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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A GCS Water and Environmental Consultants (Pty) Ltd (GCS) foi nomeada pela ENRC para 

realizar uma avaliação ecológica durante a estação seca e compilar um relatório actualizado 

de avaliação de impacto para complementar as avaliações anteriores. As actividades 

destrutivas num ambiente natural exigem vigilância para garantir que o património biológico 

e cultural das gerações futuras não seja afectado negativamente pelas actividades de hoje. 

O local está situado a cerca de 3 km da Vila de Chitima, na província de Tete, no norte de 

Moçambique. 

Com base em várias considerações ecológicas e de biodiversidade, as seguintes sensibilidades 

florais são estimadas para os habitats florais terrestres da área de estudo: 

• Floresta Degradada: baixa sensibilidade floral; 

• Vegetação ripária: sensibilidade floral média / alta; 

• Floresta de Mopane: sensibilidade floral média / baixa; 

• Floresta de Acácia: sensibilidade floral média / baixa ; e 

• Floresta de Adansonia / Sterculia Woodlands:diversidade floral média / baixa. 

Com base em várias considerações ecológicas e de biodiversidade, as seguintes sensibilidades 

faunísticas são estimadas para os habitats faunísticos terrestres da área de estudo: 

• Floresta Degradada: baixa sensibilidade faunística; 

• Vegetação ripária: sensibilidade faunística média / alta; 

• Floresta Mopane: sensibilidade faunística média; 

• Floresta de Acácia: sensibilidade faunística média; e 

• Floresta de Adansonia / Sterculia: sensibilidade faunística média. 

Durante a avaliação de impactos, chegou-se às seguintes conclusões: 

• Os impactos durante a fase de construção foram considerados médios a baixos 

após a mitigação; 

• Durante a fase operacional, os impactos foram considerados médios a baixos após 

a mitigação; 

• Considerou-se que as atividades pós-encerramento terão um impacto médio a 

baixo na vegetação, após mitigação; e 

• Durante a fase de desactivação, os impactos foram considerados baixos após a 

mitigação. 

• Os impactos em escala regional foram considerados baixos após a mitigação. 
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Com base nos resultados obtidos durante a pesquisa de Outubro de 2014, não há razão para 

que o desenvolvimento da Mina de Estima, não possa começar. 
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1 IINTRODUÇÃO 

A GCS Water and Environmental Consultants (Pty) Ltd (GCS) foi nomeada pela ENRC para 

realizar uma avaliação ecológica durante a estação seca e compilar um relatório actualizado 

de avaliação do impacto para complementar as avaliações anteriores. As actividades 

destrutivas num ambiente natural exigem vigilância para garantir que o património biológico 

e cultural das gerações futuras não seja afectado negativamente pelas actividades de hoje. 

 

2 TERMOS DE REFERÊNCIA 

Os termos de referência definidos para este estudo foram: 

• Realizar uma avaliação de campo, durante a estação seca, dos ecossistemas 

terrestres associados ao desenvolvimento proposto; 

• Identificação dos biota listados, com base nos últimos rankings da IUCN ou outros 

organismos pertinentes de classificação da conservação; 

• A identificação de habitats sensíveis ou únicos susceptíveis de sofrer uma perda 

irreparável; 

• Avaliar e actualizar a extensão dos impactos relacionados ao local em termos de 

indicadores ecológicos selecionados; 

• Identificação de potenciais impactos associados ao projecto e recomendação de 

mitigações adequadas; 

• Identificação dos biota listados, com base nos últimos rankings da IUCN ou outros 

organismos pertinentes de classificação da conservação; 

• Avaliar a extensão dos efeitos relacionados ao local em termos de indicadores 

ecológicos seleccionados, bem como identificar atributos ecológicos importantes 

específicos; e 

• Actualizar a avaliação de impacto anterior realizada para o projecto e 

complementar a avaliação anterior. 

 

3 CONTEXTO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO (REVISÃO DE GABINETE) 

3.1 Location 

O local está situado a cerca de 3 km da Vila DE Chitima, na província de Tete, no norte de 

Moçambique (ver Figura 3.1). 
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Figura 3.1: Mapa da Localização de Estima. 
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3.2 Vedgetação e Paisagem 

A floresta abrange a maior parte da bacia do Zambeze e é nestas áreas florestadas (ou 

anteriormente florestadas) que a maioria da população da bacia vive. As principais espécies 

arbóreas são Brachystegia, Julbernardia, Mopane e Teca do Zambeze. Localmente, também 

são importantes outros géneros, como Acácia, Combretum e Terminalia. A composição das 

espécies depende principalmente do clima e do tipo de solo. Nas areias profundas do 

Kalahari, no oeste da bacia, a Teca do Zambeze é comum, muitas vezes misturada com 

Brachystegia spiciformis, enquanto nas áreas mais baixas e mais secas dos vales incisos em 

solos ricos em argila, o Mopane é dominante. A floresta do Miombo compreende a maior parte 

da área florestal remanescente, sendo a Brachystegia spiciformis particularmente difundida, 

e a Julbernardia globiflora em áreas mais secas (sul do Zambeze ou em solos pedregosos). A 

Julbernardia paniculata e outras espécies de Brachystegia são comuns no norte em condições 

mais húmidas e mais quentes (Timberlake, 2000). 
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Figura 3.2: Mapa de Vegetação da área de estudo. 
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3.3 Cobertura do solo e uso da terra da região 

Áreas caracterizadas por altos níveis de transformação e degradação do habitat são 

geralmente desprovidas de atributos de biodiversidade para consideração de conservação. 

Por outro lado, as áreas que se caracterizam por um extenso habitat não transformado e 

prístino geralmente não são consideradas opções adequadas para fins de desenvolvimento 

(Figura 3.3). 

A base de informação ENPAT (2006) reflecte a natureza não transformada da área regional. 

As áreas localizadas de transformação de habitats estão representadas por assentamentos, 

aldeias e campos agrícolas. Devido a esses altos factores de transformação, os factores de 

isolamento e fragmentação de hábitats locais e regionais são altos, tornando baixa a 

conectividade ecológica dos tipos de habitat locais e regionais. 
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Figura 3.3: Cobertura de terra para o local do estudo. 
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3.4 Áreas de conservação declaradas 

A área de estudo situa-se a cerca de 70 km a leste do recém-criado Parque Nacional Magoe 

com 355,852 ha, permitindo compreender que o habitat que caracteriza a área de estudo 

pode ser significativo em termos de riqueza e diversidade de espécies a uma escala regional 

(Figura 3.4). 
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Figura 3.4: Mapa das áreas protegidas em relação ao local do estudo.
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3.5 Topografia, Relevo e Declives 

Moçambique é uma nação topograficamente diversificada. O rio Zambeze divide o país em 

metades distintas a norte e a sul. O norte é conhecido pelas suas regiões montanhosas e 

planaltos, nomeadamente as Terras Altas de Livingstone-Niassa, as Terras de Chire (ou 

Namuli) e as Terras Altas de Angónia, no nordeste. As regiões mais ocidentais são 

particularmente montanhosas, dando lugar a planaltos e terras altas quando se viaja para o 

leste. A sul do Zambeze ficam as planícies mais férteis, principalmente nas áreas ao longo do 

rio. No centro do país ocorem planaltos, pântanos e planícies costeiras. As áreas interiores 

são secas e assim não suportam muita vegetação. Por área, o país tem aproximadamente 44% 

de planícies costeiras, e 26% de colinas e planaltos mais elevados, 17%  de colinas e planaltos 

mais baixos, e 13% de montanhas. Moçambique está localizado na Placa Tectónica Africana e 

sofre pouca ou nenhuma atividade tectónica (Figura 3.5). A área regional, em geral, é plana, 

com alguma variabilidade topográfica, manifestando-se sob a forma de colinas baixas e 

estabilizadas. A área de estudo situa-se a cerca de 400m acima do nível do mar. 
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Figura 3.5: Topografia da área de estudo. 
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3.6 Geologia 

A área de estudo compreende principalmente doleritos e feldspato (Figura 3.6). Para uma 

descrição mais detalhada da geologia, consultar o estudo de águas subterrâneas que foi 

conduzido pela GCS. 
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Figura 3.6: Geologia da área de estudo. 
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3.7 Contexto da ecologia regional 

O Bioma Savanna é o maior bioma da África Austral, cobrindo cerca de 46% da sua área. O 

termo savana é amplamente aceite para descrever um tipo de vegetação com uma camada 

herbácea bem desenvolvida e uma camada superior de plantas lenhosas. Muitos factores 

ambientais correlacionam-se com a distribuição de diferentes tipos de vegetação de savana, 

incluindo a forma de relevo, o clima, os tipos de solo, fogo e uma fauna muito específica. As 

savanas sul-africanas de substratos pobres em nutrientes são caracterizadas por plantas de 

folhas largas e sem espinhos, enquanto as de substratos ricos em nutrientes são de folhas 

finas e espinhosas. As savanas ricas em nutrientes têm alta produtividade na camada de 

herbáceas, sendo estas alimentação para os herbívoros, resultando numa alta capacidade de 

pasjo (Knobel, 1999). 

A diversidade da savana africana é excepcional, compreendendo mais de 13.000 espécies de 

plantas, das quais 8.000 são endémicas de savana. Especificamente, as savanas secas têm 

mais de 3.000 espécies. Esta diversidade é igual à das pastagens sul-africanas e só é 

ultrapassada por Fynbos (Knobel 1999). 

 

3.8 Impactos antropogénicos na savana 

A diversidade biológica em todos os lugares está em grande risco como resultado directo da 

invasão antropogénica descontrolada, do crescimento populacional constante e das suas 

necessidades associadas de energia, água, alimentos e minerais. A transformação da 

paisagem que é necessária para acomodar essas actividades leva inevitavelmente à perda e 

fragmentação do habitat, resultando na ocorrência de um mosaico de habitat não perturbado 

dentro de uma matriz de áreas transformadas. As áreas remanescentes de habitat natural são 

frequentemente demasiado pequenas para suportar a biodiversidade que anteriormente 

existiu na área e a região perde a sua integridade ecológica (Kamffer 2004). A presença de 

minerais como o carvão levou à significativa transformação, degradação e fragmentação das 

savanas da região. Além das severas pressões do sector de mineração, a agricultura e as 

actividades pastorais também tiveram um impacto significativo na biodiversidade da região; 

de facto, a agricultura é considerada por alguns como o sector mais prejudicial da atividade 

humana que afecta a natureza selvagem (Balmford et al 2012). 
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3.9 Ecossistemas de água doce 

A mina proposta situa-se na Bacia do Zambeze. Esta é a quarta maior bacia hidrográfica da 

África, depois das bacias Congo/Zaire, Nilo e Níger. A sua área total representa cerca de 4,5% 

da área do continente e espalha-se por oito países. O rio Zambeze flui para leste por 

aproximadamente 3000 km desde a sua nascenteaté ao Oceano Índico. 

