
animal).

De esta maneira, neste plano de maneio são propostos e justificados tecnicamente
alguns aproveitamentos que incluem a corta de árvores por baixo do diâmetro mínimo
marcado na lei, assim como o aproveitamento para produção de carvão das árvores sem
possibilidade de uso madeireiro embora estas sejam de espécies não permitidas para fazer
carvão segundo a lei de florestas (caso do Chacate preto). Estas propostas, sendo
fundamentadas tecnicamente num sistema racional que tem em conta e encoraja a
sustentabilidade, deveriam ser consideradas como concordantes com os princípios do
maneio sustentável que persegue a lei de florestas e não como contraditórios com a
mesma.

3.6 INTEGRAÇÃO DO MANEIO COMUNITÁRIO NA LEI
MOÇAMBICANA

Segundo Ackermann e Meneses (2006) os planos de maneio comunitário dos
recursos florestais estão baseados na política e estratégia de desenvolvimento de florestas
e fauna bravia aprovada em 1997, que tem como base o reconhecimento da necessidade
da participação activa da população rural para alcançar o objectivo de maneio sustentável
das florestas. Os elementos chaves do maneio comunitário das áreas florestais são
segundo DNFFB (1999, citado por Ackermann e Meneses 2006) a inventariação dos
tipos florestais existentes, a demarcação das áreas comunitárias e o estabelecimento dos
planos de maneio como meio de garantir o uso racional dos recursos florestais.

Assim, este plano de maneio está enquadrado nas leis nacionais e seus respectivos
regulamentos, como se segue:

 A Lei de Terra de Outubro 1997 (numero 19/97)
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 A Lei do Meio Ambiente de Outubro 1997 (numero 20/97)

 A Lei de Florestas e Fauna Bravia de Julho 1999 (numero 10/99)

No regulamento da Lei 10/99 de Florestas e Fauna Bravia de 2002 alguns
aspectos importantes para o maneio comunitário dos recursos florestais e faunísticos
foram definidos, entre outros (Pereira, 2003 citado por Ackermann e Meneses 2006):

 O reconhecimento legal das zonas de uso e valor histórico-cultural para as
comunidades,

 A auscultação obrigatória das comunidades locais para se criar zonas de
protecção, concessões e para a emissão de licenças simples de corte,

 A transferência para as comunidades locais de 20% do valor de taxas de
exploração florestal ou de fauna emitidas na sua área,

 O reconhecimento dos agentes comunitários como intervenientes no processo de
fiscalização com direito a receber 50% das multas estipuladas nos casos de
infracções detectadas e

 O reconhecimento da possibilidade de delegação de poderes à comunidade para
explorar, utilizar e conservar os recursos naturais.
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4. ÂMBITO BIOFÍSICO E NATURAL

4.1 ÂMBITO FÍSICO

4.1.1 Geologia

A maior parte dos materiais geológicos que apresenta a zona são derivadas de
superfícies marinas formadas nos períodos Quaternário e Terciário. Extensas e bem
desenvolvidas formações aluviais ocorrem nesta zona media e baixa do rio Limpopo, e
nos cursos de agua não perenes da sua vazia. As formações mais antigas (rochas do
Palaeoceno e do Eoceno) são fácies marinas e correspondem com rochas de tipo arenosa
e conglomerados calcares, dispostos heterogeneamente.

A unidade principal do quaternário origina uma espessa e homogénea camada de
materiais pardo-amarelados, salinos, sódicos, calcretes, arenoso-argiloso que se estende
sobre um vasto território do interior de Gaza ao este do rio Limpopo. Esta camada
conforma uma grande e ligeiramente ondulada planície chamada “Mananga”
desenvolvida acima de um manto de rochas grosseiras sedimentárias e rochas sílicas. Nas
encostas escavadas pelo rio Limpopo e seus cursos de agua tributários, a matriz de grava
tem sido exposta pela erosão da cobertura de Mananga.. Pelo efeito de diferentes ciclos
climáticos tem sido produzida uma descida dos níveis de altura das paisagens ficando as
gravas mais resistentes dos conglomerados e formando um manto de solo coberto pelas
gravas. As gravas mais altas se correlacionam com conglomerados e rochas arenosas
vermelhas do Terciário. As diferentes gravas mais altas, mais baixas ou mais novas estão
associadas ás diferentes camadas da Mananga (FAO, 2004).

4.1.2 Topografia e hidrologia

A área apresenta três zonas claramente diferenciadas pela sua topografia: a
planície do vale do rio Limpopo, o planalto (onde esta situada a linha-férrea) conhecido
como Mananga, e a zona das encostas entre estes dois níveis.

A maior parte da área está coberta por planícies arenosas com uma pendente
quase impercebível, com a excepção da zona das encostas que apresenta pendentes
moderadas a fortes (ate 100% e mais de pendente em certos sítios localizados). Toda a
zona pode se considerar de baixa altitude.

O sistema do vale do Rio Limpopo forma um amplio e pouco profundo vale
escavado na paisagem circundante que é constituída pela extensa planície da Mananga. O
vale do rio tem uma ligeira diferença de altitude com a paisagem circundante e um
gradiente muito leve de descida ate atingir o nível do mar, pelo que forma um sistema
pouco profundo e um traçado do leito do rio com numerosos meandros.

As planícies da Mananga situam-se num intervalo de alturas que varia entre 60 a
200 metros sobre o nível do mar. Estas planícies são extremamente planas, com uma leve
ondulação o que produz uma rede de drenagem amplia e imperfeita albergando múltiplas
lagoas e áreas inundáveis sazonalmente. Os solos e a vegetação estão ligados a sua
posição topográfica. As ladeiras dentro da Mananga são extremamente suaves e difíceis
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de perceber sobre o terreno, formadas em certos casos por antigas acumulações de
depósitos arenosos de origem eólico (paleodunas) sobre o depósito original de Mananga
(Von Maitiltz et al., 2003).

4.1.3 Solos

Os solos que ocorrem na zona estão fortemente ligados com a geomorfologia e a
sua posição topográfica. Predominam na zona arenosoles quaternários com uma camada
superior arenosa de espessura variável (que pode chegar ate os 30 metros, dependendo da
posição da deposição eólica: paleodunas) sobre os depósitos de Mananga que originam
solos vermelhos e pardos derivados de materiais calcários, e solos cinzentos arenoso-
argilosos hidromórficos.

 Tal como se descrevia na topografia, esta zona é quase plana com uma paisagem
de leves ondulações com a estrutura do solo e profundidade seguindo a sequencia em
cadeia de estas paisagens. Estes solos têm um intervalo de coloração desde cinzentos ate
laranja e avermelhados. Em geral tendem a ser solos de media ou baixa fertilidade sendo
os solos vermelhos mais férteis que os cinzentos e cor laranja. Os solos são geralmente
bem drenados mas aparecem localmente zonas baixas com camadas de argila cretácica,
onde aparecem as características lagoas efémeras.

Alem dos solos sobre os depósitos de Mananga, encontram-se também solos
procedentes de recentes depósitos aluviais do quaternário que ocorrem ao longo da
planície do rio Limpopo, sendo de textura mais pesados (limo-argilosos) com excepcional
capacidade de retenção de agua e muito mais férteis para a agricultura (Von Maitiltz et
al., 2003).

Localizadamente, na planície do vale ocorrem também depósitos arenosos muito
recentes (depositados com as cheias do ano 2000) de espessura variável sobre os solos
aluviais descritos acima, ocasionando a perda parcial ou total das condições agro-
ecologicas antes descritas (retenção de agua e fertilidade).

4.1.4 Clima

Existe um relativo pequeno intervalo de diferencias de temperatura na zona. A
temperatura media na região e de aproximadamente 21 – 22 graus Celsius, com uma
media do mês mais frio de 16 e o mais quente de 32. Segundo a classificação de Koppen
seria considerado como clima tipo savana seca, ou deserto seco.

Em quanto a precipitações, a área encontra-se na zona mais seca de todo
Moçambique e a precipitação vária em volta aos 400mm. A precipitação esta concentrada
nos meses de verão (de Dezembro a Março) associado a convergência de correntes
húmidas inter-tropicais que movimentam-se para o sul desde africa central. A maior parte
da chuva cae em episódios de corta duração, normalmente em períodos de intensas
tormentas. Parte da chuva está associada a fenómenos de ciclões tropicais, e isto pode
causar cheias e modificações importantes na fisionomia do vale do Limpopo, como
aconteceu nas cheias do ano 200, onde uma grande parte da planície do rio foi inundada
(ate o nível das aldeias) e foram modificados o traçado do leito do rio e solos da planície.
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A variança nas precipitações é muito forte chegando a superar mais que o 40% da
média de chuvas, pelo que as precipitações alem de ser muito escassas tem umas
flutuações muito severas que fazem com que alguns anos apenas chovem menos de 200
mm na zona. Por tanto o fenómeno da seca é muito comum na zona (pode se esperar pelo
mesmo 3 de cada 10 anos), sendo um factor muito importante incorporado na estratégias
produtivas das comunidades, afectando de maneira capital a sustentabilidade da floresta
nos anos recentes devido a incorporação da extracção de madeira e produção de carvão
para mitigar a perdida das colheitas agrícolas em anos de seca. Bons anos de precipitação
podem se esperar igualmente em volta de 2 de cada 10 anos, sendo estes anos
aproveitados para produzir grandes colheitas agrícolas que armazenadas nos celeiros
servem de base de sobrevivência para os anos de secas (pelo menos esta tem sido uma
das estratégias principiais tradicionais de sobrevivência).

A evapo-transpiração da zona excede com muito a precipitação Durante todos os
meses do ano (apenas fica iguala em dois ou três meses por ano) e por termino médio tem
um valor me volta as 1400 mm por ano, o que representa um valor em volta de três ou
quatro vezes mais grande que a precipitação (Von Maitiltz et al., 2003).

4.2 RECURSOS FLORESTAIS

Embora os recursos florestais e as suas condições ecológicas sejam uma parte
mais das que integram o conjunto das condições naturais, tem sido descritos em um ponto
independente dada a sua capital importância para definir o sistema de maneio sustentável

4.2.1 Descrição dos tipos florestais existentes

Todas as descrições e caracterização dos tipos de florestas neste documento estão
baseados no inventario florestal (Tanago et al.,2009) realizado com o propósito principal
de server de base para a proposta de maneio sustentável das florestas tratado neste plano.

A classificação de tipos de florestas proposta pelo inventario florestal foi baseada
em critérios de composição especifica (presencia ou ausência de uma espécie indicadora
ou com uma forte dominância) e complementarmente em critérios de estrutura e
quantidade de recursos.

Segundo o primeiro critério na comunidade de Ndombe encontraram-se
representados três tipos de florestas dominadas por uma única espécie (com Índice de
Valor de importância superior ao 50% do total). Este tipo de florestas são:

1. Florestas de Mecrusse - Cimbire em língua xangana (Androstachys jonhsonii),

2. Florestas de Mopane - Xanatse em língua xangana (Colophospermum mopane).

3. Florestas de Chacate Preto - Ntsotso em língua xangana (Guibourtia conjugata)

Alem de estas formações puras ou semi-puras, distinguiram-se outros tipos de
florestas com uma dominância muito pouco marcada ou quase ausente, estas são:

4. Florestas ribeirinhas: agregação de formações florestais mistas segundo as suas
características de distribuição espacial ligadas aos cursos de agua (permanentes ou
estacionais)
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5. Florestas mistas: agregação de florestas indiferenciadas com ausência duma
espécie significativamente dominante.

As florestas mistas tem em comum a ausência duma espécie que presente uma
dominância tão forte como nos casos anteriores, estando geralmente mais representadas
pela espécie Xivondzuane (Combretum apiculatum), representando aproximadamente um
20% de IVI, acompanhada por outras espécies com um valor de importância ligeiramente
menor (em volta ao 10-15%) como as espécies Ncuacua (Strcyhnos ) e Ncaia (Acacia
nisgrescens) (Tanago et al. 2009).

Segundo o critério estrutural o tipo de floresta denominada “floresta de Ntsotso”
apresenta uma heterogeneidade muito acusada em termos de densidade, e de estoques
nela presente. Por isto decidiu-se subdividir este tipo de florestas em dois grupos
atendendo aos critérios de densidade (número de árvores por hectare), grau de cobertura
das copas (florestas mais fechadas ou florestas mais abertas, chegando ate pradarias
arborizadas), e em termos de estoques lenhosos (volume total por hectare). Desta maneira
diminuiu a variabilidade interna dentro destes grupos respeito ao conjunto dos dois
considerados como uma unidade.

Uma descrição mais detalhada dos tipos de florestas em termos da composição
específica de cada uma destas florestas (com os valores de densidade, abundância,
dominância, frequência e Índice de Valor de Importância para cada espécie), assim como
as distribuições diamétricas (estrutura) pode ser apreciada no Anexo II. Também em
Anexo (Anexo I)apresenta-se uma lista com o nome vernacular (em português e
Changan) e o nome cientifico de cada uma das espécies encontradas na zona do
inventario florestal (Tanago et al 2009). É preciso fazer notar que ambas tabelas
descriptivas referem-se a uma área florestal que inclui também alem da área comunitária
de Ndombe, as áreas de Madulo e Muzamane-Chissapa.
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5. METODOLOGIA APLICADA

5.1 MÉTODO DE CÁLCULO DO CORTE ANUAL ADMISSÍVEL

Os cálculos de Corte Anual Admissível (CAA) compilados neste plano de maneio
estão baseados no trabalho de inventário florestal da zona (Tanago et al., 2009) tendo
sido revisados e realizado uma actualização e correcção de alguns parâmetros.
Consequentemente (tendo sido aplicada a mesma metodologia), a descrição metodológica
a seguir tem sido extraída da recolhida no dito trabalho (Tanago et al., 2009)

O método de cálculo empregado é aquele denominado “Método com base na
projecção do crescimento do povoamento”. Este método de cálculo foi o aplicado por
Saket (1994) no seu trabalho de Inventario Florestal Nacional publicado pelo Ministério
de Agricultura.

Este método baseia-se na presunção de que a estrutura que se encontra na floresta
tem uma origem natural (não houve uma alteração significativa das proporções ou ratios
entre as diferentes classes diamétricas: CD) pelo que representa um estado balanceado é
regulado pelas condições ambientais. Também baseia-se na consideração (embora
inexacta) que existe uma mesma taxa de crescimento nas diferentes classes diamétricas
(na realidade a taxa diminui com a idade das arvores), assim como considerara estáveis as
taxas de mortalidade natural e recrutamento para as diferentes CD.

Assim calcula-se a quantidade de Corta Anual Admissível a partir de três factores:

 A estrutura diamétrica do povoamento (distribuição dos indivíduos entre
as classes diamétricas: CD)

 O volume médio de árvore de cada classe diamétrica (media dos volumes
de todas as arvores encontradas da classe diamétrica) e

 O crescimento diamétrico anual médio (CDM) da espécie na região
(media dos crescimentos em diâmetros das árvores segundo a “qualidade
do sitio”).

