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1. Introdução
A ABIODES levou a cabo um estudo sobre avaliação dos processos de
produção de carvão nos distritos de Mecufi, Metuge e Ancuabe. Este estudo
inspirou-se no facto dos combustíveis lenhosos (lenha e carvão) jogarem um
papel importante no seio das famílias Moçambicanas dado que constituem a
principal fonte de energia, principalmente nas zonas rurais. Estima-se que pelo
menos cerca de 80% dos moçambicanos dependem deste tipo de energia para
confecção de alimentos, aquecimento da casa e confeitaria (Falcão & Magane,
2003).
O estudo avaliou a quantidade de lenha usada na produção de carvão nas
condições da Província de Cabo Delgado. Foram envolvidos no estudo 15
operadores para demosntrarem os métodos usados na produção de carvão.
Adicionalmente, 29 carvoeiros foram inquiridos a respeito dos aspectos sociais e
comerciais relacionados com esta actividade. Para além das entrevistas, a
equipe de trabalho fez um acompanhamento de todo o processo de produção de
carvão de modo a facilitar a colecta de toda informação relevante para o estudo.
Os resultados deste estudo estão patentes num relatório científico que inclui:
 Tabelas que ilustram os nomes das espécies mais usadas no processo de
produção de carvão;
 Imagens que ilustram as consenquências das más práticas de produção de
carvão;
 Gráficos que ilustram a tendência dos rendimentos dos fornos em função dos
factores que o influenciam e a relação entre a área devastada em função dos
rendimentos dos fornos.

2. Espécies florestais para a produção de carvão
Nos distritos onde o estudo foi implementado (Mecufi, Metuge e Ancuabe),
verificou-se que os carvoeiros abatem uma grande diversidade de espécies
florestais, desde as espécies preciosas até as de 4ª classe para a produção de
carvão. No entanto, a legislação florestal vigente recomenda que sejam usadas
apenas espécies de 4ª classe. Sendo assim, recomenda-se que sejam
introduzidas gradualmente práticas de abate de espécies (veja tabela 2). A
tabela abaixo mostra algumas espécies árboreas existentes nos locais de estudo
que poderão ser usadas para a produção de carvão vegetal.
Tabela 1. Nomes das espécies arbórias existentes nas áreas de estudo que
poderão ser usadas para produção de carvão vegetal
Nome local
Nroka
Wepa
N’ssiro
Cimuili
Norilo
Cingeri
Napitche
Rocochi
Cucue
Ntuco
Molua
Ntuco

Nome comercial
Tamarindo
Mussiro

Nome científico
Acacia nilotica
Tamarindus indica
Olax dissitiflora
Lannea sp
Polysphaeria sp.
Tetradenia riparia
Lonchocarpus bussei
Diplorhynchus condylocarcon
Pterocarpus rotundisolius
Sphenostylis stenocar
Cacia abbreviate
Sphenostylis stenocar
Acacia polyacantha
Acacia senegal
Cussonia sp

Classificação
4ª classe
4ª classe
Sem Classificação
4ª classe
Sem Classificação
Sem Classificação
Sem Classificação
Sem Classificação
Sem Classificação
Sem Classificação
Sem Classificação
Sem Classificação
4ª classe
4ª classe
4ª classe

No entanto, inventários florestais deverão ser realizados em áreas comunitárias
devidamente delimitadas para aferir-se as quantidades de espécies de 4ª classe
de modo a serem usadas na produção de carvão.
3. Produção de carvão e rendimento dos fornos
A produção de carvão nos 3 distritos compreende o abate, traçagem, transporte
e arrumação da lenha no forno, cobertura dos fornos, carbonização, extração,
arrefecimento e transporte do carvão. Os principais instrumentos usados neste
processo são: machados, catanas, enxadas e pás.
As comunidades rurais praticam essencialmente a agricultura itnerante, o que
significa que quando elas constatam que as áreas antigas não apresentam a
produtividade desejada, tratam de procurar novas áreas de produção. A lenha
resultante do desbravamento das novas áreas é muitas das vezes usada para a
produção de carvão vegetal. Esta prática tem originado muitos desiquilíbrios
ambientais, sendo um dos mais visíveis a formação de crateras resultantes de
processos de erosão hídrica (figura abaixo).

De uma maneira geral o rendimento dos fornos depende do volume de lenha
contida em cada forno. No entanto, factores como humidade, arrumação e
dimensão da lenha, espécies usadas, tipo de forno, número de furos de
respiração podem influenciar o rendimento.

Os gráficos abaixo apresentam as tendências dos rendimentos dos fornos das
aldeias Nacussa, Impiri e Ngoma respectivamente em função dos volumes da
lenha contida nos seus fornos. Em princípio quanto maior forem os volumes da
lenha dos fornos maior seriam os seus rendimentos. Em algum momento esta
situação não aconteceu no primeiro e último gráfico, dado que nas aldeias
Nacussa e Ngoma verificou-se diferenças na arrumação e dimensões da lenha.
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Tendências dos rendimentos dos fornos em função dos seus volumes
No caso da aldeia Impiri estes factores foram muito controlados e portanto não
registou-se variações significativas. Como resultado desta situação, a relação
entre o volume dos fornos e dos rendimentos é caracterizada por um gráfico
linear.