Existem dois grandes lagos artificiais no rio Zambeze, no Lago Kariba, na fronteira entre a 

Zâmbia e o Zimbabwe, e a Albufeira de Cahora Bassa, em Moçambique. A jusante do Lago 

Kariba, o rio Kafue, um importante afluente originário do norte da Zâmbia, desagua no rio 

Zambeze com uma descarga de cerca de 10 km3 / ano. 

As seguintes observações importantes podem ser feitas: 

• Nenhuma zona húmida ocorre no local. 
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Figure 3.7: River FEPA’s (SANBI, 1998) 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Avaliação Florística 

Durante os levantamentos do local de 2010 e 2011, a Consultec observou a seguinte 

metodologia, para a realização da avaliação floral: 

A caracterização da vegetação na área de estudo começou com a colecta de dados 

secundários com base em informações bibliográficas disponíveis para a região avaliada. A 

informação bibliográfica foi posteriormente complementada com a colecta primária de dados 

realizada diretamente na área. 

Os dados primários foram baseados em reconhecimento de campo e amostragem. O 

levantamento da flora e da vegetação baseou-se em percursos pedestres e de carro nas áreas 

que representam as várias comunidades de vegetação. Ao longo dos caminhos pedestres e de 

carro, as espécies foram registadas e identificadas no terreno. O material vegetal também 

foi colectado, para posterior identificação, sempre que a identificação no campo não fosse 

possível. As áreas mais inacessíveis foram atingidas por helicóptero. 

Durante o levantamento de 2014, a GCS seguiu a seguinte abordagem: 

A avaliação botânica baseia-se numa variação do método de Braun-Blanquet por meio da qual 

a vegetação é estratificada em imagens aéreas tendo como primeira aproximação as 

características fisionómicas. Estas estratificações iniciais são então investigadas quanto à 

diversidade florística e ambiental durante uma pesquisa no local e, em última análise, 

submetidas a uma análise de gabinete para estabelecer diferenças/semelhanças entre as 

unidades observadas. Em preparação para o levantamento do local, são identificadas e 

delineadas unidades homogéneas fisionómicas em fotos aéreas digitais, usando técnicas 

fotográficas aéreas padrão. Uma visita ao local no inverno foi realizada em Maio de 2012. A 

pesquisa de verão de Março de 2014 foi realizada para complementar a avaliação anterior e 

examinar os atributos florísticos gerais e a diversidade da área de estudo. 

Uma análise de gabinete dos dados das amostras foi feita para estabelecer 

diferenças/semelhanças entre as unidades de vegetação delineadas, que foram 

posteriormente descritas em termos de composição de espécies e dominância, bem como 

parâmetros ambientais de desenvolvimento. Os resultados preliminares e as listas de espécies 

fornecidas devem ser interpretadas tendo em conta as responsabilidades normais. Não é 

intenção fornecer listas exaustivas e abrangentes de todas as espécies que ocorrem neste 

local, uma vez que a maioria das espécies nestas listas são geralmente espécies comuns ou 

difundidas. Espécies raras, ameaçadas, protegidas e dignas de conservação, e de habitats 

associados a estas espécies são consideradas as de mais alta prioridade, cuja presença é mais 

susceptível de resultar em efeitos negativos significativos sobre o ambiente ecológico. 
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Lista Vermelha da Flora 

O propósito de listar espécies de plantas da Lista Vermelha é, em primeiro lugar, fornecer 

informações sobre a ocorrência potencial de espécies de especial preocupação na área de 

estudo que podem ser afectadas pela infraestrutura proposta. Em segundo lugar, a potencial 

ocorrência dessas espécies pode então ser avaliada em termos de suas necessidades de 

habitat, a fim de determinar se elas têm probabilidade de ocorrer em habitats que podem 

ser afectados pela infraestrutura proposta. Informação sobre a flora da Lista Vermelha, como 

apresentado pelo SANBI, foi usada como ponto de partida para esta avaliação. Uma 

investigação instantânea de uma área, tal como esta investigação particular, representa uma 

limitação em termos de localizar e identificar potenciais espécies de plantas potencialmente 

da Lista Vermelha. Particular ênfase foi colocada, portanto, na identificação e avaliação do 

habitat considerado adequado para a presença potencial de plantas da Lista Vermelha. 

Deve-se notar que as espécies da Lista Vermelha são, por natureza, raras e difíceis de 

localizar. A compilação de uma lista de espécies que poderiam ocorrer numa área é 

geralmente limitada pela escassez de registros de colecta e de informações específicas de 

espécies, tornando extremamente complexas as previsões sobre a sua presença. A 

probabilidade de encontrar espécies da Lista Vermelha que não estão actualmente incluídas 

nas informações disponíveis não pode, portanto, ser excluída. 

 

Sensibilidade Flor 

O objectivo deste exercício é determinar a sensibilidade inerente de comunidades de 

vegetação ou de tipos de habitat por meio da comparação de atributos florísticos ponderados. 

Os resultados deste exercício não são "isolados" e eventualmente serão apresentados em 

conjunto com os resultados obtidos a partir da investigação faunística.  

Cada unidade de vegetação é avaliada subjectivamente numa escala de 1 a 10 em termos dos 

seguintes atributos: 

• A presença confirmada de espécies de flora de conservação importante, a 

presença conhecida de espécies de flora de conservação importante ou a 

presença de espécies de flora protegidas (a nível provincial ou outra legislação); 

• Estado de conservação do tipo de vegetação regional; 

• O estado ecológico observado, com base nos gradientes de degradação, 

utilização, fragmentação e isolamento do habitat, etc. 

• A diversidade florística observada (ou potencial), em comparação com as áreas 

circundantes e também comparada com um estado primitivo do tipo de habitat 

específico dentro do tipo de vegetação regional; e 
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• A funcionalidade do tipo de habitat numa paisagem maior, que pode ou não ser 

dominada por actividades antropogénicas degradantes e transformadoras. 

Estes valores são ponderados para enfatizar a importância/trivialidade que os Critérios de 

Sensibilidade individuais têm sobre o estado de cada comunidade. Os valores classificados 

são expressos como uma percentagem do valor máximo possível (Valor de Sensibilidade 

Florística) e colocados numa determinada classe. 

 

Espécies de flora da Região de Conservação Importante 

O sistema da Lista Vermelha da África do Sul baseia-se nas Categorias e Critérios da Lista 

Vermelha da IUCN Versão 3.1 (finalizado em 2001), alterado para incluir categorias adicionais 

para indicar espécies que são de interesse local para a conservação. 

O sistema da Lista Vermelha da IUCN foi concebido para detectar o risco de extinção. As 

espécies que estão em risco de extinção, também conhecidas como espécies ameaçadas ou 

ameaçadas de extinção, são aquelas que estão classificadas nas categorias Criticamente em 

Perigo (CR), Em perigo (EN) e Vulnerável (VU). Tomando em consideração o habitat 

disponível, bem como o seu estado, considera-se provável que as espécies de plantas 

incluídas na categoria Ameaçada possam estar presentes nas áreas de estudo. 

 
Figura 4.1:Categorias da Lista Vermelha (cortesia de SANBI) 
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4.2 Avaliação Faunística 

Durante os levantamentos de 2010 e 2011, a Consultec seguiu a seguinte metodologia: 

Para caracterizar a fauna na área de estudo foi inicialmente realizada uma colecta de dados 

secundários (informações bibliográficas) disponíveis para a região. As informações 

bibliográficas foram posteriormente complementadas com a colecta primária de dados 

realizada diretamente na área durante o levantamento de campo de reconhecimento. 

O reconhecimento do campo focalizou as áreas amostradas para a vegetação e as áreas-chave 

para diferentes grupos da fauna, tais como a vegetação ripária e pradarias arborizadas. 

As metodologias específicas aplicadas durante os levantamentos de campo para cada um dos 

principais grupos de animais abordados no estudo foram as seguintes: 

 Mamíferos - o levantamento e identificação de mamíferos foi feito através da 

observação directa ao longo dos caminhos. Também foram registrados sinais 

indirectos e outros indicadores da presença de espécies de mamíferos, como fezes e 

trilhas; 

 Avifauna - as aves foram identificadas ao longo dos transectos, quer através de 

avistamentos directos quer através de chamadas e identificação de canções. 

 Répteis - os habitats preferenciais para répteis, como afloramentos rochosos e 

montículos de termitas abandonados (elevações de terras feitas por térmites) foram 

investigados diretamente; 

 Anfíbios - observou-se a presença de habitats adequados para rãs, utilizando métodos 

de observação visual directa e registo fotográfico; 

 Ictiofauna - os rios representativos e os segmentos de zonas húmidas mais 

susceptíveis de estarem sob ameaça de impactos que podem resultar do 

desenvolvimento proposto foram pesquisados e a presença de habitats adequados 

para as espécies de peixe que ocorrem na região foi observada. Deve-se notar que 

um levantamento aquático foi tentado durante ambas as visitas ao local, mas não 

houve fluxo durante ambas as tentativas; 

 Artrópodes - os artrópodes foram estudados por meio de identificação visual ao longo 

de transectos nas várias comunidades de vegetação. As espécies também foram 

capturadas em voo usando redes. A identificação da espécie foi feita para o nível 

taxonómico mais baixo possível. 

A seguinte metodologia foi seguida durante o levantamento do local de 2014: 
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A avaliação faunística é baseada em princípios ecológicos holísticos e inclui levantamentos 

qualitativos em todos os tipos de habitat da área de estudo. Esta abordagem prefere a 

conservação holística da biodiversidade para a conservação do que de uma única espécie; o 

foco está, portanto, em habitats faunísticos sensíveis, em vez de espécies únicas da Lista 

Vermelha; estas duas abordagens muitas vezes coincidem, mas nem sempre. É importante 

notar que a área de estudo não foi considerada isoladamente, pois a ligação aos habitats 

faunísticos naturais circundantes representa um aspecto importante a considerar na 

avaliação do valor de conservação de uma área. Dentro de uma avaliação ecológica, não há 

diferença na importância entre as espécies encontradas num sistema e as interações entre 

essas espécies. Portanto, esta avaliação também se concentrou na avaliação do estado dos 

habitats faunísticos disponíveis; as sensibilidades destes habitats são, portanto, baseadas no 

estado de cada um, bem como no nível de isolamento devido à transformação do habitat e 

fragmentação. 