Os dois primeiros parâmetros são facilmente calculados mediante um inventário
florestal clássico, mas o último factor mencionado, o CDM, é de difícil calculo no terreno
quando se tratar de espécies com madeira muito dura como é este caso, se não existir uma
marcada diferencia sazonal no crescimento. Tendo em conta a impossibilidade pratica de
calcular o crescimento a traves do próprio inventario, recorre-se a sua estimação a partir
de estudos de crescimentos que tenham sido realizados em outras zonas com
características semelhantes, quer mediante a técnica de parcelas permanentes (inventários
sucessivos onde medem-se os mesmos arvores em períodos de uns 10 anos registando os
crescimentos acumulados), quer a partir de estudos dendrológicos (corta de secções e
medição dos anelos de crescimento mediante microscópios ou com técnicas de
radioisótopos).

Segundo diferentes estudos de crescimentos na região (Stahle et al. 1999; Wessels
2003; February et al. 2007) parece que existem correlações com outros factores
ambientais alem da precipitação (qualidade de solo em termos de nutrientes disponíveis,
pH, conteúdo de cálcio, humidade no solo e capacidade de retenção, etc.), não sendo a
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precipitação o factor principal em certos casos (incluso resultar independente em alguns
casos, Mushove et al. 1995)

Infelizmente não existem estudos específicos de crescimentos para as espécies
estudadas na região do trabalho pelo que é necessário fazer adaptações dos dados de
estudos nas condições mas semelhantes possíveis á área de trabalho (referidas as
condições edafo-climáticas tão extremas).

Saket (1994) no seu trabalho de inventário utilizou uma única taxa de crescimento
de 2,5 ou 3 mm de Crescimento Diametral Anual para todo o país e todas as espécies,
baseado na aplicação da fórmula de Clement de produtividade lenhosa em função da
precipitação media. No outro extremo Mushove et al. (1995) calcularam incrementos
médios diamétricos de aproximadamente 1 mm para Colophospermum mopane e
Combretum apiculatum em condições de precipitação superiores a zona de estudo (4
sítios diferentes em Zimbabwe com precipitaçao media anual de uns 550 a 700 mm).

Devido a alta incerteza que os dados de crescimentos calculados em outras
localizações (ou a adaptação deles) possam coincidir completamente com as taxas reais
para esta zona, foram lançadas duas hipóteses de possíveis taxas crescimento para
realizar os cálculos de corta admissível e foi finalmente considerado o valor médio dos
valores obtidos segundo cada uma das hipóteses:

 Hipótese 1: crescimento diamétrico anual igual a 2 mm. Baseada na
bibliografia existente para espécies e condições que podem se assemelhar a
zona de estudo nos países vizinhos (Mopane no Africa do Sul e Zimbabwe)
(Wessels 2003; Timberlake 1995).

 Hipótese 2: crescimento diamétrico anual igual a 1,5 mm. Esta Hipótese está
baseada numa proposta de adaptação para as condições locais da zona de
estudo (precipitação muito mais reduzida que a media da zona Sul do
Moçambique) sobre a base dos ratios de crescimento propostos e outro
trabalhos para o sul do pais (Sitoe e Bila, 2008; Falcão 2007; Pereira e
Nhamucho 2003), e tendo em conta o estudo de Mushove et al. (1995).

 Descrição do método de calculo de Corta Admissível:

Este método trata de imitar o processo natural de redução do número das árvores
(pela mortalidade natural devido a concorrência pelos recursos: luz, agua e nutrientes)
desde os primeiros estágios de crescimento de uma árvore (CD mais representada com
centos ou milhares de árvores por hectare) ate chegar a atingir as CD mais grandes (com
apenas dezenas de árvores por hectare ou ainda menos). Desta maneira trata-se de
substituir este decrescimento natural por outro decrescimento artificial realizado
mediante cortas de aproveitamento, tratando de não deixar actuar a concorrência e
mortalidade natural a qual produziria a mesma redução no número de árvores mas sem
obter-se um rendimento associado.

Para cada classe diamétrica calcula-se o número de árvores que pode ser cortado
duma maneira sustentável, como a diferencia dos números de árvores por hectare (antes
da corta) da respectiva classe de diâmetro com o número de árvores por hectare da classe
diamétrica que a segue imediatamente, respeitando por tanto (deixando como reserva) o
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número de árvores de cada CD que precisa-se manter para assegurar o recrutamento da
classe diamétrica a seguir ao longo de um ciclo de cambio.

Sobre a quantidade calculada previamente, aplica-se depois um factor de
segurança de 0,7 (ou 70%); o que quer dizer que se diminui um 30% o número de árvores
a cortar (ou aumenta-se um 30% a reserva de arvores remanescentes) para conseguir o
recrutamento efectivo nas próximas classes diamétricas. Este factor de segurança é
necessário introduzi-lo para ter em conta a mortalidade natural que vai acontecer no
povoamento (a qual não desaparecerá por completo e por tanto se somará a mortalidade
artificial provocada pelas cortas de aproveitamento), assim como as deficiências e danos
provocados pelos aproveitamentos sobre as árvores remanescentes.

Uma vez calculado o número de árvores de cada CD que poderão ser cortados ao
longo do ciclo de câmbio (CC) ou tempo de passagem, calcula-se o volume total que
representa este corte (Volume total que poderá ser cortado dentro do período de um CC),
multiplicando o número de árvores a cortar pelo volume médio de árvore da respectiva
CD (quer usando o volume total da arvore media para o caso da produção de lenha ou
carvão, ou quer usando o volume comercial da árvore media para o caso do
aproveitamento madeireiro).

Finalmente para conhecer a quantidade de corta sustentável que pode se realizar
em um ano (CAA) divide-se o valor obtido para todo um CC pelo número de anos que
tarda um CC. Neste caso, tendo em conta que as classes diamétricas são de 10 cm, o
período de tempo que correspondente a um ciclo de cambio será de 50 anos para a
hipótese de crescimento diametral anual médio de 2 mm, e de 75 anos na hipótese de 1,5
mm.

5.2 ABORDAGEM SOCIAL: DESENVOLVIMENTO
PARTICIPATIVO DO PLANO DE MANEIO FLORESTAL
COMUNITÁRIO

De acordo com a literatura sobre a gestão de bens comunitários foram
consideradas uma série de peças chaves de este tipo de processos, incorporando por tanto
estas peças chaves como pilares da abordagem sociológica, guiando a metodologia usada
para a definição das acções acometidas para o desenvolvimento deste plano de maneio.
Estas peças chaves são:

- A definição clara dos direitos de extracção, gestão, exclusão e alienação aos
níveis do público (estado), comunidade, agregados familiares e membros
individuais a favor da comunidade e dos seus membros (organizados numa
estrutura de gestão dos recursos).

- Conhecimento ao nível da comunidade e dos seus membros do estado do recurso
e das suas potencialidades.

- Ajustamento do plano e dos instrumentos envolvidos na sua preparação, desenho,
implementação e monitoria às necessidades e capacidades da comunidade e dos
seus membros.
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- Inclusão do plano do maneio num desenho institucional adequado que garante a
sua implementação (incluindo o envolvimento dos agentes e serviços
governamentais: SDAE e SPFFB).

Por tanto, as características fundamentais que guiaram o desenho do processo ou
que deverão guiar a implementação e monitoria do plano são as seguintes:

- A definição consensual dos limites claros e reconhecidos da área sob gestão
comunitária, também por não membros (incluindo comunidades vizinhas e
exploradores e comerciantes externos).

- A definição de regras claras de uso dos recursos florestais e de distribuição de
benefícios em conformidade com a capacidade de carga do recurso.

- A escolha colectiva das ditas regras e das pessoas encarregas da sua manutenção
pelos membros da comunidade.

- A monitoria regular do recurso e dos actos da sua exploração e apropriação pelos
membros da comunidade; e dos serviços governamentais competentes na matéria
(SPFFB).

- Criação de mecanismos para a resolução de conflitos entre os membros da
comunidade, e com elementos externos a comunidade (sistema de punição, etc)

- Reconhecimento do direito da comunidade a organizar-se com base nos seus
próprios critérios.

O instrumento central que guia o maneio comunitário de florestas é o plano de
maneio. Este plano identifica os recursos potenciais, os níveis de extracção
ecologicamente viáveis, aponta para o quadro institucional para a sua implementação
bem como para a parte comercial. É importante realçar que se há de reconhecer que uma
floresta produz mais que recursos madeireiros e que os recursos não madeireiros podem
ter um valor local para a segurança alimentar e em certas ocasiões um valor comercial
potencial maior que o dos produtos madeireiros tradicionais.

Este plano de maneio florestal é por tanto um instrumento que visa orientar o uso
do recurso florestal, na sua diversidade, para os fins de desenvolvimento. Assume-se que
a sustentabilidade do uso faz parte dos objectivos do plano. Outros objectivos dependem
das características ecológicas do recurso, sociológicos e culturais dos utentes, e das
condições económicas e políticas locais, regionais e nacionais

Este plano de maneio deve ser um instrumento vivo e vivido pelos membros de
comunidade. Se não for enraizado na comunidade, e assumido pela mesma como um
instrumento para o seu próprio beneficio, não afectará as práticas de exploração e perderá
a sua utilidade como instrumento de gestão. O plano de maneio deve também ser apoiado
pelas autoridades e serviços governamentais, de modo a que passem a velar pela sua
implementação, incluindo a aplicação de penalizações a transgressores das normas e
regras nele estabelecidos.

Os passos no desenho dum plano de maneio comunitário englobam portanto:

- A identificação dos serviços ou produtos ecológicos, económicos, sociais e
culturais que o recurso deve satisfazer;



FAO. Plano de maneio florestal comunitário dos recursos florestais de Ndombe
(Chicualacuala,  Moçambique) Consultores Tánago, J. e Brower R.

Capitulo 5. Metodologia Aplicada 26

- A determinação da capacidade da recurso de gerar esses serviços e produtos sem
prejudicar a sua capacidade de produção através dum inventário e o cálculo do
nível de produção sustentável, que determina a colheita anualmente permitida;

- O desenho dum quadro organizacional para a gestão do recurso e a viabilização
dos produtos e serviços, incluindo uma modalidade que liga o uso local ao sistema
de licenciamento provincial.

Por tanto o plano de maneio deve ser desenhado pela comunidade com apenas um
leve apoio de técnicos externos a própria comunidade (sem que estes participem nas
principais decisões, que devem ser eleitas pela própria comunidade). A peritagem externa
por tanto deve ter como função principal a facilitação do processo bem como a
transferência de capacidades técnicas e organizacionais em falta. O desenho de plano é
seguido pelo processo de organização dos intervenientes em moldes adequadas, a
execução do plano e a gestão das receitas e custos emanentes dessa execução, e
finalmente a monitoria da execução do plano e das mudanças no recurso.
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6. OBJECTIVOS DO PLANO DE MANEIO E O PLANO
SILVICULTURAL

6.1 OBJECTIVO PRINCIPAL DO MANEIO FLORESTAL

O objectivo principal do maneio florestal é utilizar a área florestal duma maneira
planificada e sustentável para gerar rendimentos constantes no tempo para a comunidade
garantindo ao mesmo tempo a conservação das florestas comunitárias e mantendo sempre
a mesma capacidade de geração de rendimentos tanto para as gerações actuais tanto como
para as vindouras.

6.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DO MANEIO FLORESTAL

Para atingir este objectivo geral é preciso implementar uma série de ferramentas
ou elementos clássicos do maneio florestal assim como uma série de elementos de
organização social comunitária (regulamentos, organização social etc.) para que o
conjunto de indivíduos de uma comunidade actuem como um grupo coeso com uma meta
comum e seguindo os princípios de sustentabilidade:

 Estabelecer o limite máximo de aproveitamento ou Corta Anual Sustentável,
equiparando a quantidade de corta anual (limite máximo de exploração florestal por
cada espécie) á quantidade produzida naturalmente pela floresta (segundo a
produtividade de cada espécie em cada zona).

 Estabelecer a Intensidade máxima de aproveitamento para uma zona (percentagem
dos indivíduos ou do volume que será retirado numa corta em uma determinada
unidade de area), e consoante, estabelecer a Área anual de corte (área que será
aproveitada durante um ano) e o Ciclo de corte (período de tempo em anos que passa
desde uma corta ate a próxima corta na mesma zona de corte)

 Organizar sequencialmente os aproveitamentos no espaço e no tempo (plano de
zoneamento). A zona produtiva florestal ha de ser dividida num conjunto de áreas
equi-produtivas, onde realizar-se-á os aproveitamentos apenas em um ano (Área
Anual de corte) dentro de uma sequência rotatória ate chegar a ser aproveitadas todas
as zonas ao final do Ciclo de Corte. Por tanto para cada umo dos anos que dura o
ciclo de corte escolhido atribue-se uma zona de corta onde concentrar-se-á a
quantidade total de corta durante esse ano deixando o resto das áreas da floresta sem
alterar (esperando a sua turma na sequencia para ser aproveitada), e deixando após a
corta um período de recuperação (coincidente com o ciclo de corta) ao final do qual a
área terá conseguido recuperar a quantidade de recurso que tinha antes da corta, e por
tanto poderá acolher uma nova operação de corta (inicio de um segundo ciclo de
corta).

 Estabelecer uma estrutura organizativa de gestão e controle do uso da floresta (comité
de gestão, e de fiscalização, de finanças, etc.) e um sistema de organização social para
gerir colectivamente as operações de aproveitamento (baseadas em atribuições de
parcelas individuais de corta dentro da zona de corte anual, e baixo um regulamento e
respeitando a intensidade de corta máxima).
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O instrumento principal para implementar este sistema de maneio florestal
sustentável é o Plano de Maneio neste caso o Plano de Maneio Comunitário, o qual deve
recolher todos os principais elementos organizacionais para garantir o uso ordenado e
racional da floresta (descritos acima) que asseguram a sustentabilidade. O plano de
maneio incluie três partes diferentes:

 O sistema de colheita sustentável (plano de cortas): planeamento da exploração
segundo um sistema de produção continua e mantida no tempo adaptada/acoplada a
capacidade de produção da floresta.

 O plano de zoneamento: distribuição espacial das áreas submetidas a um maneio
diferencial (definição de zonas de uso florestal, não florestal, uso múltiplo, etc)

 O plano de actuações silvícolas (actividades para o aumento do rendimento
económico da exploração a traves da melhora da floresta no tempo)

6.3 OBJECTIVO SILVÍCOLA

Os tratamentos silviculturais propostos tem como objectivo geral o melhoramento
do povoamento no tempo, em termos de conseguir um aumento das taxas de crescimento
e uma concentração dos crescimentos da floresta nas espécies com maior inteires
comercial e dentro de elas em aqueles indivíduos que pelas suas características
morfológicas possam fornecer produtos de maior qualidade e maior valor de mercado.