4. Relação área devastada e a quantidade de carvão produzida
Os entrevistados tem a consciência que nos últimos anos a distância entre a
aldeia e o local onde existe o recurso está a aumentar, pois o ritmo de abate da
lenha (desmatamento) é superior à reposição do recurso quer por factores
naturais (baixa regeneração natural) ou pelo factor humano (faltam acções de
reflorestamento). Esta situação faz com que o recurso esteja cada vez mais
longe das aldeias, isto é nas florestas intactas ou exploradas pelo menos a mais
de 20 anos.
Para a construção de cada forno foram abatidas árvores em áreas que variam
de 50 m2 a 275 m2, chegando a obter-se rendimentos que variaram de 50 Kg a
259 Kg por forno, como se ilustra na figura abaixo.
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Relação área devastada e o rendimento dos fornos
Portanto, quanto maior forem os sacos de carvão produzidos maior será a área
devastada, gerando entre outros efeitos negativos, o aumento da degradação
dos solos (erosão e perda de fertilidade). O número de sacos licenciados pelos
Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia (SPFFB) pode dar uma
indicação da área devastada para a produção de carvão.
5. Considerações finais


O número de sacos licenciados pelos Serviços Provinciais de Florestas e

Fauna Bravia (SPFFB) pode dar uma indicação da área devastada para a
produção de carvão. Sendo assim, para efeitos de licenciamento de carvão em
moldes sustentáveis, recomenda-se aos SPFFB a delimitação em regimes de
concessão duma determinada área florestal comunitária baseando-se na
quantidade de sacos de carvão que potencialmente sejam possíveis de produzir
nas actuais práticas identificadas. Esta medida deve ser complementada pelo
estabelecimento de viveiros comunitários orientados ao reflorestamento das
zonas exploradas usando espécies arbóreas de rápido crescimento a identificar
mediante as condições edafo-climáticas locais. Acredita-se que o zoneamento e
delimitação de áreas para produzir carvão irá inspirar o uso racional do recurso,

pois o recurso lenha não estaria disponível em áreas aparentemente
indeterminadas ou infinitas.


O estudo procurou identificar em cada uma das etapas os factores que

constituem os nós de estrangulamento no processo de produção de carvão para
depois identificar-se as possíveis alternativas. Esta análise é apresentada na
tabela a seguir:
Tabela 2. Alternativas para os principais problemas identificados no processo de
produção de carvão
Etapas na
produção de
carvão
1. Abate das
árvores e
traçagem dos
toros.

Problemas
identificados

Implicações

Possíveis
alternativas

 Abate de árvores
com diâmetros menores;
 Abate de espécies
preciosas, de 1ª, 2ª e 3ª
classes.

 Abate de
árvores maiores;
 Abate de
espécies de 4ª
classes.

2. Arrumação da
lenha.

 Lenha com
ramificações e
tortuosidade;
 Existência de vazios
entre a lenha;

 Periga a
sustentabilidade da
floresta;
 Incorre-se ao
pagamento de
multas.
 Interrupção do
processo de
carbonização;
 Produção de
desperdícios.

3. Cobertura da
lenha com capim
e areia.

 Cobertura
incompleta com capim.

4. Ignição e
carbonização da
lenha
5. Extração e
arrefecimento.
6. Transporte do
carvão para a
aldeia

 Interrupção da
combustão;
 Produçào de
desperdícios.
 Poucos furos de
 Lenha não
respiração
carbonizada
 Produçào de
desperdícios.
 Carvão quente não
 Redução do
coberto com areia.
rendimento dos
fornos.
 Transporte manual
 Leva-se muito
de carvão usando cestos tempo a transportar
e sacos.
o carvão

 Tirar as
ramificações da
lenha;
 Manter a lenha
em contacto pelas
extremidades ou
pelas partes
laterais.
 Cobertura
completa com
capim.
 Abertura de
furos de respiração
que distam 1 m
entre eles.
 Cobertura do
carvão quente com
areia.
 Introdução de
sistemas de
transporte primário
melhorados
(caroças, tchova)

 Actividades de reflorestamento através da produção e plantio de mudas
florestais irá reforçar a sustentabilidade das florestas, dado que anualmente são
abatidas grandes quantidades de árvores para a produção de combustível
lenhoso. Por outro lado, estas actividades de produção e plantio de mudas
poderão prevenir os desequilibrios dos ecossistemas.
 Com a introdução de um sistema de crédito através de fundos de iniciativa
local, seria possível a aquisição de materiais como luvas, botas, ancinhos para
evitar as queimaduras aos carvoeiros que tem acontecido com alguma
regularidade. Estes valores monetários podem ser usados também para
melhorar o transporte primário através da introdução de juntas de bois e caroças
para facilitar o transporte de carvão da floresta para o local de venda.