 

Observações Faunísticas Gerais 

Os animais encontrados dentro dos limites da área de estudo foram identificados por meio 

de observações visuais, indicadores ecológicos (trilhos, excrementos, escavações, etc.), 

características morfológicas (cor, tamanho, forma, etc.) e chamamentos específicos de 

espécies (especialmente pássaros e rãs). 

 

Análise de Dados 

Todos os dados adquiridos por GPS são convertidos de texto em shapefiles para permitir 

análises de SIG. 

• Os shapefiles de característicasambientais como geologia, solo, hidrologia e 

vegetação são incorporados nas análises dos habitats faunísticos disponíveis; 

• Quando relevante, são compilados mapas de sensibilidade, após a análise dos 

dados; e 

• As listas de espécies são compiladas para táxons relevantes, usando dados de 

campo, literatura e dados fornecidos por várias outras instituições e 

especialistas. 

 

Probabilidades de Fauna na Lista Vermelha 

São usados três parâmetros para avaliar a Probabilidade de Ocorrência de espécies da Lista 

Vermelha: 
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• Requisitos de Habitat (HR) - Os animais da Lista Vermelha possuem requisitos 

específicos de habitat e a presença destas características de habitat na área de 

estudo é avaliada. 

• Estado de habitat (HS) - O estado ou condição ecológica do habitat disponível na 

área de estudo é avaliado. Muitas vezes, um alto nível de degradação de um tipo 

de habitat específico irá anular a presença potencial de espécies da Lista 

Vermelha (especialmente habitats relacionados com zonas húmidas onde a 

qualidade da água desempenha um papel importante); e 

• Ligação do habitat (HL) - O movimento entre as áreas utilizadas para fins de 

reprodução e alimentação constitui uma parte essencial da existência ecológica 

de muitas espécies. A conectividade da área de estudo com os habitats 

circundantes, e a adequação destas ligações são avaliadas para o funcionamento 

ecológico das espécies da Lista Vermelha dentro da área de estudo. 

As probabilidades estimadas (PoC) para a avaliação dos Dados Vermelhos são baseadas em: 

• o tamanho da área de estudo; 

• a localização da área de estudo; 

• a diversidade e o estado de cada habitat faunístico dentro da área de estudo; e 

• a conectividade da área de estudo com outros habitats faunísticos não 

transformados. 

 

Sensibilidades dos Habitats Faunísticos 

As sensibilidades dos habitats faunísticos são subjectivamente estimadas com base nos 

seguintes critérios: 

• Estado do habitat; 

• Conectividade; 

• Composição de espécies observada e probabilidades de RD; e 

• Funcionalidade. 
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Diversidade faunística REGIONAL 

É importante ver a área de estudo numa escala ecologicamente relevante; 

Consequentemente, todas as espécies animais sensíveis (grupos faunísticos específicos) 

conhecidas da província do Limpopo são incluídas nesta avaliação. Faltam dados regionais e 

científicos detalhados sobre todos os grupos faunísticos (especialmente para a maioria dos 

grupos de invertebrados) e, como resultado, apenas conjuntos de dados sobre grupos 

faunísticos específicos permitem análises de sensibilidade ao habitat baseadas na 

presença/ausência de espécies faunísticas sensíveis (espécies da Lista Vermelha) e nos seus 

requisitos específicos de habitat. 

 

5 AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

T Os Impactos Ambientais associados à mina de Estima proposta foram avaliados utilizando a 

Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Estado dos Impactos 

Estado do Impacto 

+: Positivo (benefício para o ambiente receptor) 

N: Neutro (sem custo ou benefício para o ambiente receptor) 

-: Negativo (custo para o ambiente receptor) 

Magnitude:=M Duração:=D 

10:  Muito alta/desconhecida 5:  Permanente 

8:  Alta 4:  Longo prazo (cessa com a vida operacional) 

6:  Moderada 3:  Médio prazo (5-15 anos) 

4:  Baixa 2:  Curto prazo (0-5 anos) 

2:  Menor 1:  Imediato 

0:  Não aplicável/nenhuma/negligível 0:  Não aplicável/nenhuma/negligível 

Escala:=S Probabilidade:=P 

5:  Internacional 5:  Definida/desconhecida 

4:  Nacional 4:  Probabilidade alta 

3:  Regional 3:  Probabilidade média 



ENRC Avaliação Ecológica 

14 - 398 9 January 2017 Página 29 

2:  Local 2:  Probabilidade baixa 

1:  Local 1:  Improvável 

0:  Não aplicável/nenhuma/negligível 0:  Não aplicável/nenhuma/negligível 

 

Os Efeitos Ambientais estão classificados na Tabela 5.2 abaixo. 

 

Tabela 5.2: Classificação dos Efeitos Ambientais 

Significado Pontos de Significância 

Ambiental 

Código de 

Cor 

Alto (positivo) >60 H 

Médio (positivo) 30 to 60 M 

Baixo (positivo) <30 L 

Neutro 0 N 

Baixo (negativo) >-30 L 

Médio (negativo) -30 to -60 M 

Alto (negativo) <-60 H 

 

6 RESULTADOS 

Várias espécies protegidas a nível nacional e provincial são susceptíveis de ocorrer na área 

de estudo, incluindo (mas não necessariamente limitado a). Apresentam-se na tabela abaixo: 

 

TabELA 6.1: Espécies de plantas protegidas 

Família Nome científico Endemismo 
Estado de 

Conservação 

Amaranthaceae Celosia pandurata - Vulnerável 

Anacardiaceae Lannea sthulmanni Endémica Vulnerável 

Fabaceae Mimosa mossambicensis Endémica Vulnerável 

Malvaceae Hibiscus torrei Endémica Vulnerável 

Sterculiaceae Sterculia appendiculata - Vulnerável 

 

Destas espécies, nenhuma foi registrada durante o levantamento da estação seca. 
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6.1 Diversidade botânica 

Um total de 104 espécies de plantas foram registradas durante as pesquisas de campo 

anteriores (2010 e 2011). 

Uma camada arbustiva e arbórea fisiognomicamente dominante é representada. Esta 

diversidade florística é representada por 38 famílias ( 

Tabela 6.3), dominadas por Fabaceae (31 espécies, 29,8%) e Combretacea (9 espécies, 

8,65%). A fisiognomia e diversidade apresentadaspelo habitat natural nas áreas de estudo é 

considerada representativa dos tipos de vegetação regional.  

 

Tabela 6.2: Famílias de plantas registadas durante o levantamento de Março de 2014 
survey (Consultec, 2012) 

Família Nome científico 

Acanthaceae Thunbergia lancifolia  

Achariaceae Xylotheca kraussiana  

Aloeaceae Aloe parvibracteata 

Anacardiaceae 
Lannea schwinfurthii 

Sclerocaria birrea  

Annonaceae Artabotrys brachypetalus 

Apocynaceae 
Adenium swazicum 

Strophanthus petersianus 

Asparagaceae Asparagus spp.  

Asteraceae 

Ageratum conyzoides 

Pluchea dioscorides 

Vernonia poskeana 

Bignoniaceae 

Kigelia africana  

Markhamia obtusifolia 

Markhamia zanzibarica 

Bombacaceae Adansoniadigitata 

Boraginaceae Cordia sinensis 

Burceraceae 
Commiphora africana  

Commiphora schimperi 

Capparaceae 

Boscia albitrunca 

Capparis tomentosa  

Maerua angolensis 

Maerua buxifolia 

Thilachyum africanum 

Celastraceae 
Elaeodendron schlechteranum 

Gymnosporia heterophylla 
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Família Nome científico 

Clusiaceae Garcinia livingstonei  

Combretaceae 

Combretum apiculatum 

Combretum collinum 

Combretum flagrans 

Combretum fragans 

Combretum imberbe  

Combretum paniculatum 

Combretum zeyheri 

Terminalia sericea 

Connaraceae Byrsocarpus orientalis 

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae 

Ebenaceae 

Diospyrus inhacaensis 

Diospyrus kirkii 

Diospyrus mespiliformis 

Euphorbiaceae 

Croton megalobotrys 

Maprounea africana  

Margaritaria discoidea 

Phyllanthus reticulatus 

Phyllanthus spp.  

Ricinus communis 

Spirostachys africana  

Fabaceae 

Acacia barleae 

Acacia nigrescens 

Acacia nilotica 

Acacia spp. 

Afzelia quanzensis 

Albizia anthelminthica 

Albizia forbesii 

Albizia harveyi 

Albizia petersiana 

Albizia versicolor  

Bauhinia petersiana 

Brachystegia utilis 

Cassia abreviata 

Cassia petersiana 

Colophospermum mopane 

Cordyla africana  

Dalbergia melanoxylon 

Dalbergia nyasae 
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Família Nome científico 

Dalbergia obovata 

Dalbergia spp. 

Dichrostachys cinerea 

Elephantorrhiza goetzei 

Entada abyssinica 

Julbernardia globiflora  

Lonchocarpus capassa 

Millettia sthulmannii 

Pterocarpus angolensis 

Pterocarpus rotundifolius 

Senna petersiana 

Tamarindus indica  

Xanthocercis zambesiaca 

Loganiaceae 
Strychnos madagascariensis 

Strychnos spinosa 

Malvaceae 

Ceiba pentandra  

Thespesia acutiloba 

Waltheria indica  

Meliaceae 
Ekebergia capensis 

Trichilia emetica 

Moraceae 

Cardiogyne africana  

Ficus stuhlmannii 

Ficus sycomorus 

Ochnaceae 
Brackenridgea zanguebarica 

Ochna natalitia 

Olacaceae 
Ximenia americana  

Ximenia caffra 

Papaveraceae Argemone mexicana  

Poaceae Phragmites mauritianus 

Rhamnaceae 
Ziziphus abyssinica 

Ziziphus mucronata 

Rubiaceae Vangueira infausta  

Sapindaceae Pappea capensis 

Sapotaceae Manilka ramochisia 

Solanaceae Solanum panduriformis 

Sterculiaceae Sterculia africana  

Tiliaceae Grewia caffra 

Viscaceae Viscum tuberculatum 

Vitaceae Rhoicissus revoilii 
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Um total de 98 espécies de plantas foram registadas durante as investigações de campo de 

Outubro de 2014. 