O objectivo será atingido a traves da eliminação parcial da vegetação sem
aproveitamento comercial sobre todo na remoção de indivíduos não desejáveis
competidores (cujas copas estejam competindo por luz, e cujas raízes estejam competindo
pela agua e nutrientes) com as árvores de espécies comerciais seleccionadas pela sua boa
qualidade.
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7. SISTEMA DE MANEIO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

7.1 ABRANGÊNCIA DO PLANO DO MANEIO.

Qualquer sistema de maneio florestal racional baseia-se no conceito de
sustentabilidade e de rendimento constante e mantido no tempo, de maneira que após a
conclusão de um ciclo inteiro de cortas o estado da floresta ha de ser igual ou ter
melhorado por acção dos tratamentos silviculturais. Não obstante acostuma-se a fixar
como período de abrangência de um plano de maneio um período igual a uma rotação
inteira ou ciclo de corta na zona, ou bem um número de vezes este período (2 ou 3
rotações completas) para poder estudar seu impacto ao longo prazo.

O sistema de maneio florestal proposto neste plano é um sistema policíclico. Estes
sistemas têm como característica que para qualquer zona da floresta não existe um único
momento de corta ou único momento de regeneração, pelo que perde-se a noção de um
ciclo de corta clássico. Ademais neste plano de maneio tem sido propostos ciclos de corta
diferentes para as varias espécies manejadas e as varias áreas com condições agro-
ecológicas diferenciadas, e não existe por tanto um ciclo de corta único e homogéneo, e
por isto perde-se sentido pensar num ciclo clássico de crescimento desde a plantação ou
regeneração ate a corta final. Por esta ração não existe um critério técnico único para
propor um período de abrangência determinado.

Não obstante por motivos práticos e para poder avaliar a sustentabilidade a longo
prazo do maneio de todos os diferentes tipos de floresta abrangidos definir-se-á o período
de abrangência deste plano de maneio comunitário como o aquele período mais
abrangente que inclui pelo menos um ciclo de corta completo do sistema mais longo
utilizado, sendo neste caso de 40 anos.

No entanto, no corto e meio prazo será preciso monitorar o bom cumprimento das
medidas propostas em um período de tempo muito mais imediato (cada 5 anos), assim
como avaliar a adaptação das medidas propostas a politica florestal do governo, as
condições do mercado, a situação e aos interesses da comunidade, etc.

Paralelamente, a médio prazo (cada 10 anos), também será preciso revisar e
avaliar a adaptação do maneio às condições naturais da floresta avaliando o impacto que
o sistema de maneio produz sobre a evolução da floresta (diminuição ou aumento dos
estoques, empobrecimento ou melhoramento dos povoamentos, etc). Atenção especial
requererá monitorar no médio prazo a evolução natural da floresta devido aos possíveis
efeitos adversos das mudanças climáticas que poderão resultar numa diminuição das já
muito reduzidas taxas de crescimento (e com isto uma menor capacidade de corta anual
sustentável) e a desaparição de algumas espécies mais sensíveis ou no limite da sua área
de distribuição.



FAO. Plano de maneio florestal comunitário dos recursos florestais de Ndombe
(Chicualacuala,  Moçambique) Consultores Tánago, J. e Brower R.

Capitulo 7. Sistema de Maneio Florestal 30

7.2 ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GESTÃO COMUNITÁRIO DO
MANEIO FLORESTAL

A organização social definida pela comunidade para gerir a floresta de modo
colectivo fica articulada através da criação de uma associação comunitária que tem no
seu interior umas estruturas organizativas com funções específicas para a gestão e o
controle da aplicação das normas e preceitos incluídos neste plano de maneio: o comité
de gestão dos recursos naturais e a comissão de fiscalização dos recursos florestais.

O objectivo final da associação será de garantir o uso sustentável do recurso
florestal para o bem de todos os membros da associação. A associação terá duração
indefinida, sendo membros da associação todas as pessoas com idade igual ou superior a
18 anos que residem pelo menos dois anos em Ndombe.

 Órgãos de gestão

A associação comunitária para o uso da floresta tem quatro órgãos: a assembleia-
geral, o comité de gestão, a comissão de fiscalização das contas e a comissão de
fiscalização dos recursos florestais.

7.2.1 Assembleia-geral

 Composição e Mandato

(a) Fazem parte da Assembleia-geral todos os membros da associação, quer dizer
todos os indivíduos com idade igual ou maior que 18 anos e residentes na
comunidade há pelo menos dois anos;

(b) Existem membros com direito a voto e sem direito a voto; a perda do direito a
voto é estabelecida mediante uma deliberação da Assembleia-geral sob proposta
do Comité de Gestão;

(c) Membros podem perder o seu direito a voto como sanção ao não cumprimento
dos regulamentos aprovados na Assembleia-geral.

(d) A Assembleia-geral reúne-se ordinariamente uma vez por ano no mês de Março

(e) A Assembleia-geral pode ser convocado em reunião extraordinária pelo Comité
de Gestão ou por pelo menos 20 membros com direito a voto.

(f) O presidente da Comissão de Fiscalização actua como presidente da mesa da
Assembleia-geral

(g) Os restantes membros da mesa da Assembleia-geral são escolhidos entre os
membros com direito a voto presentes;

(h) A mesa pode convidar assessores não membros e sem direito a voto para assistir à
Assembleia-geral nas suas deliberações.

 Competências

É da competência da Assembleia-geral
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(a) Eleger, entre os seus membros, o Comité de Gestão, a Comissão de Fiscalização
das Contas e a Comissão de Fiscalização dos Recursos Florestais

(b) Aprovar o Regulamento para o Uso de Recursos Florestais de Ndombe;

(c) Aprovar, mediante uma maioria simples, o plano de actividades e o orçamento
elaborados pelo Comité de Gestão;

(d) Aprovar, mediante uma maioria simples, os relatórios de execução do Comité de
Gestão e da Comissão de Fiscalização

(e) Revogar, mediante uma maioria de dois terços dos membros presentes,
deliberações do Comité de Gestão

(f) Criar novos órgãos ou entidades que contribuem para a realização dos objectivos
da Associação.

(g) Aprovar os estatutos e regulamentos.

7.2.2 Comité de Gestão

 Composição e Mandato

(a) O Comité de Gestão é eleito pela assembleia-geral entre os membros com direito
a voto mediante voto secreto;

(b) O Comité de Gestão é eleito de dois em dois anos no mês de Março;

(c) O mandato de cada membro é individual e pode ser renovado apenas uma vez;

(d) Cada bairro elege dois membros para o Comité de Gestão;

(e) Os membros do comité de gestão eleitos escolhem entre eles o presidente,
secretário e tesoureiro;

(f) As competências do presidente, secretário e tesoureiro são definidas em
regulamento específico.

(g) Caso não houver eleições no prazo previsto as funções do Comité de Gestão são
assumidas pela Comissão de Fiscalização de Contas.

 Competências

Ao comité de gestão compete:

(a) Garantir o licenciamento das várias formas de exploração de produtos florestais
da zona de Ndombe junto à SDAE e os SPFFB

(b) Autorizar o uso dos recursos florestais da zona pertencente à comunidade de
Ndombe para fins comerciais pelos membros da associação

(c) Autorizar a exploração dos recursos florestais da zona pertencente à comunidade
de Ndombe por pessoas ou empresas não pertencentes à comunidade

(d) Submeter à Assembleia-geral um Regulamento para o Uso dos Recursos
Florestais de Ndombe ou emendas ao Regulamento em vigor;
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(e) Delimitar anualmente as áreas onde a exploração é proibida (zonas de protecção
temporária)

(f) Delimitar anualmente as áreas onde o pastoreio é proibido (zonas em recuperação:
de pastagem ou de corte para produção de carvão dos 3 anos anteriores)

(g) Supervisar as actividades da Comissão de Fiscalização dos Recursos Florestais;

(h) Garantir que os membros da Comissão de Fiscalização dos Recursos Florestais
tenham o estatuto de fiscais ajuramentados;

(i) Receber o dinheiro dos 20% das taxas de exploração pago pelo Estado e gerir a
respectiva conta bancária;

(j) Elaborar e submeter à Assembleia-geral uma proposta de plano de actividades e
de orçamento baseada nas receitas das licenças de exploração, multas e de outras
actividades de geração de rendimento aqui ainda não especificadas.

(k) Executar o plano de actividades e o orçamento aprovados pela Assembleia-geral

(l) Apresentar toda a documentação relativa à execução financeira à Comissão de
Fiscalização de Contas

(m)Submeter às contas finais de cada ano fiscal à Comissão de Fiscalização de
Contas até dia 28 de Fevereiro para obter o seu parecer;

(n) Submeter às contas finais à Assembleia-geral junto com o parecer da Comissão
para a Fiscalização das Contas até dia 25 de Março à Assembleia-geral apara a
sua aprovação.

(o) Manter o arquivo de todas as deliberações, orçamentos e contas.

7.2.3 Comissão de Fiscalização de Contas

 Composição e mandato

A Comissão de Fiscalização de Contas tem três membros que são eleitos entre os
membros da Assembleia-geral para um mandato de três anos não renovável.

 Competência

À Comissão de Fiscalização de Contas compete a monitoria da gestão financeira
pelo Comité de Gestão mediante um acompanhamento contínuo do exercício das
actividades do Comité de Gestão e a apresentação dum parecer favorável ou desfavorável
à Assembleia Geral em relação ao seu relatório financeiro.

Compete ainda à Comissão de Fiscalização de Contas assegurar a continuidade do
funcionamento da Associação caso o Comité de Gestão cessa as suas funções sem ter
havido eleições, mediante a gestão das actividades correntes e a organização de eleições
num prazo de não mais que doze meses.
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7.2.4 Comissão de Fiscalização dos Recursos Florestais

 Composição e mandato

A Comissão de Fiscalização dos Recursos Florestais tem pelo menos cinco
membros eleitos directamente pela Assembleia-geral mediante voto secreto para um
mandato de dois anos não renovável

 Competências

Compete aos membros da Comissão de Fiscalização dos Recursos Florestais zelar
pelo cumprimento da Lei e dos regulamentos para o uso dos recursos e as demais
deliberações da Assembleia-geral e do Comité de Gestão relevantes.

 Direitos e deveres

(a) Os membros da comissão de fiscalização dos recursos terão o estatuto de fiscal
ajuramentado depois de terem concluído com sucesso um treinamento em matéria
de legislação florestal e técnicas de fiscalização e o seu reconhecimento como tal
pela autoridade competente.

(b) Os membros terão o direito de receber individualmente a parte legalmente
designada para denúncias de crimes florestais

(c) Os membros poderão ter o direito de receber um fardamento e um subsídio
custeados pelas receitas geridas pelo Comité de Gestão mediante a atribuição de
licenças de exploração, os 20% das taxas de licença atribuídos pelo Estado às
comunidades locais, ou outras fontes;

(d) Os membros terão a obrigação de fiscalizar o uso dos recursos florestais pelos
membros da comunidades e por pessoas que não são membros, e participar as
transgressões contra a Lei do Estado e os regulamentos aprovados pela
Assembleia Geral às autoridades competentes e ao Comité de Gestão.
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7.3 ZONEAMENTO

As principais zonas que terão um tratamento diferencial desde o ponto de vista
dos objectivos e de intensidade de maneio assim como a natureza dos aproveitamentos ou
actividades produtivas que podem praticar-se em elas são (vide Figura 3):

I. Zona ribeirinha

II. Zona Intermédia

III. Zona das Encostas

IV. Zona da Managa ou Planalto

Figura 3 Esquema de perfil e zonas de maneio segundo a topografia e hidrografia

Fonte: Adaptado a partir de Curran et al., (2000).

I. ZONA RIBEIRINHA (PLANÍCIE DO VALE DO RIO LIMPOPO)

 Descrição

Constitui toda a planície do vale desde o leito do rio Limpopo ate
aproximadamente a estrada principal (antiga estrada ao longo do vale). É uma zona
predominantemente agrícola por conter os melhores solos e a proximidade da água do rio
para regadio.
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A actividade florestal nesta zona é marginal, limitando-se ao aproveitamento de
frutos, madeira e lenhas das árvores dispersas que restam da antiga floresta em galeria.
Alem de esta utilização existe um desaproveitamento relativo das formações florestais
mais fechadas de X? (Acacia xanthoplhoea), que são desbravadas e queimados os seus
resto para abertura de novas machambas, sem realizar nenhum tipo de aproveitamento
(ou marginal) de esta madeira que poderia ser vendida para uso por padarias ou outras
industrias (previamente seria  preciso demonstrar a sua rentavilidade com um analise
costo/beneficio).

 Sub-zonas

A zona I compreende as seguintes zonas com objectivos diferenciados:

I.1 Zona de protecção

I.2 Zona de produção agro-florestal:

II. ZONA INTERMÉDIA (ENTRE PLANÍCIE DO VALE E ENCOSTAS)

 Descrição

Esta zona intermédia situa-se entre a estrada principal e o inicio das encostas
pronunciadas. Esta zona é predominantemente urbana, albergando um alto percentagem
de área desbravada para habilitação agrícola, e compatibilizando o uso agrícola com a
criação e marginalmente o uso florestal (principalmente como fonte de lenha).

Nesta zona a sustentabilidade da cobertura florestal actual está em causa por
efeito da sobre exploração florestal (carvão principalmente mas também para estacas)
assim como do contínuo e intenso impacto pelos animais domésticos.

 Sub-zonas

Abrange as seguintes zonas com objectivos diferenciados:

II.1 Zona de protecção

II.2 Zona urbana (e pecuária)

II.3 Zona de produção agrícola

II.4 Zona de produção florestal e pecuária (silvo-pastoril)

III. ZONA DAS ENCOSTAS

 Descrição

Esta zona fica compreendida nas pendentes mais acusadas e zonas intermédias
mais distantes dos assentamentos humanos (entrando na zona intermédia), ate chegar ao
planalto onde o tipo de vegetação consoante com os tipos de solos e hidrologia mudam
drasticamente (dando passo ao planalto ou zona da Mananga).

 Sub-zonas

III.1 Zona de protecção:

III.2 Zona de produção florestal (silvopastoril):



FAO. Plano de maneio florestal comunitário dos recursos florestais de Ndombe
(Chicualacuala,  Moçambique) Consultores Tánago, J. e Brower R.

Capitulo 7. Sistema de Maneio Florestal 36

IV. ZONA DO PLANALTO OU MANANGA

 Descrição

Esta zona compreende toda a zona do planalto ate chegar ao limite com a
comunidade de Madulo. Esta zona tem sido tradicionalmente dedicada a pastorícia na
época de chuvas (devido ao capim que contem e para evitar danos nas zonas baixas
cobertas por machambas). Também tem sido aproveitada para a caça dado o relativo
isolamento da mata e carácter de refúgio para a fauna bravia. O tipo de vegetação é de
tipo matagal fechado a floresta médio aberta  ou muito aberta estando dominado em
quase todos os casos pela espécie Ntsotso (Guibourtia conjugata) é completamente
característico de esta zona estando ligado com os tipos de solos e hidrologia particular
(solos de Mananga).