Uma camada arbustiva e arbórea fisiognomicamente dominante é representada. Esta 

diversidade florística é representada por 23 famílias ( 

Tabela 6.3), dominadas por Fabaceae (28 espécies, 30,1%) e Papaveraceae (10 espécies, 

10,7%). A fisiognomia e diversidade exibidas pelo habitat natural nas áreas de estudo é 

considerada representativa dos tipos de vegetação regional. A degradação e transformação 

extremas são observadas numa escala local e regional.  

 
Tabela 6.3: Famílias de plantas registadas durante o levantamento de Outubro de 2014 

Família Nome científico 

Aloeaceae Aloe parvibracteata 

Anacardiaceae 
Lannea schwinfurthii 

Sclerocaria birrea  

Annonaceae Artabotrys brachypetalus 

Apocynaceae 
Adenium swazicum 

Strophanthus petersianus 

Asteraceae 

Ageratum conyzoides 

Pluchea dioscorides 

Vernonia poskeana 

Bignoniaceae 
Kigelia africana  

Markhamia zanzibarica 

Burceraceae 
Commiphora africana  

Commiphora schimperi 

Capparaceae 

Boscia albitrunca 

Capparis tomentosa  

Maerua angolensis 

Maerua buxifolia 

Thilachyum africanum 

Celastraceae 
Elaeodendron schlechteranum 

Gymnosporia heterophylla 

Clusiaceae Garcinia livingstonei  

Combretaceae 

Combretum apiculatum 

Combretum collinum 

Combretum flagrans 

Combretum imberbe  

Combretum paniculatum 

Combretum zeyheri 

Terminalia sericea 
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Família Nome científico 

Terminalia zambesiaca 

Connaraceae Byrsocarpus orientalis 

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae 

Ebenaceae 

Diospyrus inhacaensis 

Diospyrus kirkii 

Diospyrus mespiliformis 

Euphorbiaceae 

Croton megalobotrys 

Maprounea africana  

Margaritaria discoidea 

Phyllanthus reticulatus 

Phyllanthus spp.  

Ricinus communis 

Spirostachys africana  

Fabaceae 

Acacia barleae 

Acacia nigrescen 

Acacia nilotica 

Albizia anthelminthica 

Albizia forbesi 

Albizia harveyi 

Albizia petersiana 

Albizia versicolor  

Bauhinia petersiana 

Brachystegia utilis 

Cassia abreviata 

Cassia petersiana 

Colophospermum mopane 

Cordyla africana  

Dalbergia melanoxylon 

Dalbergia nyasae 

Dalbergia obovata 

Dalbergia spp.  

Dichrostachys cinerea 

Elephantorrhiza goetzei 

Entada abyssinica 

Julbernardia globiflora  

Lonchocarpus capassa 

Millettia sthulmannii 

Pterocarpus angolensis 

Pterocarpus rotundifolius 
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Família Nome científico 

Senna petersiana 

Tamarindus indica  

Loganiaceae 
Strychnos madagascariensis 

Strychnos spinosa 

Malvaceae 

Ceiba pentandra  

Thespesia acutiloba 

Waltheria indica  

Meliaceae 
Ekebergia capensis 

Trichilia emetica 

Moraceae 

Cardiogyne africana  

Ficus stuhlmannii 

Ficus sycomorus 

Ochnaceae 
Brackenridgea zanguebarica 

Ochna natalitia 

Olacaceae 
Ximenia americana  

Ximenia caffra 

Papaveraceae 

Argemone mexicana  

Phragmites mauritianus 

Ziziphus abyssinica 

Ziziphus mucronata 

Vangueira infausta  

Pappea capensis 

Manilka ramochisia 

Solanum panduriformis 

Sterculia africana  

Grewia caffra 

 

6.2 Motores de desenvolvimento da vegetação 

O desenvolvimento da vegetação regional (natural) é geralmente o resultado de forças 

complexas de interacção que incluem gradientes climáticos, geológicos, topográficos e de 

humidade típicos das regiões áridas de savana da África Austral. Há evidência de pouca 

transformação a partir da pecuária e de estratégias de gestão sub-óptima (gestão de fogo) 

que tendem a resultar em pequenas alterações à camada herbácea e arbustiva. Essas 

mudanças são fortemente reflectidas em mudanças localizadas de espécies. 
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6.3 Tipos de macro-habitats e variações 

A vegetação natural (não transformada) da área de estudo e arredores é fortemente 

representativa dos tipos de vegetação regional, exibindo divergência extremamente limitada 

(localizada) da composição, diversidade e estrutura da vegetação descrita por Mucina e 

Rutherford (Vegmap, 2006). Típico da vegetação da região é que é observada uma zonalidade 

extremamente pequena em formas de vegetação. 

Os resultados da análise fotográfica e das investigações locais revelaram a presença dos 

seguintes tipos de macro-habitats e variações (Figura 6.1): 

• Habitat Degradado e Transformado, incluindo; 

o Floresta Degradada; 

o Aldeias; 

o Actividades agrícolas; e 

o Estradas e Infraestruturas. 

• Vegetação Natural, incluindo as seguintes variações: 

o Vegetação ripária; 

o Floresta de Mopane; 

o Floresta de Acacia spp.; e 

o Floresta de Adansonia-Sterculia. 

 

Habitat degradado e transformado 

Estas áreas compreendem geralmente partes da paisagem onde os efeitos antropogénicos 

causaram uma mudança irreversível na vegetação. A desmatação de terrenos para a 

construção de estradas, casas e mineração de recursos resultou em mudanças severas no 

habitat. 

Em áreas com alta densidade populacional, especificamente nas áreas que circundam as 

aldeias, a vegetação estava num estado seriamente afectado devido à agricultura, corte de 

madeira, pastoreio e atividades de corte e queima. Esta vegetação pode formar várias 

estruturas de vegetação, como matagais, pastagens arborizadas e vegetação herbácea. 
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As matas resultam da contínua actividade humana nas comunidades de vegetação. O 

pastoreio da camada herbácea e o corte de árvores para a lenha altera a estrutura da 

vegetação, que é principalmente arbustiva. As espécies arbustivas mais comuns nestas matas 

são Grewia spp., Diospyros spp. e Combretum microphylum, e ocasionalmente 

Colophospermum mopane. Quando altamente degradadas, essas matas podem incluir 

espécies invasoras e exóticas, como Opuntia ficus-indica, Ricinus communis, Agave sisalana, 

Ipomoea purpurea, Argemone mexicana, Datura stramonium, Corchorus tridens e Verbena 

bonariensis (Henderson, 2001). As zonas herbáceas têm arbustos e árvores grandes dispersas, 

particularmente Adansonia digitata e Sterculia sp. Na vizinhança das aldeias também são 

freqüentes árvores de frutos, como Ziziphus mauritiana (Massanica) e Mangifera indica 

(mangueira). Nas áreas perturbadas, resultantes da agricultura de longo prazo, plantas 

herbáceas exóticas como Commelina sp., Striga sp. e Ipomoea sp., ocorrem com frequência 

(Consultec, 2012). 

Este tipo de vegetação é o mais abundante na área de estudo. 

 

Vegetação Natural 

A floresta natural do local é representativa das variações naturais encontradas em escala 

local e regional. A fisiognomia é dominada por uma camada bem desenvolvida de 

árvores/arbustos que tende a invadir onde existe alta pressão de intenso pastoreio. Uma 

camada herbácea rica em espécies é característica da região, contendo uma camada de relva, 

cuja composição dá indicação da reacção da camada herbácea sobre as estratégias de pasto. 

Dentro deste tipo de savana há várias variações locais e regionais definidas com base nas 

características do solo. As áreas localizadas de habitat atípico ocorrem onde a geologia 

subjacente está exposta. 

 

Vegetação ripária 

Os vários rios e linhas de drenagem dentro da área de estudo são todos sazonais. Durante os 

eventos de alta precipitação (durante o verão), a água corre por estas linhas de drenagem e 

rios abaixo, e fluxo é mantém-se por um par de semanas, no máximo. O maior rio presente 

na área de estudo, é o rio Sanangué, um afluente directo do rio Zambeze. Este rio flui de 

oeste para leste e divide a área do projeto nas secções norte e sul. Os outros rios que 

atravessam a área são os rios Nhaconge, Chitumbe e Tsacoco, assim como outros pequenos 

afluentes do rio Sanangué. 

A vegetação ripária geralmente forma uma cortina de vegetação diferenciada com 

estratificação vertical com camadas de estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos. Onde a 

vegetação ribeirinha está bem preservada, um estrato também pode ser encontrado. 
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As secções melhor preservadas de vegetação ripária foram identificadas em alguns trechos 

dos rios Sanangué, Nhaconge e Chitumbe. 

As espécies mais frequentes no estrato arbóreo da vegetação ripária são Cordyla africana, 

Manilkara mochisia, Ficus sycomorus, Lonchocarpus capassa e mais raramente Markhamia 

obtusifolia (Consultec, 2012). 

No entanto, a vegetação ripária dos rios situados perto das aldeias é amplamente afectada 

por impactos antropogénicos e é limitada a árvores isoladas e grandes. Durante a estação 

seca, os leitos e as margens dos rios são usados para campos de cultivo. As lagoas que 

subsistem durante a estação seca são usadas para colectar água e dar de beber ao gado, pelo 

que são pisoteadas frequente e extensamente. 

Em algumas áreas ripárias a vegetação ripária original foi completamente removida e 

substituída por comunidades de vegetação degradada, com espécies potencialmente 

invasoras como juncos (Phragmites australis) e espécies ruderais herbáceas como Ricinus 

communis, Argemone mexicana, Eragrostis spp., Mariscus dregeanus, Stylochiton Máximo, 

Panicum maximum, Urelytrum argopyroides, Urochloa mosambicensis, Ipomoea spp., Luffa 

cylindrica, Bidens pilosa, Solanum spp., entre outros. Em particular, o junco (Phragmites 

spp.) tende a formar manchas extensas e às vezes impenetráveis no rio Sanangué perto de 

Chissua. 

 
Florestas de Mopane 

Na área de estudo, as comunidades de Mopane geralmente formam um bosque 

moderadamente aberto com Colophospermum mopane e outras espécies arbóreas e 

arbustivas, comumente associadas a comunidades de Mopane na região, como Combretum 

spp. Diospyros spp., Commiphora africana, Maerua triphylla, Dichrostachys cinerea e Acacia 

nigrescens. Também são encontradas árvores dispersas como baobab (Adansonia digitata) e 

seringa branca (Kirkia acuminata) (Wild & Barbosa, 1967). 

Florestas de Mopane mais densas também existem na área sudoeste da concessão, em áreas 

com baixa pressão antropogénica. Nestas áreas, os estratos herbáceo e arbustivo são quase 

inexistentes, embora em áreas abertas possam existir manchas dominadas por gramíneas. 
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Florestas de Acácia 

As comunidades de vegetação dominadas por espécies de Acácia formam bosques de savana 

aberta, principalmente no leste da concessão. Nestes bosques as espécies mais comuns são 

Acacia nilotica, A. nigrescens, A. africana, mas ocorrem frequentemente outras espécies de 

árvores, como Albizia sp., Terminalia sericea e Kirkia acuminata. Outras espécies arbóreas, 

como Sterculia spp. e embondeiros dispersos, ocorrem mais raramente. 

Na estação chuvosa, estes bosques e áreas abertas apresentam uma densa cobertura 

herbácea dominada por gramíneas perenes como Pennisetum sp. Os factores de degradação 

dessas comunidades são os cortes selectivos para a produção de carvão vegetal e de espécies 

produtoras de madeira, o mesmo para outras comunidades de vegetação. 

 

Florestas de Adansonia-Sterculia 

As florestas de Adansonia-Sterculia incluem árvores de folha caduca, como Adansonia digitata 

(embondeiro), Sterculia africana, S. quinqueloba, S. appendiculata e Acacia spp. (Consultec, 

2006). As florestas de Adansonia-Sterculia possuem um estrato arbóreo aberto e disperso 

superior a 12 m e uma camada arbustiva de densidade variável com alturas entre 5 a 7 metros. 

As espécies de Adansonia digitata e Sterculia são representadas por indivíduos de alto 

tamanho, baixa densidade e frequência relativa. Nessas florestas, a diversidade de espécies 

é alta, com ocorrência de espécies arbóreas como Lanpha sthulmanni, Kirkia acuminata, 

Commiphora mollis, Acacia nigrescens, Dalbergia melanoxylon e arbustos como Commiphora 

africana e Diospyros quiloensis quase sempre individualmente ou em pequenos grupos. 

Na área de estudo, este tipo de vegetação pode incluir espécies arbóreas características do 

Miombo, como a Brachystegia spp. (Miombo, Msasa) e Julbernardia globiflora (Mnondo). As 

florestas de Adansonia-Sterculia formam a vegetação dominante em áreas mais altas até ao 

limite norte da área de concessão. Na estação chuvosa, essas comunidades não apresentaram 

diferenças significativas na composição florística quando comparadas à estação seca. 

S. quinqueloba foi a espécie dominante na maioria das áreas, mas ao sul a S. africana foi 

dominante. Essas áreas apresentaram alta abundância de Strychnos madagascariens 

(Consultec, 2012). 
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Figura 6.1: Ecossistemas identificados 
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6.4 Sensibilidade botânica da área de estudo 

Os valores de sensibilidade botânica estão apresentados na Tabela 6.4. Estas estimativas são 

utilizadas para atribuir um valor de índice de sensibilidade a unidades das respectivas 

variações. 

A sensibilidade do habitat é categorizada da seguinte forma: 

 Baixa 

 Média - Baixa 

 Média 

 Média – Alta e 

 Alta 

Assim, estima-se para este tipo uma sensibilidade florística média-alta 

Tabela 6.4: Estimativas de sensibilidade florística para a área de estudo 

 
 

Pode-se concluir o seguinte: 

• Floresta Degradada: baixa sensibilidade floral; 

• Vegetação ripária: sensibilidade floral média/alta; 

• Floresta de Mopane: sensibilidade floral média/baixa; 

• Floresta de Acacia: sensibilidade floral média/baixa; e 

• Floresta de Adansonia/Sterculia: sensibilidade floral média/baixa. 

 

 

Espécies Sensibilidade Diversidade Funcionalidade/ Índice de Classe de 

RD da paisagem de espécies fragmentação Sensibilidade Sensibilidade

Comunidade

Habitat 

Degradado 1 1 1 2 2 40 13% Baixa

Vegetação 

Ripária 7 5 8 7 8 221 70% Média/Alta

Floresta de 

Mopane 4 3 3 4 5 117 37% Média/Baixa

Floresta de 

Acácia 4 3 3 3 5 115 36% Média/Baixa

Floresta de 

Adansonia-

Sterculia 4 3 3 3 4 112 34% Média/Baixa

Classificação dos critérios

Critérios
Estado Total
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7 AVALIAÇÃO FAUNÍSTICA 

É importante ver a área de estudo numa escala ecologicamente relevante; Consequentemente, 

todas as espécies animais sensíveis (grupos faunísticos específicos) conhecidas do Norte de 

Moçambique são incluídas nesta avaliação. Faltam dados regionais e científicos detalhados 

sobre todos os grupos faunísticos (especialmente para a maioria dos grupos de invertebrados) 

e, como resultado, apenas conjuntos de dados sobre grupos faunísticos específicos permitem 

análises de sensibilidade do habitat baseadas na presença/ausência de espécies faunísticas 

sensíveis (espécies da Lista Vermelha) e seus requisitos específicos de habitat. Os seguintes 

grupos faunísticos foram incluídos nestas análises: 

• Borboletas (Invertebrata: Insecta: Lepidoptera - Nymphalidae, Lycaenidae, 

Hesperiidae, Pieridae e Papilionidae). As referências utilizadas incluem o Livro 

Vermelho da IUCN (2011) - http://www.iucnredlist.org e a Avaliação da 

Conservação da Borboleta da África do Sul (SABCA, 2011) - 

http://sabca.adu.org.za. 

• Sapos (Anfíbios: Anura). Referências utilizadas incluem o Atlas e o Livro Vermelho 

da África do Sul, Lesoto e Suazilândia, o Giant Bullfrog Conservation Group (2011) 

- http://www.up.ac.za/bullfrog e um guia completo para as rãs da África Austral 

(Du Preez & Carruthers, 2009). 

• Répteis (Reptilia: Testudines e Squamata). As referências utilizadas incluem a 

Lista Vermelha da IUCN (2011) e a Avaliação da Conservação de Répteis da África 

do Sul (SARCA, 2011) - http://sarca.adu.org.za. 

• Aves: Todos os grupos de aves (Roberts VII Multimedia: Aves da África Austral, PC 

Edition). 

• Mamíferos Terrestres (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Primatas, 

Lagomorpha, Pholidota, Rodentia, Carnivora, Tubulidentata, Proboscidea, 

Hyracoidea, Perissodactyla e Artiodactyla). As referências utilizadas incluem o 

Livro Vermelho dos Mamíferos da África do Sul: Uma Avaliação de Conservação 

(Endangered Wildlife Trust - 2004). 

À medida que mais dados estiverem disponíveis, é provável que outros grupos faunísticos 

sejam adicionados a estas avaliações. Libélulas e Donzelinhas (Invertebrata - Insecta: 

Odonata) são alguns exemplos de possíveis inclusões futuras. 

 

7.1 Diversidade faunística do local 

Segundo MICOA (1998), existem cerca de 4083 espécies de animais terrestres em Moçambique 

(Tabela 7.1). De acordo com Marshall (2000), existem 196 espécies de peixes de água doce 
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e estuarina em Moçambique (Tabela 7.1). A riqueza é devida à enorme diversidade de 

habitats/ecossistemas e à extensão territorial, sabendo que Moçambique é rico em espécies 

endémicas e animais raros (MICOA, 1998). 

 

Tabela 7.1: Distribuição da fauna de Moçambique por grupo, de acordo com MICOA (1998) 

Grupo Espécies Em risco 

Mamíferos 222 10 

Aves 580 24 

Répteis 167* 1 

Anfíbios 39* 0 

Ictiofauna 196 0 

Artrópodes 3074* 0 

Total 4083 17 

 

Do total de espécies mencionadas, apenas 17 espécies estão ameaçadas (MICOA, 1998 e Hatton 

et al., 2001). Isso inclui dez mamíferos, um pássaro e seis répteis. No entanto, o conhecimento 

existente sobre a ecologia, distribuição e população da fauna de Moçambique ainda é muito 

limitado, de modo que todos os dados sobre a riqueza, endemismo, abundância e estado de 

conservação são baseados em estimativas. Outras fontes de informação, como a Lista de 

Vertebrados de Moçambique (IUCN, 2005), apontam resultados diferentes (Tabela 8 e Tabela 9). 

 

Tabela 7.2: Distribuição da fauna terrestre de Moçambique por grupo, de acordo com a 
IUCN, 2005 

Grupo Espécies Famílias 
Espécies Protegidas  

(DNFFB, 2002) 
Estado de Conservação (IUCN 

2005) 

Mamíferos 253 40 50 
2 CR /1 EN / 11 VU / 14 NT / 4 DD / 

2 LC / 32 LR / 21 end. / 131 
exóticas 

Aves 824 89 158 
3 EN / 17 VU / 20 NT / 1 DD / 14 LR 

/ 120 end. / 408 exóticas 

Répteis 280 22 8 
2 CR / 4 EN / 3 NT / 1 DD / 3 LR / 

92 end. / 122 exóticas 

Anfíbios 83 8 0 3 EN / 2 end. / 5 exóticas 

Legenda: CR - Em risco crítico; PT - Em perigo; VU - Vulnerável; NT - Perto de Ameaçada; 
LC - Preocupação Menor; DD - Dados Deficientes; LR - Menor Risco; fim. - endémico. 
Fonte: IUCN, 2005 
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Tabela 7.3: Distribuição de espécies de peixes de água doce para a bacia do Zambeze, de 
acordo com Marshall 2000 

Grupo Espécies Famílias 
Espécies Protegidas 

(DNFFB, 2002) 
Estado de Conservação 

 (IUCN 2012) 

Ictiofauna 196 29 0 
2 CR / 1 EN / 4 VU / 3 NT / 155 LC 

/ 10 DD / 21 NE 

 

Regionalmente, a área de estudo é caracterizada, em geral, pela ecorregião de Mopane. Esta 

ecorregião é conhecida por albergar um grande número de espécies na África Austral. É 

considerada uma área endémica para várias espécies de aves e répteis, bem como uma 

importante fonte de alimento para outros animais (Rio Doce Moçambique, 2006). Há indícios 

de que cerca de seis espécies de aves podem ser consideradas endémicas neste ecossistema: 

o pau-cinzento (Agapornis lilianae), o Pinarornis plumosus, o papagaião (Serinus 

citrinipectus), o agapornis nigrigenis, o rosa (Hypargos margaritatus) e o barbatinho 

zambiano (Lybius chaplini). 