 Sub-zonas

IV.1 Zona de produção florestal (silvopastoril):

IV.2 Zona de produção agrícola

IV.3 Zona de protecção

7.4 CORTE ANUAL ADMISSÍVEL SEGUNDO O TIPO DE
PRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentados os cálculos das possibilidades de colheita máxima
sustentável para os diferentes produtos que são extraídos neste momento ou que têm um
potencial significativo de extracção na zona. Faz-se especial atenção aos aproveitamentos
que requerem a corta de arvores, já que pelo seu carácter poderiam causar uma
degradação ou diminuição do estoque e da regeneração, se não estabelecer-se um sistema
de limitação da quantidade máxima explorável e de alocação de quotas para os utentes,
assim como um regulamento que organize a maneira como hão de se realizar as cortas
(quanto, como, onde, quando, quem, etc.).

Os valores totais de corta para cada tipo de produção podem ser concorrentes em
certo grado no caso de se realizar diferentes produções para a mesma espécie. Este é o
caso da produção de carvão ou madeira serrada para as espécies Xanatse (Mopane) ou
Ntsotso (Chacate preto). Nestes casos é preciso descontar a quantidade de recurso
extraído para a produção mais rentável – geralmente a produção de madeira (em termos
de volume total explorado em metros cúbicos) -, diminuindo em uma porção equivalente
a quantidade que restaria para produzir o produto menos rentável – geralmente o carvão-.

No caso que a produção de madeira seja realizada de maneira que sejam
aproveitados para a produção de carvão todos os restos da árvore não utilizáveis para
madeira serrada (partes do tronco com defeitos de forma ou feridas, etc., e ramadas não
aproveitáveis para madeira), deverá descontar-se sobre a quantidade de corte anual
admissível para carvão apenas o volume comercial extraído para produção de madeira
serrada. No caso contrário (se não fossem aproveitados os restos não extraídos com a
exploração madeireira), haverá de se descontar o equivalente ao volume total (não ao
comercial) abatido para a produção de madeira serrada.
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7.4.1 Produção de carvão

 Produção de carvão de Mopane/Xanatse (Colophospermum mopane)

O volume de lenhas (em metros cúbicos) por cada classe diamétrica que pode ser
aproveitado para a produção de carvão fica recolhida na próxima tabela para a zona das
encostas (Tabela 1) e na tabela a seguir para a zona baixa (Tabela 2). Nestas tabelas
aparece representado o cálculo do valor teórico de aproveitamento sustentável que
apresentariam as classes diamétricas mais pequenas que o diâmetro mínimo legal (neste
caso 20 cm) sendo apenas oferecida como informação complementar para orientar qual
poderia ser a possibilidade de corte se aceitar-se diminuir o diâmetro mínimo de corta ate
os 10 cm. Não obstante o valor para a classe diamétrica 1 não é contabilizado no cálculo
da quantidade de corta sustentável.

Tabela 1. Corta admissível para produção de carvão de Mopane na Zona das Encostas

Corta Admissível por
ciclo de câmbio

Número de
pés /ha total

por CD

Número de pés /ha a
cortar por cada

diamétrica

Volume médio de
arvore da CD (m3)

Volume
total

(m3/ha)

CD 1 (10-20) 95.5 (78,45) (0,05) (4,23)1

CD 2 (20-30) 17.05 7,95 0,23 1,82

CD 3 (30-40) 9.09 6,82 0,51 3,45

CD 4 (>40) 2.27 2,27 1,20 2,73

Total volume de corta para todas as CD (incluindo CD1) 12,23

Total volume aproveitável (CD>diâmetro mínimo de corta d lei de florestas) 8,01

Volume de corta sustentável num tempo de passagem (factor de segurança =0,7) 5,61

Corte Anual Admissível Hipótese 1 (crescimento diametral 2 mm/ano) 0,112

Corte Anual Admissível Hipótese 2 (crescimento diametral 1,5 mm/ano) 0,075
Fonte: Inventario florestal Tanago et al. (2009).

Tabela 2: Corta admissível para produção de carvão de Mopane na Zona Baixa

Corta Admissível por
ciclo de câmbio

Número de
pés /ha total

por CD

Número de pés /ha a
cortar por cada classe

diamétrica

Volume médio de
arvore da CD (m3)

Volume
total

(m3/ha)

CD 1 (10-20) 44,64 (37,5) (0,05) (1,98)

CD 2 (20-30) 7,14 3,57 0,18 0,64

CD 3 (>30) 3,57 3,57 0,56 2,01

Total volume de corta para todas as CD (incluindo CD1) 4,63

Total volume aproveitável (CD>diâmetro mínimo de corta d lei de florestas) 2,65

Volume de corta sustentável num tempo de passagem (factor de segurança =0,7) 1,852

Corte Anual Admissível Hipótese 1 (crescimento diametral 2 mm/ano) 0,037

Corte Anual Admissível Hipótese 2 (crescimento diametral 1,5 mm/ano) 0,025
Fonte: Inventario florestal Tanago et al. (2009).

1 A classe diamétrica 1 (10-20 cm) não seria aproveitável segundo o diâmetro mínimo de corte proposto na
lei de florestas.
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Por tanto, para toda a área de Ndombe a quantidade de volume de lenha que pode
ser utilizada para a produção de carvão anualmente, para as duas zonas pode ser
observada na tabela a seguir (vide Tabela 3).

Tabela 3. Corte Anual Admissível para produção de carvão de Mopane em Ndombe.

Corte Anual Admissível para produção de Carvão de Mopane na ZONA DAS ENCOSTAS

Hipótese de crescimento diamétrico anual
Corte Anual

Admissível por
ha (m3/ha/ano)

Área da
zona (ha)

Corte Anual
Admissível para área

Ndombe (m3/ano)
H1: = 2 mm, (Ciclo de Cambio de CD =50 anos) 0,112 1.972 221,1
H2: = 1.5 mm, (Ciclo de Cambio de CD= 75
anos)

0,075 1.972 147,4
Valor médio das duas Hipótese de Crescimento 184,3

Corte Anual Admissível para produção de Carvão de Mopane na ZONA BAIXA

H1: = 2 mm, (Ciclo de Cambio de CD =50 anos) 0,037 1.255 46,5

H2: = 1.5 mm, (Ciclo de Cambio de CD= 75
anos)

0,025 1.255 31,0
Valor médio das duas Hipótese de Crescimento 38,7
Corta anual admissível para todo Ndombe  (Zona Baixa e Encostas)
(Diâmetro mínimo de corta 20 cm)

223,0 (m3/ano)

Numero de sacos de carvão equivalentes (Diâmetro mínimo 20 cm) 599,8 sacos /ano

Corte Anual Admissível com Diâmetro Mínimo 10 cm

Corte Anual Admissível para produção de Carvão de Mopane na ZONA DAS ENCOSTAS

Valor médio das duas Hipótese de Crescimento 281,5

Corte Anual Admissível para produção de Carvão de Mopane na ZONA BAIXA
67,7

Corta anual admissível para todo Ndombe
(Diâmetro mínimo de corta 10 cm) 349,2 (m3/ano)

Numero de sacos de carvão/ano equivalentes (Diâmetro mínimo 10 cm) 939,2 sacos /ano
Fonte: Adaptada a partir de dados do inventario florestal Tanago et al. (2009).

Segundo a Tabela 2 o volume total de lenha que pode ser explorado de uma forma
sustentável é de 223 metros cúbicos/ano. Esta quantidade de lenhas produziria uma
quantidade equivalente a 600 sacos por ano de carvão, produzidos segundo a técnica e os
rendimentos médios medidos na área (com rendimento de carbonização de 13%,
densidade da madeira de 1.00kg/m3 e sacos de carvão de 58 kg) (Joaquim e Brouwer,
2009).

Esta quantidade de aproveitamento sustentável poderia ser aumentada ate uma
quantidade significativamente maior com a inclusão de cortas de árvores com diâmetro
entre 10-20 cm (CD1). Isto não representaria uma ameaça a sustentabilidade se são
respeitados os conceitos e preceitos do sistema de maneio proposto (baseado em uma
intensidade de corte de apenas um 30%, deixando assim um alto percentagem de
cobertura e suficiente numero de árvores reprodutoras em toda a zona). No caso de ser
aproveitada a CD 1, o valor de corta anual admissível para toda a área aumentaria a 349,2
m3/ano para toda a área (281,5 e 67,7 m3/ha para a zona das encostas e zona baixa
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respectivamente). Esta quantidade seria equivalente a uns 940 sacos por ano de carvão
de Mopane para toda a zona de Ndombe.

Na tabela anterior pode-se apreciar a forte diferencia em termos de recursos
disponíveis e possibilidades de exploração sustentável entre as duas zonas, pelo que
justifica-se manejar as duas zonas independentemente (como unidades de maneio
diferenciadas), aplicando sobre elas diferentes níveis de exploração e diferente
organização das cortas (tamanho das parcelas de corte e ciclo de corta). Estes aspectos
ficam recolhidos no capítulo 7.5.

 Produção de carvão de Chacate Preto/ Ntsotso (Guibourtia conjugata).

A espécie Ntsotso aparece sobre todo na zona da Mananga (o planalto) estando
representada na zona em três tipos de povoamentos florestais distintos (florestas médio
abertas dominadas por Ntsotso, matagal arbustivo dominado por Ntsotso e florestas
mistas sem dominação clara) segundo o inventário florestal da zona (Tanago et al., 2009).
Não obstante dos três povoamentos só será considerado para o calculo do corte
admissível o primeiro de eles já que de um lado as florestas mistas da Mananga não estão
presentes na área da comunidade de Ndombe (ficam situadas na outra margem da linha-
ferrea), e de outro lado as zonas cobertas pela formação de matagal fraco de Ntsotso ou
áreas muito abertas (chamadas de Ntsotso aberto) não presenteiam apenas recursos
florestais (com apenas 19,9 arvores totais / ha dos quais 17,6 são da classe diamétrica 10-
20 cm).

Tabela 4. Corta admissível para produção de carvão de Ntsotso na floresta de Ntsotso

Corta Admissível
por ciclo de câmbio

Número de
pés /ha total

por CD

Número de pés /ha a
cortar por cada classe

diamétrica

Volume médio de
arvore da CD (m3)

Volume
total

(m3/ha)

CD 1 (10-20) 218,6 208,7 0,049 10,324

CD 2 (20-30) 9,9 7,3 0,190 1,382

CD 3 (30-40) 2,6 2,3 0,403 0,936

CD 4 (>40) 0,3 0,3 0,997 0,290

Total volume de corta para todas as CD (incluindo CD1) 12,932

Total volume aproveitável (CD>diâmetro mínimo de corta d lei de florestas) 2,608

Volume de corta sustentável num tempo de passagem (factor de segurança=0,7) 1,826

Corte Anual Admissível Hipótese 1 (crescimento diametral 2 mm/ano) 0,037

Corte Anual Admissível Hipótese 2 (crescimento diametral 1,5 mm/ano) 0,024
Fonte: Adaptada a partir de dados do inventario florestal Tanago et al. (2009).

Tal como pode se apreciar na tabela anterior, neste caso a quantidade de volume
acumulado no povoamento está concentrado em uma altíssima porção (em volta a 80 %)
apenas na primeira classe diamétrica (10 a 20), pelo que neste caso a decisão de
considerar o aproveitamento de árvores com diâmetro entre 10-20 tem muito mais
importância desde o ponto de vista económico, tal como fica de manifesto na tabela a
seguir (vide Tabela 5) que apresenta a quantidade total de produção possível sob a outra
opção de maneio (passando de 48 m3/ano ate 238 m3/ano; ou de 118 a 586 em termos de
numero de número de sacos totais produzidos por ano).
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Tabela 5. Corte Anual Admissível para produção de Carvão de Ntsotso em Ndombe.

Hipótese de crescimento diamétrico anual
Corte Anual

Admissível por
ha (m3/ha/ano)

Área da
zona (ha)

Corte Anual
Admissível para
área Ndombe

(m3/ano)
H1: = 2 mm, (Ciclo de Cambio de CD =50 anos) 0,037 1.578 57,6
H2: = 1.5 mm, (Ciclo de Cambio de CD= 75 anos) 0,024 1.578 38,4

Corta anual admissível para todo Ndombe (Diâmetro mínimo de corta 20
cm) (Valor médio das duas Hipótese de Crescimento)

48,0

Numero de sacos de carvão equivalentes (Diâmetro mínimo 20 cm) 118,4 Sacos /ano

Corta anual admissível para todo Ndombe (Diâmetro mínimo de corta 10
cm) (Valor médio das duas Hipótese de Crescimento)

238,1

Numero de sacos de carvão/ano equivalentes (Diâmetro mínimo 10 cm) 586,9 Sacos /ano

Fonte: Adaptada a partir de dados do inventario florestal Tanago et al. (2009).

7.4.2 Produção de madeira serrada e estacas

 Exploração de madeira de Mopane/Xanatse (Colophospermum mopane)

É preciso lembrar que embora o método de cálculo de corta admissível tem em
conta a possibilidade de corta de árvores em todas as classes diamétricas, isto só é útil
para o cálculo da produção de carvão pois nela utilizam-se árvores de todos os diâmetros.
No caso da produção de madeira serrada só pode-se ter em conta a quantidade que de
facto é possível explorar a qual corresponde apenas com a aportada pelas classes
diamétricas (CD) maiores do diâmetro mínimo de utilização comercial).

Na tabela a seguir (Tabela 6) mostra-se a distribuição do número de árvores por
hectare de cada classe diamétrica, assim como o valor de este parâmetro restringindo
apenas as arvores que poderiam ter um aproveitamento comercial madeireiro (com pelo
menos uma altura comercial superior a 1,5m). Os valores apresentados de volume (total e
comercial) das árvores medias de cada CD, referem-se por tanto a este grupo de árvores e
não ao povoamento total (não consideradas as árvores sem possibilidade de exploração
madeireira).

Tabela 6: Volume total, comercial e área basal de Mopane por classe diamétricas e tipo de floresta.