Uma rica biodiversidade de avifauna é relatada para esta região, com cerca de 260 espécies 

de aves prováveis de ocorrer na província de Tete (Maclean, 1993). O Atlas de Mamíferos de 

Moçambique refere 60 espécies actuais prováveis na área, embora poucos realmente ocorram 

na área devido à degradação de habitat. 

Os factores que contribuem para a diversidade da fauna avícola na região são os habitats de 

zonas húmidas associadas ao rio Zambeze e a posição geográfica da zona, localizada no eixo 

das rotas migratórias de muitas espécies, paleoárcticas e intra-africanas (Brooke, 1984). 

 

7.2 Mamíferos 

De acordo com o MICOA (1998), um número total de 222 espécies de mamíferos estão listadas 

em Moçambique. Destas 222 espécies, 10 estão ameaçadas, pertencendo às ordens 

Artiodactyla, Carnivora, Perissodactyla e Proboscidea. Segundo a Rio Doce Moçambique 

(2006), o norte de Moçambique é o lar de várias espécies endémicas de grandes mamíferos, 

como o gnu azul (Connochaetes taurinus johnstoni) e uma subespécie da zebra de Burchell 

(Equus burchelli bohmii), ambos ameaçados. 

A riqueza em mamíferos na área de estudo parece ser relativamente baixa. Isso pode ser 

atribuído ao conflito armado. A degradação da vegetação como resultado do pastoreio e 

práticas agrícolas, que incluem técnicas de corte e queima, também compromete a 

ocorrência de animais selvagens. 
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Das espécies listadas para a área de influência do projecto, 12 estão protegidas, nos termos 

da lei de Moçambique. De acordo com a IUCN, 43 são considerados de baixo risco (Risco Menor 

- LR / Menor Preocupação - LC), um é Vulnerável (leão - Panthera leo), um está Ameaçado 

(elefante africano - Loxodonta africana) e um está Criticamente Ameaçado (morcego amarelo 

- Scotophilus borbonicus). 

Presentemente, e como resultado das pressões anteriormente descritas, a fauna de 

mamíferos da Província de Tete é composta principalmente de animais de tamanho médio e 

pequeno, incluindo apenas as espécies mais adaptáveis à degradação do habitat e à presença 

humana, que são comuns e amplamente difundidas na África Austral. 

Os pequenos predadores referidos na região incluem espécies como gineta (Genetta tigrina), 

civeta africana (Civettictis civetta) e gato serval (Felis serval). Pequenos herbívoros também 

são comuns na região, incluindo espécies como o xipene (Raphicerus sharpei), duiker 

(Sylvicapra grimmia) e o antílope-salta-rochas (Oreotragus oreotragus). 

Vários roedores também ocorrem, sendo as mais comuns as espécies dos géneros Cricetomys, 

Thryonomys e Grammomys. 

Os habitats com a maior diversidade de mamíferos estão associados com as florestas de 

Adansonia-Sterculia e vegetação ripária, seguidas das florestas e bosques de mopane, 

pastagem e floresta de Acácia (Golder, 2009). As áreas perturbadas e degradadas têm uma 

baixa biodiversidade e são frequentadas por espécies com exigências ecológicas reduzidas, 

muitas vezes de espécies muito adaptáveis (Timberlake, 2000). 

Durante o levantamento de campo, observaram-se herbívoros como o xipene (Raphicerus 

sharpei), e os locais frequentemente indicam a presença de hienas (Crocuta crocuta). 

 

7.3 Avifauna 

A região de Tete é caracterizada por uma avifauna diversa e abundante. Isto pode ser devido 

à sua localização na zona de transição entre o Oeste e o Leste do Rifte Este Africano. Esta 

área abriga também os grandes lagos do continente africano e as rotas principais de aves 

paleoárticas que migram dos continentes asiático e europeu. 

De acordo com MICOA (1998), 581 espécies de aves ocorrem em Moçambique. A partir desta 

lista apenas o Turnix hottentotta é referenciado como ameaçado. Cinco espécies 

(Polemaetus bellicosus, Terathopius ecaudatus, Poicephalus robustus, Bucorvus leadbeateri 

e Smithornis capensis) são consideradas vulneráveis ou espécies que provavelmente serão 

ameaçadas no futuro próximo. Outras 26 espécies são consideradas raras, ou ocorrem 

naturalmente em baixa densidade no ambiente (Maclean, 1993, Rio Doce Moçambique 2006). 
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De notar a possível ocorrência de 15 espécies migratórias paleoárcticas, duas das quais 

classificadas como quase ameaçadas (NT) pela IUCN (Circus macrourus e Coracias garrulus) 

e 17 espécies migratórias interafricanas, todas classificadas como de menor preocupação pela 

IUCN. Aproximadamente 30 espécies de aves associadas a áreas húmidas são de ocorrência 

provável na região de Tete, uma das quais (Rynchops flavirostris) é classificada como quase 

ameaçadas (NT) pela IUCN. 

Moçambique não tem uma lista vermelha de espécies ameaçadas para aves; no entanto, 

presume-se que os factores que ameaçam estas aves na África Austral podem ser os mesmos 

para a maioria das espécies em Moçambique, e como tal o Livro Vermelho Sul-africano - Aves, 

Brook (1984) foi utilizado como referência. 

O estado de conservação global de acordo com a IUCN também foi considerado. De acordo 

com a IUCN (2012), 5 espécies são classificadas como globalmente quase ameaçadas: Circus 

macrourus, Terathopius ecaudatus, Rynchops flavirostris, Agapornis lilianae, Coracias 

garrulous. Dois deles são migrantes paleoárcticos. A águia-sem-rabo (Terathopius ecaudatus) 

é classificada como vulnerável na África do Sul (Hockey et al., 2005). 

Rapaces, abutres, cegonhas, flamingos, gaivotas e andorinhas, garças e pelicanos são 

protegidos pela lei de Moçambique. Na área de estudo ocorrem 26 espécies que estão 

incluídas nesta lista. 

A alta diversidade de aves na região de Tete é devida aos pântanos e lagos associados ao rio 

Zambeze e afluentes. No entanto, a falta de zonas húmidas e pântanos na área de estudo 

implica uma menor biodiversidade de avifauna para as áreas de influência do projecto. 

Assim, na área, a maioria das espécies de aves está associada com vegetação ripária, 

vegetação de savana e vegetação perturbada. A Avifauna confirmada na área afectada pelo 

projeto está limitada às espécies mais comuns, devido à degradação da vegetação ripária, à 

fragmentação da mata ripária e à falta de áreas húmidas. 

 

7.4 Herpetofauna (Répteis e Anfíbios)) 

De acordo com Branch (1996), cerca de 170 espécies de répteis são documentadas em 

Moçambique. Uma estimativa semelhante é feita em MICOA (1998), onde 167 espécies de 

répteis estão documentadas, seis das quais estão em perigo de extinção. Deve-se notar que 

a informação sobre o grupo de répteis é baseada em dados limitados, portanto os valores 

dados em MICOA (1998) são baseados em estimativas. 
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Os répteis e anfíbios que podem ocorrer na área de estudo, particularmente na vegetação 

aquática e ripária, incluem espécies como o sapo comum (Tomopterna sp.), o lagarto-de-

cauda azul (Nucras caesicaudata), o Varanus niloticus, o Mabuya quinquetaeniata 

margaritifer, a Pitão de rocha da África Austral (Python sebae natalensis) e a mamba negra 

(Dendroaspis polylepis). Também é provável que possam ocorrer tartarugas (Geochelone sp. 

e Kinixys spp). Além das duas espécies de cobras acima referidas, também pode ocorrer a 

cobra cuspideira moçambicana (Naja mossambica) (Chenje, 2000). 

 

7.5 Ictiofauna 

A área planeada para a implementação do Projeto de Carvão de Estima está localizada na 

província de Tete, dentro da bacia do rio Zambeze, o maior rio africano que flui para o 

Oceano Índico, drenando uma área aproximada de 1,3 milhões de Km2. Do ponto de vista 

biogeográfico, a área pertence à Eco-região de Água Doce do "Zambeze Inferior" (WWF/TNC 

2012) que abrange o trecho inferior da bacia do Zambeze, a partir dos rápidos a jusante da 

barragem de Cahora Bassa e terminando no estuário do Zambeze, 650 Km a jusante. 

Na área abrangida pela Eco-região de Água Doce do "Zambeze Inferior", o perfil do rio 

Zambeze é altamente variável. Desde as Quedas de Água de Victoria até ao desfiladeiro de 

Lupata, a aproximadamente 70 km a jusante da cidade de Tete, um sector que faz parte da 

região geográfica do Médio Zambeze (Timberlake 2000), o rio tem geralmente um canal 

claramente definido confinado por uma combinação De desfiladeiros estreitos e amplos vales 

de origem em falhas. A partir deste ponto, o rio entra na denominada zona do Baixo Zambeze, 

caracterizada por paisagens mais suaves, com áreas planas e vales abertos (Timberlake 2000). 

Aqui, o rio adquire novamente um perfil típico de sistema de planície de inundação e 

geralmente é largo e dividido em vários braços de rio, com bancos de areia que podem, no 

entanto, formar um único canal durante a estação chuvosa. Estas planícies de inundação 

estendem-se para o delta de Zambezi que começa em Mopeia, a 120 quilómetros da costa 

(Marshall, 2000). 

A área do projecto é atravessada por três rios que drenam para o rio Zambeze. O rio 

Sanangué, o principal rio da região, atravessando o limite sul da área de mineração proposta, 

entra no Zambeze, aproximadamente 30 km mais abaixo. Dois afluentes menores de Sanangué 

também atravessam a área do projecto, o ribeiro de Chitumbe, que flui de noroeste, e o rio 

Nhaconhe, que flui de sudoeste (Consultec, 2012). 
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Um total de 196 espécies de peixes de água doce e de estuário foram descritas na bacia do 

Zambeze. A distribuição das espécies de peixes é irregular em todo o sistema, com mais 

espécies de peixes encontradas nas regiões a montante e na secção inferior do Zambeze 

(Marshal 2000), respectivamente 95 e 83, enquanto apenas 61 ocorrem na região do Médio 

Zambeze. As espécies de peixes descritas pertencem a 29 famílias de peixes de água doce, 

com os Cyprinidae (28%) e Cichlidae (19%) claramente em número superior ao número de 

outras famílias (Marshall 2000). 

No total, 94 espécies são descritas como ocorrendo na Eco-Região do "Baixo Zambeze". 

Destas, 55 espécies são principalmente de água doce, quatro são enguias catádromas e as 

restantes são espécies estuarinas (WWF/TNC 2012). A maior parte das espécies de peixes são 

espécies típicas da planície de inundação, habitando as secções Inferior do rio e ausentes ou 

raras na secção intermédia, como resultado da falta de habitats da planície de inundação 

(por exemplo, Barbus haasianus, Microctenopoma intermedium e Ctenopoma multispine). 

Algumas das espécies estuarinas, como o caboz, o tubarão-touro (Carcharhinus leucas) e o 

tarso de ovelha (Megalopscyprinoides) penetram muito em água doce até à garganta de 

Cahora Bassa (Marshall, 2000). 

A maioria das espécies (79%) que podem ocorrer na Eco-Região do "Zambeze Inferior" não 

apresentam motivos de preocupação para a sua conservação, sendo listadas como 

Preocupação Menor na Lista Vermelha da IUCN (Apêndice IV, UICN 2012). A tilápia de Kariba 

(Oreochromis mortimeri) e o peixe-serra eurihalino (Prisits microdon) são considerados em 

risco crítico. A tilápia de Moçambique (Oreochromis mossambicus) e o tubarão-touro 

(Carcharhinus leucas) também são considerados quase ameaçados. Quatorze espécies 

continuam não avaliadas e, para duas espécies, o Hilda's Grunter (Amarginops hildae) e o 

Killifish da Beira (Nothobranchius kuhntae), as informações existentes são consideradas 

inadequadas para fazer uma avaliação direta ou indireta de seu risco de extinção com base 

na sua distribuição e/ou estado da população. 

As comunidades de peixes nos rios Sanangué, Chitumbe e Nhaconhe provavelmente reflectem 

as comunidades de peixes do Zambeze Médio uma vez que o Sanangué entra no Zambeze 

nesta parte do rio. Além disso, como esses rios são temporários e podem secar 

completamente (Consultec/Epoch, 2012), espera-se que estas comunidades de peixes sejam 

altamente dependentes de recolonizações do canal principal do Zambeze. Dado que o 

Sanangué é um rio mais aberto, também pode ter habitat adequado para espécies mais típicas 

do Zambeze Inferior. 
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Estudos de peixes realizados na província de Tete (Bills 2000, COBA 2010) indicaram a 

ocorrência de 19 espécies de peixes (Tabela 7.4) no Zambeze e outros afluentes. Destas 

espécies, 16 estão actualmente listadas como de Preocupação Menor na Lista Vermelha da 

IUCN, duas espécies ainda não foram avaliadas pela IUCN e uma, a Tilápia de Moçambique, é 

considerada Quase Ameaçada. A família Cyprinidae é a mais representativa, com 5 espécies. 

Algumas destas espécies, o Imberi (Brycinus imberi), o Peixe-tigre (Hydrocynus vittatus), o 

Bagre africano (Clarias gariepinus), o Labeo púrpura (Labeo congoro), o Korokoro (Synodontis 

zambezensis) e a Tilápia de Moçambique são conhecidas por migrarem do Zambeze 

(Bowmaker, 1973, citado em Consultec/Epoch, 2012) e são, portanto, espécies potenciais 

ocorrendo no Sanangué e seus afluentes.  

 

Tabela 7.4: Espécies de peixes amostradas no Zambeze e afluentes na área da província 
de Tete (Bills 2000, COBA 2010) 

Família Nome Científico Nome Inglês 
Estado de 

Conservação 

Anguillidae 
Anguilla bengalensis labiata 

Peters, 1852 
African Mottled 

Eel 
LC 

Characidae 

Brycinus imberi (Peters, 
1852) 

Imberi LC 

Hydrocynus vittatus 
(Castelnau, 1861) 

Tiger Fish LC 

Clariidae 
Clarias gariepinus (Burchell, 

1822) 
Sharptooth 

Catfish 
NA 

Cichlidae 
Oreochromis mossambicus 

(Peters, 1852) 
Mozambique 

Tilapia 
NT 

Cyprinidae 

Barbus radiatus Peters, 1853 
Beira Barb 

Peters, 1853 
LC 

Barbus trimaculatus Peters, 
1852 

Threespot Barb LC 

Labeo altivelis Peters, 1852 Manyame Labeo LC 

Labeo congoro Peters, 1852 Purple Labeo LC 

Opsaridium zambezense 
(Peters, 1852) 

Northern Barred 
Minnow 

LC 

Distichodontidae 

Distichodus mossambicus 
Peters, 1852 

Nkupe LC 

Distichodus schenga Peters, 
1852 

Chessa LC 

Mochokidae 

Synodontis nebulosus Peters, 
1852 

Cloudy Squeaker LC 

Synodontis zambezensis 
Peters, 1852 

Brown Squeaker LC 
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Família Nome Científico Nome Inglês 
Estado de 

Conservação 

Mormyridae 

Hippopotamyrus 
discorhynchus (Peters, 1852) 

Zambezi 
Parrotfish 

LC 

Marcusenius macrolepidotus 
(Peters, 1852) 

Bulldog LC 

Mormyrops anguilloides 
(Linnaeus, 1785) 

Cornish Jack LC 

Schilbeidae 
Schilbe intermedius Rüppell, 

1832 
Silver Catfish LC 

Syngnathidae 
Microphis fluviatilis (Peters, 

1852) 
Freshwater 

Pipefish 
NA 

Legenda: IUCN - estado de conservação de acordo com a Lista Vermelha da IUCN: 
NA - não avaliado; NT - Quase Ameaçada; LC - Preocupação Menor. 
 

Nenhuma espécie de peixe foi colectada durante a avaliação de outubro de 2014, devido à 

falta de água, durante o tempo de estudo. 

 

7.6 Artrópodes 

A biodiversidade de invertebrados na Bacia do Zambeze é pouco conhecida, excepto para 

alguns grupos, especialmente libélulas (Ordem Odonata), borboletas e mariposas (Ordem 

Lepidoptera), gorgojos e joaninhas (Ordem Coleoptera) e gafanhotos (Ordem Orthoptera). 

O número de espécies de insectos e outros invertebrados presentes na Bacia é desconhecido, 

mas é provável que se situe nas centenas de milhares (Timberlake, 2000). 

Nesta região, não há estudos específicos sobre esse grupo faunístico. Para Moçambique havia 

aproximadamente 3.000 espécies de insectos, e isso representa apenas uma representação 

parcial do número real de espécies no grupo. Os níveis de endemismo e o estado de 

conservação das espécies são pouco conhecidos. 

A libélula Ceriagrion mourae é endémica de Moçambique como uma subespécie de libélulas; 

a Eleuthemis buettikoferi quadriguttata, só pode ser encontrada na fronteira de 

Moçambique-Zimbabwe (MICOA, 1998). A mariposa Mopane (Imbrasia belina) é amplamente 

distribuída em todo o sul, centro e leste da África. A sua distribuição na África do Sul segue 

a distribuição do seu principal hospedeiro, a espécie Colophospernum mopane (Mopane). 

Como outros grupos, há uma falta de dados qualitativos sobre a espécie (Mopane, 2005). 

Entre as famílias colectadas, 12 estavam representadas por apenas uma espécie. 
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Tabela 7.5: Espécies de insectos ocorrendo na região (ERM/Consultec, 2006) 

Ordem Família Nome Científico 

COLEOPTERA 

Buprestidae 

Chrysobotris sp. 

Neogalodis sp. 

Slernocera orissa 

Sphenopteri sp. 

Steriocers oresso 

Amblysterna nalalensis 

Chrysobatres epida 

Sphenoptera sp. 

Sternocera orissa 

Carabidae 

Anthia maxillosa 

Anthia burchelli 

Anthia fabricii 

Anthia gacricii 

Calosoma rugosa 

Cyphlloba rutata 

Lissanchenten sp. 

Oeda natalensis 

Piezie sp. 

Planeta sp. 

Tefflus sp. 

Tentyrrhini sp. 

Xenodochis sp. 

Cerembycidae 
Compromera sp. 

Cumalterma sp. 

Chrysomelidae  Sagrinae sagrina 

Curculionidae 

Lixus sp. 

Macrocerus costalis 

Macrocerus fellox 

Macrocerus spiniger 

Rhyteralinia sp. 

Lycidae Chamydelyen sp. 

Meloidae 

Cyanochyte sp. 

Cylindroethorax sp. 

Mglaceris sp. 
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Ordem Família Nome Científico 

Rylabris sp. 

Tenebrionidae 

Acis sp. 

Adesmia ditrita 

Anomalipus sp. 

Gonopus sp. 

Adesmia sp. 

Adesmis ditrita 

Gonocephalum veigar 

Gonopus sp. 

Micronterus sp. 

Pamerotoms sp. 

Phamerotoma rowleimum 

Phancrotoms sp. 

Strangylini sp. 

Tentyrrhini sp. 

DIPTERA  

Culicidae  Anopheles sp. 

Muscidae  Glossina sp. 

Sarcophagidae Sarcophaga carnaria 

LEPIDOPTERA 

Acraeidae 

Acraea eugenia 

Acraea oneaea 

Acraea terpsichora 

Cephonodes sp. 

Eupropucris armata 

Mimallonidae  Brachynenuns sp. 

Noctuidae  Cyligrama sp. 

Nymphalidae 

Byblia sp. 

Byblia sp. 

Hamanumida sp. 

Hypolimna muzipus 

Papilio demodoan 

Pieridae 

Belenois aurora 

Belenois zochalia 

Calotu avippis 

Clotus cupenp 

Dixeira sp. 
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Ordem Família Nome Científico 

Eurena sp. 

Gunomia hierta 

Gunomia natalensis 

Lecotis amata 

Precis clelia 

Xaraxes peliu 

Xaraxes sp. 

HEMIPTERA  

Coreidae  Anophamenis sp. 

Reducidae 
Anophamenis sp. 

Roscicusiclustris sp. 

ORTHOPTERA 

Gryliidae 

Gryllus achata 

Grylum acteta 

Lytograthus sp. 