Tipo de
floresta

Classe
Diamétrica
(CD) (cm)

Nº
árvores

/ ha

Nº árvores
exploráveis

(Hc>1,5) / ha

Volume total
da arvore

média
(m3/arvore)

Volume
total da CD

(m3/ha)

Volume
comercial da
árvore média
(m3/arvore)

Volume
comercial

total da CD
(m3/ha)

10-20 41,1 26,79 0,05 1,40 0,03 0,72
20-30 5,4 3,57 0,18 0,66 0,08 0,27
>30 5,4 5,36 0,56 2,98 0,19 1,03

Zona
baixa

Total 51,8 35,71 0,14 5,04 0,06 2,03
10-20 65,9 47,73 0,06 2,82 0,04 1,83
20-30 12,5 11,36 0,23 2,63 0,16 1,79
30-40 6,8 4,55 0,52 2,37 0,25 1,13
>40 2,3 1,14 1,59 1,80 0,85 0,96

Encostas

Total 87,5 64,77 0,15 9,63 0,09 5,72
Fonte: elaboração própria a partir de dados de inventario florestal Tanago et al. (2009).
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Na tabela a seguir (Tabela 7) mostram-se as quantidades de corta propostas para
um tempo de passagem. Na tabela aparecem representado também o cálculo dos valores
teóricos de aproveitamento sustentável que apresentariam as classes diamétricas mais
pequenas que o diâmetro mínimo comercial, sendo apenas oferecida como informação
complementaria para orientar qual poderia ser a possibilidade de corte se diminuir o
diâmetro mínimo comercial. Não obstante estes valores para as classes diamétricas 1 e 2
não são contabilizados no cálculo da quantidade de corta sustentável.

Tabela 7. Corta admissível de Mopane por classe diamétrica e tipo de floresta num ciclo de câmbio.

Tipo de
floresta

Classe
Diamétric

(cm)

Nº
árvore /

ha

Nº
árvores a
cortar/
ha e CC

Vol.
Total a
cortar

m3/ha e
CC

% Vol.
Total da

CD a
cortar

Volume
comer. a

cortar
m3/ha e CC

% Vol.
Comer.
da CD a
cortar

10-20 26,79 (23,21) (1,22) 86,67 (0,48) (86,96
20-30 3,57 (-1,79) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
>30 5,36 5,36 2,98 100,00 1,03 100,00

Zona baixa

Total 35,71 2,98 59,08 1,032 50,83
10-20 47,73 53,41 (2,15) (76,19) `(1,39) (76,19)
20-30 11,36 5,68 (1,58) (60,00) (1,08) (60,00)
30-40 4,55 4,55 1,78 75,00 0,85 75,00
>40 1,14 2,27 1,80 100,00 0,96 100,00

Encostas

Total 64,77 3,58 37,16 1,81 31,67
Fonte : elaboração própria a partir de dados de inventario florestal Tanago et al. (2009).

Na Tabela 7 pode se apreciar que no tipo de floresta da Zona baixa para a CD 2
(DA 20-30) existe um número de árvores com possibilidade de exploração inferior ao
número de árvores que existem e podem ser aproveitados da CD superior (CD3). Isto
quer dizer que, desde o ponto de vista do maneio sustentável procurando o maior
equilíbrio possível entre CD no povoamento, esta CD não deveria ser de maneira
nenhuma aproveitada para que embora com esta deficiência possa-se garantir que
algumas arvores possam chegar a atingir a CD superior e assim atingir um bom valor e
melhor saída para o mercado. Da mesma maneira, a quantidade teórica que poderia ser
cortada da CD mais pequena (CD1) também deveria ser reduzida para aumentar o
numero de arvores que consigam passar a CD 2 e assim reverter esta tendência.

A partir do valor calculado na Tabela 7 do volume comercial de corta (1,03 e 1,81
m3/ha respectivamente para as zonas baixas e para a zona das encostas) é preciso aplicar
um factor de segurança de 0,7 para obter-se o valor de Corta Sustentável por cada tempo
de passagem (resultando o valor de 0,721 e 1,268 m3/ha respectivamente). Esta
quantidade de corta para todo o ciclo de cambio ha de se dividir pelo numero de anos que
dura o ciclo ou tempo de passagem para obter o valor de Corta Anual Admissível. Neste
caso foram calculados dois valores de CAA segundo duas hipóteses de duração do tempo
de passagem (hipóteses de taxa de crescimento diametral anual) e calculado
posteriormente o valor médio de ambas hipóteses, para cada zona de corte (Zona baixa e
Zonas das Encostas, vide Tabela 8).

2 Apenas é contabilizado a quantidade que pode ser cortada das Classes diamétricas maiores que o diâmetro
mínimo comercial (o mínimo diâmetro de toros que é usualmente vendido e utilizado no mercado).
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Tabela 8. Corte Anual Admissível para produção de Madeira de Mopane em Ndombe

Corte Anual Admissível de madeira de Mopane na ZONA BAIXA

Hipótese de crescimento diamétrico anual
Corte Anual

Admissível por
ha (m3/ha/ano)

Área da
zona (ha)

Corte Anual
Admissível para área

Ndombe (m3/ano)
H1: = 2 mm, (Ciclo de Cambio de CD =50 anos) 0,014 1.255 18,1
H2: = 1.5 mm, (Ciclo de Cambio de CD= 75 anos) 0,010 1.255 12,1
Valor médio das duas Hipótese de Crescimento 15,1

Corte Anual Admissível de madeira de Mopane na ZONA DAS ENCOSTAS

H1: = 2 mm, (Ciclo de Cambio de CD =50 anos) 0,025 1.972 50,0

H2: = 1.5 mm, (Ciclo de Cambio de CD= 75 anos) 0,017 1.972 33,3
Valor médio das duas Hipótese de Crescimento 41,7
Fonte: elaboração propria a partir de dados de inventario (Tanago et al 2009)

 Exploração de madeira de Chacate Preto/ Ntsotso (Guibourtia conjugata)

Os valores de estoques e o cálculo das possibilidades de corta admissível de
madeira de Ntsotso fica recolhido nas tabelas a seguir (Tabela 9 e Tabela 10).

Tabela 9. Volume total e comercial de Ntsotso por classe diamétricas e tipo de floresta

Tipo de
floresta

Classe
Diamétrica
(CD) (cm)

Nº
árvores

/ ha

Nº árvores
exploráveis
(Hc>1,5) /

ha

Volume
total da
arvore
média

(m3/arvore)

Volume
total da

CD
(m3/ha)

Volume
comercial
da árvore

média
(m3/arvore)

Volume
comercial
total da

CD
(m3/ha)

10-20 101,5 82,8 0,055 4,525 0,030 2,495
20-30 3,2 2,6 0,205 0,535 0,092 0,241
>30 2,3 2,0 0,422 0,858 0,234 0,476

Ntsotso

Total 107,0 87,5 0,068 5,919 0,037 3,212
10-20 18,9 12,8 0,044 0,566 0,026 0,334

>20-30 0,3 0,3 0,275 0,093 0,137 0,046
Ntsotso
abero

Total 19,3 13,2 0,050 0,659 0,029 0,380
Fonte: elaboração propria a partir de dados de inventario (Tanago et al 2009)

Tabela 10. Corta admissível de madeira de Ntsotso por classe diamétrica e tipo de floresta num CC

Tipo de
floresta

Classe
Diamétric

a (cm)

Nº
árvores

/ ha

Nº
árvores a
cortar/
ha e CC

Vol. Total a
cortar

m3/ha e CC

% Vol.
Total da CD

a cortar

Volume
comer. a

cortar
m3/ha e CC

% Vol.
Comer. da
CD a cortar

10-20 82,8 80,2 4,382 96,8 2,417 96,8
20-30 2,6 0,6 0,119 22,2 0,053 22,2
>30 2,0 2,0 0,858 100,0 0,476 100,0

Ntsotso

Total 35,71 0,858 14,5 0,476 14,8
10-20 12,8 12,5 0,551 97,4 0,325 97,4
>20 0,3 0,3 0,093 100,0 0,046 100,0

Ntsotso
abero

Total 13,2 0,093 14,1 0,046 12,2
Fonte: elaboração propria a partir de dados de inventario (Tanago et al 2009)

É preciso apontar que só na floresta denominada Floresta Ntsotso pode se realizar
uma exploração madeireira já que na formação chamada Ntsotso aberta não existe um
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número significativo de árvores com diâmetro por cima do comercial (embora isto, tem
sido recolhidas nas tabelas anteriores como informação complementar). A partir do valor
do volume comercial de corta (0,476 m3/ha) calculado na Tabela 10, aplicando-se o
factor de segurança de 0,7, obtêm-se o valor de Corta Sustentável por cada tempo de
passagem (resultando o valor de 0,333 m3/ha). Dividindo pelo numero de anos que dura o
ciclo ou tempo de passagem (com as mesmas duas hipóteses e valor médio de antes)
obtém-se o valor de Corta Anual Admissível. (vide Tabela 11).

Tabela 11. Corte Anual Admissível para produção de Madeira de Ntsotso em Ndombe

Corte Anual Admissível de madeira de Ntsotso na Floresta de Ntsotso

Hipótese de crescimento diamétrico anual
Corte Anual

Admissível por ha
(m3/ha/ano)

Área da
zona
(ha)

Corte Anual
Admissível para área
Ndombe (m3/ano)

H1: = 2 mm, (Ciclo de Cambio de CD =50
anos)

0,007 1.578 10,5
H2: = 1.5 mm, (Ciclo de Cambio de CD= 75
anos)

0,004 1.578 7,0
Valor médio das duas Hipótese de Crescimento 8,8

Fonte: elaboração própria a partir de dados de inventario (Tanago et al 2009)

 Exploração de madeira de Cimbire (Androstachys jonhsonii)

Na tabela a seguir apresenta-se a caracterização do povoamento de Cimbire em
termos de possibilidades totais de exploração em cada classe diamétrica.

Tabela 12. Numero de arvores exploráveis, volume total e comercial de Cimbire por classe diamétricas.

Tipo de
floresta

Classe
Diamétrica
(CD) (cm)

Nº
árvores

/ ha

Nº árvores
exploráveis

(Hc>1,5) / ha

Vol. total
arvore
média

explorável
(m3/arvore)

Vol. total da
CD (só

arvores
exploráveis)

(m3/ha)

Vol.
comercial da
árvore média

explorável
(m3/arvore)

Vol. comercial
da CD (só
arvores

exploráveis)
(m3/ha)

10-20 405,6 243,1 0,072 17,502 0,044 10,772
20-30 31,9 13,9 0,200 2,777 0,111 1,547
30-40 2,8 1,4 0,544 0,756 0,181 0,252
> 40 2,8 - - - - -

Cimbire

Total 443,1 258,3 0,081 21,035 0,049 12,572
Fonte: elaboração própria a partir de dados de inventario (Tanago et al 2009)

É notável a grande diferencia entre o número total de árvores por hectare que
ocorrem nestes povoamentos e o número de árvores por hectare com certa possibilidade
de exploração (de qualidade 1 e 2, e com uma altura comercial superior de 1,5 metros).
Esta acusada diferença também existe em termos de volume total, mostrando uma
diferencia de quase o duplo (38,1 m3/ha do volume total do povoamento frente a 21
m3/ha do volume total das arvores exploráveis), sendo muito menos acusada esta
diferencia em termos de volume comercial (16,9 frente a 12,3 m3/ha).
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Tabela 13. Corta sustentável de Cimbire num tempo de passagem, segundo o diâmetro mínimo

Tipo de
floresta

Classe
Diamétric

a (cm)

Nº
árvores

/ ha

Nº
árvores a
cortar/
ha e CC

Vol. Total a
cortar

m3/ha e CC

% Vol.
Total da CD

a cortar

Volume
comer. a

cortar
m3/ha e CC

% Vol.
Comer. da
CD a cortar

10-20 405,6 (229,17) (16,50) (94,3) (10,16) (94,3)
20-30 31,9 12,50 2,50 90,0 1,39 90,0
>30 5,6 1,39 0,76 100,0 0,25 100,0

Ntsotso

Total (D. min. 20cm) 13,89 3,25 13,1 ´1,64 15,5
Total (D.min. 30 cm) 1,39 0,76 3,6 0,25 2,0

Corta sustentável num tempo de passagem D min. 20 cm (Fsegurança =0,7)  (m3/ha e CC) 1,151
Corta sustentável num tempo de passagem D min. 30 cm (Fsegurança=0,7)  (m3/ha e CC) 0,176

Fonte: elaboração própria a partir de dados de inventario (Tanago et al 2009)

Na Tabela 13 aparece recolhido o cálculo de volume de madeira explorável em
um tempo de passagem deixando duas opções do nível de aproveitamento quer com um
diâmetro mínimo explorável de 30 cm (segundo o diâmetro marcado na lei de florestas)
quer com o diâmetro mínimo de 20 cm. Esta última opção, embora esteja aparentemente
fora da margem tecnicamente admissível pela lei, tem sido proposta tendo em conta três
condicionantes:

(a) Utilização comercial de esta espécie por serrações a partir de este diâmetro,

(b) Características morfológicas da espécie (reduzida conicidade) fazem que
árvores com diâmetros reduzidos tenham uma significativa parte
aproveitável.

(c) Condições da espécie na zona, atingindo a senescência e uma acusada
mortalidade antes de atingir diâmetros maiores que 30cm.

Por alem de estas considerações, pode se apreciar na Tabela 13 que se apenas
fossem aproveitadas as arvores por cima do diâmetro de 30 cm, a quantidade de volume
que pode ser explorada em um tempo de passagem (50 ou 75 anos) representa apenas um
2 ou 3 % do volume (total e comercial respectivamente) das arvores exploráveis, entanto
que adoptando o diâmetro mínimo de 20 cm se atingiria uma exploração do 13% a 15 %
do volume (total e comercial respectivamente) das arvores aproveitáveis, sendo uma
quantidade razoável que não parece ponha em perigo a continuidade do povoamento.
Este valor de percentagem de volume explorado é de facto ainda reduzido pelo factor de
segurança (num 30%) pelo que o nível final de exploração parece razoavelmente baixo.
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Tabela 14. Corte Anual Admissível de madeira de Cimbire na Floresta de Cimbire

Corte Anual Admissível para Diâmetro mínimo 20 cm

Hipótese de crescimento diamétrico anual
Corte Anual

Admissível por ha
(m3/ha/ano)

Área da
zona
(ha)

Corte Anual
Admissível para área
Ndombe (m3/ano)

H1: = 2 mm, (Ciclo de Cambio de CD =50
anos)

0,0230 1.613 37,2
H2: = 1.5 mm, (Ciclo de Cambio de CD= 75
anos)

0,0154 1.613 24,8
Valor médio das duas Hipótese de Crescimento 31,0

Corte Anual Admissível para Diâmetro mínimo 30 cm

Hipótese de crescimento diamétrico anual
Corte Anual

Admissível por ha
(m3/ha/ano)

Área da
zona
(ha)

Corte Anual
Admissível para área
Ndombe (m3/ano)

H1: = 2 mm, (Ciclo de Cambio de CD =50
anos)

0,0035 1.613 5,7
H2: = 1.5 mm, (Ciclo de Cambio de CD= 75
anos)

0,0024 1.613 3,8
Valor médio das duas Hipótese de Crescimento 4,7

Fonte: elaboração própria a partir de dados de inventario (Tanago et al 2009)

Na Tabela 14 pode se observar a significativa diferencia entre os valores
aproveitáveis baixo um diâmetro e outro, fazendo que em termos reais só baixo a
primeira das opções é que se pode considerar viável socialmente realizar um
aproveitamento sustenido no tempo, ficando a segunda opção relegada apenas a um tipo
de aproveitamento pontual (não realizável anualmente) perdendo praticamente o seu
incentivo ou inteires económico, e a possibilidade de estabelecer um fluxo sustenido de
produto (embora este seja muito reduzido também no primeiro caso) que possa incentivar
o estabelecimento de alguma relação comercial com alguma serração ou carpintaria na
cidade de Chokwe ou outros centros da Província onde esta madeira é requerida
(Chicumbane ou Xai Xai).

 Exploração de estacas de Cimbire (Androstachys jonhsonii)

Para o cálculo de aproveitamento em termos de extracção de estacas de Cimbire
foi considerado a possibilidade de rendimento sustentável apenas das árvores da classe
diamétrica de 10 a 20 cm de DAP, para evitar que este aproveitamento seja coincidente e
concorrente com o aproveitamento para madeira serrada calculado acima. Para este
cálculo utilizou-se como base o número de árvores por hectare calculado na Tabela 12
que poderiam ser aproveitados sustentávelmente da CD1 (aplicando-lhe o factor de
segurança de 0,7).

Tabela 15. Corta Anual Admissível de estacas de Cimbire (diâmetro 10-20 cm).
Nº árvores / ha Nº árvores a cortar/ ha e CC Nº Estacas /ha e CC (Fsegurança=0,7)CD 1

(10-20 cm) 405,6 229,17 160,42

Hipótese de crescimento diamétrico
anual

Corte Anual
Admissível por ha
(Estacas /ha/ano)

Área da zona
(ha)

Corte Anual Admissível para
área Ndombe (m3/ano)

H1: = 2 mm, (Ciclo de Cambio de CD =50
anos)

3,21 1.613 5.176,6
H2: = 1.5 mm, (Ciclo de Cambio de CD= 75
anos)

2,14 1.613 3.451,1
Valor médio das duas Hipótese de Crescimento 4.313,8
Fonte: elaboração própria a partir de dados de inventario (Tanago et al 2009)
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Por tanto a possibilidade de rendimento sustentável de estacas seria um valor em
volta a 4.300 estacas que apenas no caso de renunciar a possibilidade de aproveitamentos
para madeira serrada poderia ser aumentado ate um valor de em volta a 4.550) tendo em
conta a corta de arvores com diâmetros da classe diamétrica a seguir (20-30cm) (com um
intervalo de entre 5.459 estacas para a hipótese de crescimento1 e de 3.639 estacas para a
hipótese 2).

Não obstante é preciso ter muito em conta que o aproveitamento de estacas nas
maiorias das vezes é feito prejudicando o povoamento (empobrecendo-o) e diminuindo o
aproveitamento potencial de madeira de grandes dimensões devido a que na corta de
estacas geralmente escolhem-se aquelas árvores com melhores qualidades morfológicas e
sem defeitos, e deixam-se sem abater as arvores de pior qualidade e sem futuro
aproveitamento (as quais alem de sem valor, estarão a limitar o crescimento de aquelas
com valor comercial). Assim recomenda-se dar prioridade ao aproveitamento madeireiro
frente a o aproveitamento de estacas devido a o maior potencial de rendimento
económico (sendo o valor da madeira serrada muito superior ao das estacas).

Para conseguir esta priorização recomenda-se realizar um corte selectivo no
aproveitamento de estacas de maneira que sejam reservadas as melhores árvores do
povoamento para o seu corte quando atingirem maiores dimensões (D>20 cm) e
limitando o corte de estacas não só pelo seu numero sino seleccionando só aquelas
arvores que não tenham muito futuro, ou aquelas que ficam próximas a arvores com
maior futuro e por tanto liberando espaço de crescimento para estas arvores mais valiosas
(vide apartado de silvicultura 3.4).

7.4.3 Produtos não madeireiros

Os produtos não madeireiros utilizados na área incluem a fauna e a flora.

Sobre a fauna bravia embora a maior parte das pessoas negam a pratica da caça
(apenas mencionada a caça de coelho, Brouwer 2009), fica evidente que sendo a caça um
assunto sensível (tabu) pode-se estimar uma certa intensidade de pratica entre a
população comunitária, tal como foi admitido nas conversas durante os transeptos e nos
questionários sobre uso da floresta nas fichas de inventario (Tanago et al 2010). Não
obstante a zona onde se localiza a comunidade abrangida, é relativamente pobre em
termos de fauna bravia, embora alguns populares falam na ocorrência de cabritos de
mato, Kudus e algum outro ungulado de menor porte (Brouwer 2009 e Tanago et al
2010).

Em termos de uso da flora os principais produtos não madeireiros que são
utilizados na área incluem: recolha de caniço/palha para construção de tetos de casas (só
duas pessoas admitiram realizar venda de estes produtos), a colheita de produtos
alimentares silvestres para o consumo doméstico (vegetais como a cacana, gochi ou seke,
e frutos como o canhu, pfilwa, massala, mcuacua, fruto de ntoma, xhlarro, etc), e plantas
medicinais, insectos e cogumelos (Brouwer, 2009).
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 Produção fruteira nativa

Para realizar uma estimação do potencial produtivo para estes produtos na área é
preciso contar com uma quantificação das espécies de árvores com potencial fruteiro e a
quantidade de indivíduos, os seus tamanhos e distribuição geográfica, mas também ter
sido desenvolvidos modelos predictivos de produtividade media por arvore segundo as
condições edafo-climáticas e as características da arvore (basicamente o seu tamanho).

A primeira informação requerida para a estimação da produtividade tem sido
respondida com o inventário florestal mas infelizmente carece-se de estudos que possam
nos fornecer um modelo estimador da produtividade.

Por outro lado não existe uma informação quantitativa em termos de quanta
produção está a ser extraída actualmente da floresta nem sobre qual poderia ser a
tendência futura. Não obstante com as informações existentes (estudo de base Brouwer
2009, e conversas informais e observação direita) se estima que a exploração actual é
muito reduzida sem ter sido encontrados casos de uso comercial de estes produtos pelo
que não resulta necessário introduzir pelo momento nenhum tipo de regulamento nem
limite ou quota máxima de exploração.

As principais árvores silvestres de produção fruteira aproveitável pelas
comunidades na área de estudo, ordenadas por ordem de abundância (segundo a sua
representação na amostra do inventario), são as seguintes: Nkwakwa (Strychnos
madagascariensis), Xikutsu (Boscia albitrunca), Canhi ou Canhueiro (Sclerocaya
birrea), Ntoma (Dyospyros mespiliformis), Nwambo (Manilkara mochisia) e Imbondeiro
o Ximua (Adansonia digitata). Os dados de número de árvores por hectare para cada
espécie por classe diamétrica e tipo de floresta podem ser observados na tabela de resumo
sobre árvores fruteiras no anexo

Alem de estas espécies, durante o trabalho de campo foram identificadas outras
essências fruteiras silvestres sem que ficaram representadas na amostra devido a sua
baixa frequência (como o casso da Mpfilwa- Vangueira infausta ou a Msala Strychnos
spinosa) e as limitações de amostragem das suas áreas de distribuição (muito localizadas
em alguns casos).

Este é o caso de algumas árvores ribeirinhas como o Nkwa (Ficus sicamorus) que,
embora não ficando representado na amostra, apresenta um número considerável de
indivíduos de grande porte, representando um potencial de produção fruteira não
desprezável. Esta árvore encontra-se naturalmente localizada na floresta em galeria dos
grandes rios (rio Limpopo neste caso). A floresta ribeirinha em galeria nesta zona está
muito degradada apresentando-se na maior parte das vezes apenas como árvores isoladas
no médio de espaços muito abertos (por desbravamentos para abrir machambas),
resultando por tanto em uma grande visibilidade dos indivíduos devido também ao
grande porte das árvores maduras e a localização das principais vias de acesso ao longo
da sua área de distribuição.

Para todas as espécies que apresentam padrões de distribuição espacial muito
localizada e frequências reduzidas na área (tanto espécies fruteiras como as essências de
madeira comercial de inteires), a metodologia de inventario aplicada (desenhada para
abranger a área comunitária íntegra de 4-5 comunidades) proporciona dados de
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abundâncias para estas espécies que hão de ser considerados com cautela e duma maneira
estimativa.

No caso de pretender-se introduzir algum aproveitamento comercial de estas
espécies de floresta ribeirinha, a estimação visual da abundância de este tipo de espécies
deveria ser revisada através de algum levantamento quantitativo específico para estas
espécies (transectos a longo do rio, etc.). Assim mesmo seria preciso quantificar e avaliar
o estado e presencia de indivíduos juvenis, que possam garantir um mínimo recrutamento
a medida que as arvores maduras actuais decresçam por mortalidade natural e outros
possíveis danos (picos de cheias no rio, danos por animais, etc.). Alem das espécies
ribeirinhas com inteires fruteiro, também deveria se avaliar a sobrevivência da
regeneração de todas aquelas árvores com inteires comercial (Mopane, Imbondeiro, etc.)
situadas nas áreas com maiores perturbações devido a actividades antrópicas (toda a zona
baixa em geral) já que existe o risco de considerar-se estas zonas com potencial produtivo
florestal (e por tanto considerar a sua contribuição a corta anual admissível), em quanto
na realidade estas zonas podem estar em pleno processo de substituição do uso da terra,
com uma ausência total ou quase de regeneração.

 Produção de cascas, raízes e produtos medicinais

Paralelamente a produção fruteira não existe informação quantitativa em termos
de produção extraída actualmente da floresta nem modelos que ajudem a estimar o
potencial produtivo para estes produtos na área. Não obstante também em este caso se
estima que a exploração actual é muito reduzida sem ter sido encontrados casos de uso
comercial de estes produtos pelo que não resulta necessário introduzir pelo momento
nenhum tipo de regulamento nem limite ou quota máxima de exploração.

7.5 SISTEMA DE MANEIO PROPOSTO

Tendo em conta todas as recomendações técnicas comentadas (vide ponto 3.3) e
as características específicas do tipo de floresta e dos produtos pretendidos (combinação
de produção de carvão e estacas com a produção de madeira de serra de qualidade) tem
sido proposto para este plano de maneio o sistema policíclico de cortas selectivas e
maneio misto mediante rebentos e mantimento de cobertura e arvores porta sementes.

 Intensidade de corta

A opção escolhida para intensidade de corta será de retirar em cada operação de
corta apenas um 30% aproximadamente da área basal do povoamento e por tanto um 30%
da cobertura total, sendo repartidas as cortas de maneira equitativa em todas as classes
diamétricas ou de maneira progressiva (concentrando um maior percentagem de cortas
nas CD maiores, sendo estas que tem as arvores maduras mais perto da sua senescência)
reservando sempre como mínimo um 10% de indivíduos remanescentes nas classes
diamétricas maiores ao diâmetro mínimo de corta de cada espécie (para garantir arvores
porta sementes).

Baseado em esta intensidade media de corte para o povoamento, adaptando-a para
acolher as diferentes possibilidades de cada tipo de povoamento, tem sido calculados os
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tamanhos das áreas anuais de corte (e das parcelas individuais de corte) e pelo tanto os
ciclos de corte para cada zona.

 Ciclos de Corta, Parcelas de corta individual e Área Anual de Corta

Partindo da prescrição fixa de intensidade de corte de 30% (remoção de
aproximadamente um terço das arvores de cada classe diamétrica) o resto dos parâmetros
(ciclo de corte e área anual de corte) são calculados em função da quantidade de recurso
que existe em cada zona de maneio, e da área total de cada uma de estas zonas de maneio.
A continuação recolhem-se os ciclos de corta, tamanho das parcelas individuais de corta,
Área anual de corta para as diferentes zonas e espécies a serem manejadas, dos principais
tipos de aproveitamento intensivo (aproveitamentos carvoeiros)

7.5.1 Sistema de Maneio da Zona de Mananga

A zona de Mananga está coberta principalmente por florestas e matagais
dominadas pela espécie  Ntsotso - Chacate Preto (Guibourtia conjugata). Esta zona tem
como objectivo principal de maneio a exploração sustentável de esta espécie, num
aproveitamento misto: carvão e madeira. Como objectivo secundário, esta zona também
está e estará dedicada a actividade pastoril, mas deverá ser feita uma organização espacial
de este aproveitamento de maneira que as áreas que sejam exploradas para a produção de
carvão seja proibida a pastorícia durante pelo menos 3 a 5 anos para garantir o
estabelecimento da regeneração e o desenvolvimento dos rebentos. Após este período,
seria recomendável a entrada do gado na zona de corte, para reduzir a brotação e
desenvolvimento de novos rebentos.

O aproveitamento florestal que maior impacto haverá de produzir sobre a floresta
-e por tanto aquele que deve ser organizado no espaço e no tempo-, é a exploração para
produção de carvão. O aproveitamento para madeira de serra terá um carácter secundário
devido ao reduzido volume por hectare que pode ser aproveitado e devido a grande
dispersão dos indivíduos com potencialidade de exploração. Segundo estas condições não
justifica-se estabelecer uma organização da corta em zonas de corte anuais, propondo-se
como alternativa agrupar no tempo as cortas para madeira em períodos de 5-10 anos para
que juntando-se a quantidade de corta admissível de vários anos se possa atingir uma
quantidade de exploração que justifique os custos de transporte e a procura de um bom
mercado para o produto.

Embora, no caso de ser realizada uma extracção de madeira serrada, se deverá ter
em conta o volume aproveitado nesta actividade para ajustar o cálculo da quantidade de
exploração anual para produção de carvão nos anos que realize-se a corta de madeira.
Assim deverá descontar-se da quantidade anual explorável de carvão, o volume total (ou
o volume comercial segundo se são aproveitados ou não os restos da produção
madeireira) retirado da floresta através do aproveitamento de madeira serrada.

 Exploração de Florestas de Ntsotso para produção de carvão.

Aplicando a prescrição de maneio seleccionado mediante cortas selectivas de
mínimo impacto (mantendo o equilíbrio entre as CD, e com uma intensidade de corta do
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30% dos pés), o número de pés a cortar por hectare para cada CD num ano pode se
apreciar na próxima tabela (Tabela 16).

Nesta tabela calcula-se o valor exacto que resultaria o corte do 30% do número de
árvores totais de cada CD, e a continuação (coluna 4) o valor mais próximo que resultaria
em termos de arvores inteiras (sem decimais, na medida do possivel). Para o caso da CD
4 (DAP>40 cm) mantem-se um valor não inteiro, já que o valor total de árvores por
hectare de esta CD é mesmo inferior a 1 árvore por hectare (concretamente é de 1 árvore
cada 3,3 hectares).

Tabela 16. Intensidade e volume de corte para produção de carvão de Ntsotso

Classe
Diamétrica

Nº árvores
/ ha

Nº pés a cortar
(30% da CD)

Nº de árvores a
cortar (inteiras)

Vol. Total a
cortar m3/ha

% Vol. Total da
CD a cortar

10-20 218,6 65,6 65 3,22 30
20-30 9,8 3,0 3 0,57 30
30-40 2,6 0,8 1 0,40 38
>40 0,3 0,1 0,1 0,10 33

Total 231,3 69,5 69,1 4,29 31

Considerando a quantidade de Corta Anual Admissível calculada no ponto 7.4.2
que é de 238 metros cúbicos totais por ano para toda a área comunitária (usando
diâmetros exploráveis a partir de 10 cm de DAP), e o valor total de intensidade de corte
em termos de volume obtido na Tabela 16 (4,29 m3/ha) obtém-se uma Área Anual de
Corte de 55,5 ha.

Esta Área de Corte Anual de Corte (total, para toda a zona) será subdividida em
120 blocos individuais de corte (parcelas de corte), resultando um tamanho de parcelas
individuais (blocos) de 0,463 ha, que é aproximadamente equivalente a uma parcela de
70x65 metros (0,455 ha).

Em resume, propõe-se organizar a corta anual admissível em 120 blocos de corta
individuais de 70 x 65 m, praticando uma intensidade de corta de 4,29 m3/ha em cada
um (equivalente aproximadamente a um 30% de cada CD). Agregando o volume de corta
de todos os blocos chegar-se-á uma exploração total anual de 234,12 metros cúbicos,
(semelhante a quantidade total explorável anualmente calculada no ponto 7.4.2).

Dividindo a área total de este tipo de floresta (1.578 ha), entre a área anual de
corte (54,6 ha) obtem-se o ciclo de corte (tempo necessário para fazer uma rotação
completa de corta em toda a área e voltar a cortar na primeira área) que será neste caso de
aproximadamente 30 anos (vide Tabela 17).

Tabela 17. Área de corta anual total e Ciclo de Corta para produção de carvão de Ntsotso.

Área Anual de
Corta total (ha)

Vol. Corta
anual total (m3)

Vol. Corta
(m3) / bloco

Total sacos
carvão / bloco

Área total  da
floresta (ha)

Ciclo de corte
(anos)

54,6
(120 blocos de

70x65 m)
234,12 1,95 5,25 1.578 28,90
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7.5.2 Sistema de Maneio da Zona das Encostas.

A zona das Encostas esta coberta fundamentalmente por florestas de Mopane
(Colophospermum mopane) e florestas de Cimbire (Androstachys jonhsonii), alem de
florestas menos importantes desde o ponto de vista do aproveitamento florestal agrupadas
nas florestas mistas.

Também nesta zona, -tal como definiu-se para a zona da Mananga-, o
aproveitamento florestal com carácter mais intensivo é o aproveitamento de Mopane para
produção de carvão, sendo os aproveitamentos para estacas de construção ou madeira de
serra (Mopane e Cimbire) de carácter secundário (para complementar as receitas com um
rendimento de alto valor no mercado) devido a sua reduzida quantidade explorável
sustentavelmente num ano, e a sua alta dispersão no espaço. Segundo estas razões não se
justifica estabelecer uma organização de cortas em zonas de corte anuais, propondo-se
agrupar as cortas para madeira no tempo em períodos de 5-10 anos para assim juntado a
quantidade de corta admissível de vários anos atingir uma quantidade de exploração que
justifique os custos de transporte e a procura de um bom mercado para o produto.

 Exploração de Florestas de Mopane para produção de carvão

Aplicando a prescrição de maneio seleccionado o número de pés a cortar por
hectare para cada CD num ano pode se apreciar na próxima tabela (Tabela 18). Pode se
ressaltar que a quantidade de corta final para cada CD tem sido modificada em relação ao
valor original de 30 % para sugerir uma quantidade de árvores inteiras a cortar e para
manter equilibradas as CD.

Tabela 18. Intensidade de corta por CD, para produção de carvão de Mopane nas ENCOSTAS

Classe
Diamétrica

Nº árvores
/ ha

Nº pés a cortar
(30% da CD)

Nº de árvores a
cortar (inteiras)

Vol. Total a
cortar m3/ha

% Vol. Total da
CD a cortar

10-20 95,45 28,6 28 1,51 29
20-30 17,05 5,1 5 1,15 29
30-40 9,09 2,7 3 1,52 33
>40 2,27 0,7 1 1,20 44

Total 123,9 37,2 37,0 5,38 33

Considerando a quantidade de Corta Anual Admissível calculada no ponto 7.4.1
(vide Tabela 2) sendo 281,5 metros cúbicos totais por ano para toda a área comunitária
(usando diâmetros exploráveis a partir de 10 cm de DAP), e o valor total de intensidade
de corte em termos de volume obtido na Tabela 16 (5,38 m3/ha), obtém-se a Área Anual
de Corte de 50,7 ha.

Esta Área de Corte Anual de Corte (total, para toda a zona) será subdividida em
120 blocos individuais de corte (parcelas de corte), resultando um tamanho de parcelas
individuais (blocos) de 0,436 ha, que é aproximadamente equivalente a uma parcela de
65x65 metros (0,423 ha).

Em resume, propõe-se organizar a corta anual admissível em 120 blocos de corta
individuais de 65 x 65 m, praticando uma intensidade de corta de 5,38 m3/ha em cada
bloco (equivalente aproximadamente á corta do 30% de cada CD). Agregando o volume
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de corta de todos os blocos chegar-se-á uma exploração total anual de 272,6 metros
cúbicos, (semelhante a quantidade total explorável anualmente calculada no ponto).
Consequentemente, tendo uma área total de este tipo de floresta de 1.972 ha, e uma área
anual de corte de 50,7 ha em total, o ciclo de corte (tempo ate fazer a rotação de corta em
toda a área e voltar a cortar na primeira área será de aproximadamente 40 anos (vide
Tabela 19).

Tabela 19. Área de corta anual e Ciclo de Corta para produção de carvão de Mopane nas ENCOSTAS.

Área Anual  de
Corta total (ha)

Vol. Corta
anual total (m3)

Vol. Corta
(m3) / bloco

Total sacos
carvão / bloco

Área total da
floresta (ha)

Ciclo de corte
(anos)

50,7
(120 blocos de

65x65 m)
272,6 2,27 6,1 1.972 38,9

7.5.3 Sistema de Maneio da Zona Intermédia e Zonas Baixas

A zona intermédia e zonas baixas (planície do Rio Limpopo, ate começo das
encostas) desde o ponto de vista do aproveitamento florestal têm como tipo de floresta
mais importante as florestas de Mopane (embora estas encontram-se muito degradadas
nos locais mais próximos aos núcleos residenciais, ou nas zonas agrícolas).

Alem do aproveitamento da espécie Mopane (para madeira de serra, estacas para
construção ou produção de carvão), também existem outros aproveitamentos em menor
quantidade, como são a extracção de madeira de Mondzo (Combretum imberbe) ou de
outras espécies de madeira em quantidades ainda mais reduzidas. Os aproveitamentos de
madeira de serra são por tanto muito reduzidos nesta zona e deverão sempre seguir as
quantidades admissíveis de corta calculadas no capítulo anterior (vide 7.4.2).

Da mesma maneira que na prescrição de maneio das zonas anteriores (vide 7.5.1 e
7.5.2), nesta zona no caso de ser realizado um aproveitamento de Mopane para madeira
de serra, a quantidade explorada para madeira deverá ser descontada da quantidade de
corta admissível para produção de carvão nesse ano. Também aqui recomenda-se realizar
os aproveitamentos de madeira de serra agrupados cada certo número de anos (5 ou 10)
para acumular as possibilidades de corte de árvores numa quantidade importante que
justifique o aproveitamento (aluguer de um transporte, procura de um bom preço ou
condições de venda, etc).

Também aqui, não fixar-se-á uma prescrição em termos de área de corte anual, e
rotação (ciclo de corta), devido a três circunstâncias:

 Forte heterogeneidade na distribuição espacial das árvores aproveitáveis

 Desconhecimento do reparto espacial da quantidade total aproveitável

 Reduzida quantidade de corta admissível anual.

Todo isto faz com que não justifique-se dividir a floresta em zonas de corte anual
equi-produtivas, nem seja viável sem a realização de um inventário específico de
distribuição espacial de pés com aproveitamento madeireiro.
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 Exploração de Florestas de Mopane para produção de carvão

Nesta zona em termos gerais será aplicada a mesma prescrição de maneio que na
zona das encostas (uma intensidade de corta de 30% do total). Neste caso é preciso ter em
conta a distribuição diamétrica deste povoamento, a qual se encontra muito
desequilibrada devido previsivelmente á alterações humanas (aproveitamentos de arvores
para carvão lenhas ou estacas, desbravamentos parciais para abrir machambas, ou danos
por animais domésticos, etc).

Especificamente, pode se destacar que as classes diamétricas inferiores (CD1 e 2)
apresentam densidades defectivas para poder atingir o número de árvores por hectare
actual da classe diamétrica superior (a qual também parece que é muito reduzida por
efeito dos aproveitamentos excessivos e outros efeitos degradantes de este tipo de floresta
ocorridos na zona baixa). Esta densidade defectiva é mais acusada na CD 2, pelo que no
regime de corta proposto reduzir-se-á o corte admissível da CD anterior (CD1), para
aumentar assim o número de árvores que possam atingir esta CD através do aumento do
recrutamento desde a CD inferior.

Para compensar esta redução da corta admissível da CD1 será aumentada a corta
na CD3 ate um valor (aproximadamente o 50% o uma de cada duas arvores) que
equilibra a corta total mantendo-se em um volta ao 30%. Desta maneira a intensidade de
corta para cada classe diamétrica fica recolhida da maneira seguinte (vide Tabela 20).

Tabela 20. Intensidade de corta por CD, para produção de carvão de Mopane nas Zonas Baixas.

Classe
Diamétrica

Nº árvores
/ ha

Nº pés a cortar
(30% da CD)

Nº de árvores a
cortar (inteiras)

Vol. Total a
cortar m3/ha

% Vol. Total da
CD a cortar

CD1 (10-20) 44,6 13,4 5 0,26 11
CD2 (20-30) 7,1 2,1 2 0,36 28
CD3 (>30) 3,6 1,1 2 1,12 56

Total 55,4 16,6 9 1,75 31

Para este tipo de florestas nas zonas baixas, a quantidade de Corta Anual
Admissível calculada no ponto 7.4.1 (vide Tabela 2) sendo 67,7 metros cúbicos totais por
ano para toda a área comunitária (usando diâmetros exploráveis a partir de 10 cm de
DAP), e o valor total de intensidade de corte em termos de volume obtido na Tabela 20
(1,75 m3/ha), obtém-se a Área Anual de Corte de 38,8 ha.

Esta Área de Corte Anual de Corte (total, para toda a zona) será subdividida em
120 blocos individuais de corte (parcelas de corte), resultando um tamanho de parcelas
individuais (blocos) de 0,323 ha, que aproximadamente é equivalente a uma parcela de
60x55 metros (0,330 ha).

Em resume, propõe-se organizar a corta anual admissível em 120 blocos de corta
individuais de 60 x 55 m, praticando uma intensidade de corta de 1,75 m3/ha em cada
bloco (equivalente aproximadamente á corta do 31% de cada CD). Agregando o volume
de corta de todos os blocos chegar-se-á uma exploração total anual de 69,14 metros
cúbicos, (semelhante a quantidade total explorável sustentavelmente num ano 67,7 m3).
Consequentemente, tendo uma área total de este tipo de floresta de 1.255 ha, e uma área
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anual de corte de 39,6 ha, o ciclo de corte será de aproximadamente 32 anos (vide Tabela
21).

Tabela 21. Área de corta anual e Ciclo de Corta para produção de carvão de Mopane nas Zonas Baixas.

Área Anual  de
Corta total (ha)

Vol. Corta
anual total (m3)

Vol. Corta
(m3) / bloco

Total sacos
carvão / bloco

Área total da
Floresta (ha)

Ciclo de corte
(anos)

39,6
(120 blocos de

60x55 m)
69,14 0,58 1,55 1.255 31,7

7.6 TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PROPOSTOS

As operações silvícolas propostas são as seguintes:

 Liberação ou desbaste selectivo

A liberação de espaço de crescimento será realizada através da remoção de
indivíduos competidores cujas copas estejam competindo pela luz e as raízes pela água e
nutrientes com as árvores seleccionadas para a colheita de madeira. Os abates selectivos
com fins silviculturais e desbastes serão realizados de duas maneiras:

1. Através do abate selectivo na exploração para produção de carvão das árvores
com pouca ou nula qualidade madeireira. Isto é, serão seleccionados e
aproveitados para produção de carvão apenas aquelas árvores sem possibilidades
de aproveitamento madeireiro, deixando os melhores indivíduos para uma
exploração madeireira posterior (quando atingissem o tamanho mínimo para a sua
exploração madeireira).

2. Através de desbastes ou eliminação selectiva das árvores de espécies sem
nenhum inteires comercial que estejam a competir directamente com árvores “de
futuro” ou de inteires comercial. Estes desbastes serão realizados
simultaneamente junto com as operações de exploração nas zonas de corte, mas
neste caso não produzirão nenhum benefício económico imediato (as arvores
eliminadas não têm inteires comercial). Neste caso devido a que o custo (mão de
obra) da eliminação não é compensado por produto nenhum, em vez de abater a
arvore os desbastes serão feitos através do anelamento das árvores, com ou sem
envenenamento (de principio esta parece mais viável dado a carência de recursos).

Os anelamentos, consistirão na retirada da casca e da entre-casca formando um
anel completo em torno do fuste da árvore, de pelo menos todas aquelas árvores sem
inteires comercial que estejam em contacto directo (pelo menos na copa) com as arvores
que sejam seleccionadas para o futuro.

No caso de múltiplos rebentos na mesma toiça, será realizada uma selecção de
como máximo 3 rebentos com melhores possibilidades para produção de madeira
(aqueles que tenham o tronco mais recto, mais librés de defeitos, de feridas ou cicatrizes,
podridões, etc.)
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O processo de abate e desbaste selectivo não deverá nunca produzir um brusco
aumento da insolação sobre o solo florestal, reduzindo ao mínimo as possibilidades de
sua dissecação pela acção do sol e do vento e a proliferação de ervas infestantes.

 Protecção da regeneração

 Protecção frente a fogo

Outro tratamento silvícola que é necessário introduzir é a protecção da
regeneração aos efeitos do fogo. Segundo Lowore (1999) a regeneração (tanto dos
rebentos como de sementes) deveria ser protegida dos incêndios através de um regime de
queimadas controladas precoces.

Neste caso propõe-se um regime de queimadas controladas que consistirá (caso
que seja aceite pela população) na queimada da vegetação herbácea nas áreas de corte
justo antes da colheita florestal. Estas queimadas devem sempre realizar-se ao final da
época de chuvas ou inicio da época seca quando a vegetação florestal ainda esta bem
húmida e apenas queima-se o estrato herbáceo, com o objectivo de evitar as queimadas
tardias que produzem danos muito severos sobre a vegetação lenhosa (incluindo a perda
da regeneração inicial após a corta).

 Protecção frente ao gado

As zonas de corte de cada ano serão estabelecidas como zonas de protecção
proibindo-se a actividade de pastorícia nelas durante pelo menos um período de 3 anos
para permitir que as arvores cortadas que estejam a regenerar mediante rebentos não
sejam comidos ou danificados pelos animais domésticos.

 Promoção da regeneração e enriquecimento

As cortas produtivas e os desbastes não produtivos (anelamentos) devem ser
organizados no espaço de maneira dispersa (não concentrar as cortas num só lado) para
que maximize-se a distancia entre os indivíduos remanescentes (para assim gozarem do
maior espaço produtivo possível). Ao mesmo tempo procurará se eliminar competência
das arvores da regeneração não estabelecida das espécies de alto valor e indivíduos com
melhores características (assegurando não obstante que não abra-se demasiado a luz,
aumentando excessivamente a exposição e a dissecação por efeito do sol e do vento).

Em aqueles sítios onde seja cortado um individuo de espécie de alto valor
(Chanfuta, Mondzo, Pau Preto, Sândalo, Panga Panga, etc.) verificar-se-á o numero de
plantas de regeneração nos algures (pelo menos numa zona de uns 20-30 metros de
rádio), caso que não se encontrar nenhuma árvore de regeneração da espécie explorada
(ou alguma arvore sem futuro por estar ferida, etc) deverá se realizar um reflorestamento
para enriquecimento da área.

Para o reflorestamento de enriquecimento propõe-se plantar uma planta da mesma
espécie explorada cada 4 m2 (a um espaçamento aproximado de 2 x 2 metros) numa área
total de aproximadamente 4 x 5 metros (totalizando 10 plantas por cada árvore
explorado).
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7.7 REGULAMENTO DO USO DA FLORESTA

O regulamento do uso dos recursos florestais tem sido definido pela comunidade
de Ndombe numa série de encontros preparatórios nos dias 15 de Dezembro de 2009 e de
de 8 e 9 de Janeiro de 2010 onde foram discutidas as medidas necessárias para organizar
o uso da floresta de maneira colectiva e sustentável. As conclusões de estes encontros
foram sistematizadas pela equipa de consultores e foram redigidas as propostas de
regulamento que finalmente foram aprovadas por consenso em assembleia-geral no dia 9
de Fevereiro de 2010.

As regras definidas pela comunidade para governar qualquer uso da floresta ou
dos recursos que nela estão são as seguintes:

1. A comunidade compromete-se a produzir anualmente não mais que 1.500 sacos de
carvão ou o equivalente disso em madeira (m3 de madeira total).

2. Para corte de carvão e madeira para venda no mercado poderão ser utilizadas as
árvores de Xanatse e de Ntsotso em uma quantidade que não ultrapasse o crescimento
da floresta. Esta quantidade total é calculada para a comunidade toda ao longo de um
ano e tem um valor de:

 349 m3 de madeira de Xanatse
 238 m3 de madeira de Ntsotso

3. A comunidade compromete-se também a cortar anualmente não mais que 4.300
estacas de Cimbire.

4. Estes limites máximos de corte para cada espécie são decididos pela comunidade (os
moradores de Ndombe) e ficam fixados no Plano de Maneio Comunitário. O Plano de
Maneio há de ser aprovado também pelos Serviços Provinciais de Florestas e Fauna
Bravia de Gaza.

5. Qualquer alteração sobre as quantidades máximas de corta requererá uma adenda ou
alteração do Plano de Manejo, o que obrigará a realizar uma reunião especial com a
presença de pelo menos um representante de mais da metade dos agregados familiares
da comunidade e também de uma delegação representante dos SPFFB (designada
pelo chefe provincial) e um representante designado pelo chefe do posto
administrativo.

6. Essas quantidades de corte anual máximo para a comunidade toda, são atribuídas pelo
comité de gestão mediante pedidos por parte dos membros da comunidade
interessados.

7. Cada pessoa que se aproveita da floresta há-de pagar uma taxa comunitária pela
extracção de madeira quer para carvão, quer para estacas, quer para outros fins. O
valor da taxa comunitária será de 10% do valor comercial. O valor comercial de cada
produto da floresta será determinado pelo comité de gestão e aprovado pela
comunidade em assembleia-geral anual (ou em assembleia extraordinária se aparecer
alguma demanda de produto sem preço comercial conhecido, o também no caso de
uma variação forte do preço no mercado).
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8. A taxa será paga ao tesoureiro do comité de gestão, que custodiará o valor e fará
registo de cada pagamento de taxa no livro de contabilidade. Uma vez por mês o/a
tesoureiro/a deverá mostrar as contas ao resto dos membros do comité.

9. Pelo menos uma vez por ano o comité haverá de dar explicações sobre as contas a
comunidade reunida em assembleia-geral. Na prestação de contas deverá explicar
como mínimo: a quantidade de madeira total atribuída e a quantidade de dinheiro
recebida pelas taxas cobradas, assim como o valor gasto em custos de gestão (entre
outros o pagamento da Licencia de Exploração ao Governo da Província, etc.)

10. O comité de gestão faz registo fiel das quantidades atribuídas por espécie e por tipo
de produto discriminando a quantidade atribuída por cada requerente individual.
Também realizará a adição de todas as quantidades atribuídas, comprovando que o
valor total de exploração anual para cada espécie de árvore não ultrapasse o limite
máximo de exploração de essa espécie.

11. O comité de gestão faz também registo fiel de todos os valores recebidos em função
das quantidades de madeira exploradas, as suas finalidades, e os seus valores
comerciais, discriminando os valores recebidos por cada requerente.

12. Uma vez por ano, o comité de gestão em coordenação com os fiscais identificarão e
mostrarão a cada pessoa autorizada qual é o lugar atribuído para essa pessoa cortar
madeira nesse ano.

13. A área de corte atribuída a uma pessoa para um ano, não poderá ser cortada de novo
ate depois de um número de anos de recuperação (“pousio”) chamado “ciclo de corte”
e definido no Plano de Maneio para cada espécie em cada zona.

14. É proibido o uso de fogo para o corte ou para a preparação do terreno, excepto para a
abertura das machambas na zona dedicada a produção agrícola (zona baixa);

15. No acto de corte é obrigatório respeitar as seguintes normas:

a. O corte há de ser selectivo (não é permitido corte raso), isto é, só poderá ser
cortado ate um máximo de 30 % (uma arvore de cada três) da cada classe
diamétrica (arvores com diâmetro de entre 10 a 20 cm; 20 a 30; 30 a 40 e
superior).

b. Distribuição do corte repartido pela área indicada de modo a que o corte favoreça
o crescimento das árvores remanescentes;

c. A selecção para a queima de carvão das árvores com menor valor para madeira
(incluindo arvores debilitadas, tortas, mortas em pé ou ocas, com feridas e
podridões, etc.) reservando para corte de madeira todas aquelas arvores com boas
condições para produção de madeira de alto valor;

d. As árvores grandes reservadas para corte de madeira (com maior valor comercial)
serão também aproveitadas para fazer carvão apenas com os restos das árvores
não usadas para madeira.

16. Os membros da comunidade que cortam estacas ou lenha para seu próprio uso não
pagam nenhuma taxa.
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17. É permitido o corte de árvores por indivíduos não membros da comunidade sob as
condições seguintes:

a. As pessoas que queiram cortar árvores para qualquer fim no território de
Ndombe, devem primeiro apresentar-se ao comité de gestão, identificando as
espécies e quantidades pretendidas de cada tipo de produto (volume de madeira,
ou sacos de carvão, etc.).

b. O comité passar-lhes-á uma guia comunitária que devem apresentar aos serviços
florestais de Gaza para poder obter a licença de corte em função das cotas
disponíveis. Para a obtenção da guia o requerente haverá de pagar ao tesoureiro
do comité a taxa comunitária do 10% do valor comercial. Na guia constam as
quantidades e espécies que o comité autoriza e o valor pago para a sua
concessão.

c. Após conseguida a licencia de exploração dos SPFFB de Gaza, os requerentes
devem apresentar-se de novo ao comité munidos das suas respectivas licenças
dos SPFFB e da guia comunitária e justificativo de ter pago a taxa comunitária
do 10% do valor comercial do produto que pretendam extrair.

d. Depois do tesoureiro ter confirmado a receita do valor referido no ponto
anterior, o presidente do comité passará outra guia que o pretendente deve
apresentar a um dos fiscais comunitários

e. O fiscal comunitário indicará ao explorador os pés (as árvores) que pode cortar.
O fiscal haverá de medir as árvores a serem cortadas e anotará todas as medidas
das árvores cortadas no caderno de fiscalização para comprovar que não
ultrapasse a quantidade autorizada. Deverá fazer as seguintes medições em
todas as árvores cortadas:

i. O diâmetro á altura do peito e a altura total e comercial da árvore que vai
ser cortada,

ii. Os diâmetros - ao inicio e na ponta - e comprimento do toro uma vez a
arvore cortada e retirada a parte não aproveitável.

f. O requerente é apenas autorizado cortar na presença do fiscal comunitário.

g. Todas as quantidades autorizadas bem como os valores recebidos pelo
tesoureiro devem ser registadas fielmente pelo comité de gestão, que revisará
depois de cortado no caderno de fiscalização que as quantidades cortadas
correspondem com as autorizadas.

h. A madeira que tenha sido cortada -ou carvão queimado- mas não tinha sido
transportada desde o local de corta para o local de venda por um período
superior a 3 meses, será confiscada pelo comité que realizará uma nova
atribuição da madeira ou carvão para qualquer explorador que pague a taxa
comunitária
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18. O uso de fogo no corte de árvores, o corte em excesso da cota atribuída, e o corte em
áreas onde o corte tenha sido proibido por deliberação da assembleia geral resultam,
nos casos em que o infractor seja membro da comunidade de Ndombe, nas
penalizações seguintes:

a. Perda do produto cortado a favor da comunidade; e

b. Perda do direito de cortar durante o ano em curso a partir do momento da
decisão pelo comité de gestão e no ano seguinte; e

c. Perda do direito de voto na assembleia-geral dos membros da associação dos
moradores de Ndombe durante o ano em curso a partir do momento da decisão
pelo comité de gestão e no ano seguinte.

19. O corte de árvores fora do lugar indicado resulta na perda da parte cortada na área não
autorizada a favor da comunidade.

20. O corte de árvores desrespeitando as normas estipulados no Artigo 15 alíneas a), b) e
c) resulta na confiscação de todo o volume cortado a favor da comunidade.

21. O não cumprimento com as normas que regem o maneio da floresta da comunidade
por pessoas fora da comunidade resulta nas penalizações seguintes:

a. A perda do produto cortado a favor da comunidade;

b. A perda vitalícia do direito de obter licenças para a exploração de quaisquer
recursos florestais no território de Ndombe

c. Na denúncia do crime junto ao fiscal florestal afecto à administração do distrito
e à polícia para esses procederam com os trâmites previstos na Lei de Florestas
e Fauna Bravia e os seus regulamentos.

22. O produto confiscado é vendido pelo comité de gestão, revertendo o valor realizado à
comunidade.

.
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8. IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIA DO PLANO DE
MANEIO

8.1 ACOMPANHAMENTO NA FASE DE IMPLEMENTAÇÃO

Nos dois primeiros ano em vigor do plano de maneio, a equipa do projecto vai
assistir a população de Ndombe na implementação. Nesta fase é importante fortalecer as
capacidades de gestão e organização da comunidade ao mesmo tempo que acompanhar a
implementação duma maneira progressivamente em diminuição, permitindo adquirir uma
responsabilidade crescente e autonomia da estrutura de organização que deverá funcionar
autonomamente para o final de este período (apenas com os apoios pontuais dos SPFFB e
do governo local através das reuniões do “comité ampliado de gestão”. Assim o trabalho
dos técnicos do projecto vai se limitar sobretudo a aconselhar a comunidade nas
actividades relacionado com a implementação do plano, e a gestão financeira.

Será preciso realizar as actividades seguintes:

 Delimitação dos limites internos entre as áreas correspondentes a Ndombe e a
Mapuvule.

 Demarcação oficial dos limites da comunidade de Ndombe, abertura dum processo
cadastral e obtenção de um certificado de terra comunitária (quer DUAT o quer
Concessão comunitária de exploração florestal com fins energéticos.

 Formação sobre gestão de recursos em regime de propriedade colectiva, gestão
financeira básica e contabilidade, organização comunitária (incluindo resolução de
conflitos) e associativismo.

 Formação especializada ao grupo eleito para desempenhar a função de fiscalização
florestal comunitária.

 Desenho e implementação de uma estratégia de fiscalização (externa/ comunitária)

 Divulgação e disseminação do plano de maneio nas comunidades circunvizinhas;

 Elaboração duma estratégia de prevenção de conflitos de uso de terra com as
comunidades circunvizinhas e pela invasão por exploradores externos

 Acompanhamento do trabalho dos fiscais e do comité na atribuição de parcelas de
corte e na implementação e respeito ao regulamento aprovado:

a. Demarcação das parcelas de corte (medição, marcação dos limites)

b. Utilização e adaptação do sistema de registo e controle (livros de parcelas?);
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8.2 PLANIFICAÇÃO OPERATIVA A CURTO PRAZO DO PLANO DE
MANEIO

A planificação das actividades deve ser feita anualmente. As actividades
constantes do plano devem incluir:

 Organização e supervisão do plano de fiscalização

c. Atribuição de zonas de fiscalização por grupos de fiscais comunitários.

d. Entrega de um livro (caderno) de fiscalização, a cada grupo de fiscais (1 por
zona de fiscalização.

e. Desenhar periodicidade dos patrulhamentos, e relembrar os procedimentos de
captura, sanção etc.

 Planificação da exploração dos recursos florestais

f. Zoneamento (atribuição das parcelas de corte) para exploração de carvão, de
madeira e de estacas,

g. Estudo da área de corte anual proposta (área total e parcelas individuais) para
estimação da quantidade de recurso existente e as irregularidades (zonas com
muito recurso e zonas com pouco).

h. Atribuição das parcelas individuais de corte mediante um sorteio entre os
pretendentes. Indicação a cada pretendente do número máximo de sacos
autorizado para cada zona de corte,

 Aprovação da rendição de contas e decisão de utilização dos fundos
comunitários

O comité de gestão deverá apresentar o estado das contas do fundo comunitário
do ano anterior (apresentando o balanço das receitas que foram cobradas: taxas, etc, e dos
gastos que tiveram: deslocações), submetendo uma proposta de orçamento dos gastos do
próximo ano, que deverá ser aprovada pela assembleia-geral.

Junto a rendição de contas e aprovação do orçamento dos gastos, será realizada
uma discussão e tomada de decisão em assembleia-geral da Associação sobre a utilização
dos fundos comunitários gerados ate o momento (que podem ficar em poupança para
outro ano se não aprovar-se por consenso de 2/3 partes).
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