Seapsipedus sp. 

Orthoptedae  Archdiuni vulgar 

Phasmidae  Cyphocraniagiga sp. 

Pyrgomorphidae  Zonocerus elegans 

Tettigoniidae 

Bacyltus 

Enyaliopsis sp. 

Orchelimum vulgares 

Rasphaeris sp. 

HOMOPTERA  Cercopidae  Lacris aresta 

Fonte: ERM/Consultec (2006) 

 

Entre os insetos registrados, dois géneros podem ser vectores de doenças. É o caso do 

Anopheles sp diptera, vector da malária, e Glossina sp, vector da doença do sono. 

Nenhuma lista de espécies presentes foi realizada durante os estudos anteriores. 

A presença de 71 espécies de animais foi confirmada durante a investigação do local em 

outubro de 2014 (Tabela 7.6), por meio de avistamentos visuais, trilhas, fezes e tocas:  

• Três répteis; 

• Sessenta e três aves; e 

• Cinco mamíferos. 

As 71 espécies encontradas na área de estudo durante a pesquisa de outubro de 2014 não 

incluíram nenhuma espécie da Lista Vermelha. 
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Tabela 7.6: Espécies animais registadas na área de estudo (Outubro de 2014) 

Classe Ordem Família Nome científico Nome comum 

Reptilia 

Testudines Testudinidae  Stigmochelys pardalis 
Tartaruga 
leopardo 

Squamata 

Scincidae Mabuya striata striata 
Lagarto listrado 

comum 

Lacertidae Nucras caesicaudata 
Lagarto de cauda 

azul 

Mammalia 

Rodentia Sciuridae  Paraxerus cepapi Esquilo de árvore 

Carnivora Herpestidae 
Galerella sanguinea Mangusto delgado 

Mungos mungo  Mangusto listado 

Artiodactyla Bovidae 
Raphicerus sharpei  Xipene 

Sylvicapra grimmia  Duiker comum 
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Tabela 7.7: Espécies de avifaunai registadas na área de estudo 

Espécies Nome comum Estado  Classificação 
de IUCN 

Impacto Razão 

Hirundo abyssinica Andorinha estriada 
pequena 

Comum Migrante intra-
africano 

  Baixo   

Delichon urbicum Andorinha dos Beirais Comum Migrante 
Paleárctico 
Não-reprod. 

  Baixo   

Hirundo rustica Andorinha de celeiro Comum Migrante 
Paleárctico 
Não-reprod. 

  Baixo   

Merops apiaster Abelharuco-comum Comum Migrante 
Paleárctico 
Não-reprod. 

  Baixo   

Cricus macrourus Tartaranhão-rabilongo incomum Migrante 
Paleárctico 
Não-reprod. 

Quase 
Ameaçado 

Moderado/Alto Espécie migratória, 
actualmente listadas 
globalmente como 
quase ameaçada. 

Apalis flavida Apalis de peito 
amarelo 

Comum Residente   Baixo   

Ardeola ralloides  Papa-ratos Comum Residente   Baixo   

Batis molitor  Chinspot Batis Comum Residente   Baixo   

Caprimulgus fossii Noitibó de 
Moçambique 

Comum Residente   Baixo   

Cercotrichas leucophrys Rouxinol-do-mato-
estriado 

Comum Residente   Baixo   

Chalcomitra amethystina Beija-flor preto Comum Residente   Baixo   

Chlorocichla flaviventris Bulbul de peito 
amarelo 

Comum Residente   Baixo   
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Cinnyris talatala Beija-flor-de-barriga-
branca 

Comum Residente   Baixo   

Cinnyris venustus Beija-flor-de-barriga-
amarela 

Comum Residente   Baixo   

Columba livia Pombo-das-rochas Comum Residente   Baixo   

Coracias caudatus Rolieiro-de-peito-lilás  Comum Residente   Baixo   

Corvus albus Gralha-seminarista Comum Residente   Baixo   

Crithagra mozambica Canário de 
Moçambique 

Comum Residente   Baixo   

Dendroperdix sephaena Francolim-de-poupa Comum Residente   Baixo   

Dicrurus adsimilis Drongo-de-cauda-
forcada 

Comum Residente   Baixo   

Dryoscopus cubla Picanço de 
almofadinha 

Comum Residente   Baixo   

Emberiza flaviventris Escrevedeira-de-
peito-dourado 

Comum Residente   Baixo   

Emberiza tahapisi Escrevedeira-de-
peito-canela 

Comum Residente   Baixo   

Estrilda astrild Bico-de-lacre-comum Comum Residente   Baixo   

Gallirex porphyreolophus Turaco-de-crista-
violeta 

Comum Residente   Baixo   

Lagonosticta senegala Amaranto Comum Residente   Baixo   

Lamprotornis mevesii Meves's Starling Comum Residente   Baixo   

Lybius torquatus Barbaças-de-colar-
preto 

Comum Residente   Baixo   

Malaconotus blanchoti Pincanco de cabeca 
cinzenta 

Comum Residente   Baixo   

Merops pusillus Abelharuco dourado Comum Residente   Baixo   
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Numida meleagris Galinha d’Angola Comum Residente   Baixo   

Oena capensis Pomba máscara de 
ferro 

Comum Residente   Baixo   

Parus niger Chapim-preto-
meridional 

Comum Residente   Baixo   

Plocepasser mahali Tecelão-pardal-de-
sobrancelhas-brancas 

Comum Residente   Baixo   

Poicephalus meyeri Papagaio Meyeri Comum Residente   Moderado General habitat loss. 

Prinia subflava Prínia-de-flancos-
castanhos 

Comum Residente   Baixo   

Prionops scopifrons Atacador-de-poupa-
branca 

Comum Residente   Baixo   

Pycnonotus tricolor Engole-malagueta Comum Residente   Baixo   

Rhinopomastus 
cyanomelas 

Bico de cimitarra Comum Residente   Baixo   

Streptoelia capicola Rola-do-Cabo Comum Residente   Baixo   

Streptoelia sengalensis Rola-do-Senegal Comum Residente   Baixo   

Tchagra australis Picanço-assobiador-
de-coroa-castanha 

Comum Residente   Baixo   

Tchagra senegalus Picanço-assobiador Comum Residente   Baixo   

Tockus erythrorhynchus Calau-de-bico-
vermelho 

Comum Residente   Baixo   

Tockus leucomelas Calau-de-bico-
amarelo 

Comum Residente   Baixo   

Turdus libonyana Tordo-chicharrio Comum Residente   Baixo   

Turtur chalcospilos Rola esmeraldina Comum Residente   Baixo   

Turtur tympanistria Rola-de-papo-branco Comum Residente   Baixo   

Upupa africana Poupa Euroasiática Comum Residente   Baixo   
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Uraeginthus angolensis Peito-celeste Comum Residente   Baixo   

Urocolius indicus Rabo-de-junco-de-
faces-vermelhas 

Comum Residente   Baixo   

Anaplectes melanotis Tecelão-de-cabeça-
vermelha 

Razoavelmente 
comum 

Residente   Baixo   

Campethera abingoni Pica-pau-de-rabo-
dourado 

Razoavelmente 
comum 

Residente   Baixo   

Dendropicos namaquus Pica-pau-de-bigodes Razoavelmente 
comum 

Residente   Baixo   

Eremomela icteropygialis Eremomela-de-
barriga-amarela 

Razoavelmente 
comum 

Residente   Baixo   

Melierax gabar Gavião-palrador Razoavelmente 
comum 

Residente   Moderado Espécie observada 
era parte da rara 
variedade escura 
desta espécie, que 
só compõe 7 - 25% 
da população. 

Nictor gularis Nicator oriental Razoavelmente 
comum 

Residente   Baixo   

Nilaus afer Brubru Razoavelmente 
comum 

Residente   Baixo   

Passer diffusus Pardal-de-cabeça-
cinzenta-meridional 

Razoavelmente 
comum 

Residente   Baixo   

Polyboroides typus Secretário-pequeno Razoavelmente 
comum 

Residente   Baixo   

Poicephalus fuscicollis Periquito-de-cabeça-
cinza 

Incomum Residente   Baixo   
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7.7 Tipos de habitats faunísticos 

A estreita relação entre as unidades de vegetação e a composição faunística específica foi 

observada em vários estudos científicos. Para fins desta investigação, as unidades florísticas 

são, portanto, consideradas representativas dos tipos de habitat faunístico. Os seguintes tipos 

de habitat foram resumidos a partir da avaliação botânica: 

• Habitat faunístico degradado; e 

• Habitat faunístico natural. 

 

Tipos de habitat degradados 

Dentro da área de estudo, foram encontradas grandes áreas de habitat faunístico 

transformado. Essas áreas perderam todos os elementos ecológicos originais das comunidades 

de vegetação regional original, e já não têm nenhum valor de biodiversidade (isto é, não 

constituem habitat para um número significativo de espécies faunísticas naturais). Os 

habitats faunísticos transformados da área de estudo incluem escavações, estradas e 

infraestruturas. Devido à natureza transformada destas áreas que se encontram dentro da 

área de estudo, são-lhes atribuídas sensibilidades faunísticas baixas: 

• Habitat degradado: baixa sensibilidade faunística. 

 

Habitat faunístico natural 

A área de estudo inclui alguns habitats faunísticos terrestres naturais. Os habitats faunísticos 

naturais da área de estudo diferem ligeiramente em termos de estado, diversidade, ligação 

e sensibilidade, mas essas diferenças são insignificantes 

As sensibilidades faunísticas estimadas de todos os habitats faunísticos naturais na área de 

estudo são estimadas como sendo de sensibilidade faunística média-alta: 

• Vegetação ripária; 

• Floresta de Mopane; 

• Floresta de Acacia spp; e 

• Floresta de Adansonia-Sterculia. 

 

7.8 Avaliação da sensibilidade do habitat faunístico 

Durante a avaliação de campo, a área de estudo foi investigada e avaliada em termos dos 

seguintes atributos de biodiversidade: 
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• Situação do habitat: nível de transformação e degradação do habitat em relação 

ao habitat faunístico intocado; 

• Diversidade de habitats: o número de diferentes tipos de habitats faunísticos 

(tanto em micro- como em macro-escala) encontrados dentro do local proposto 

e áreas limítrofes; 

• Ligação do habitat: o grau em que o habitat faunístico do sítio proposto está 

ligado a outras áreas naturais que permitam a deslocação dos animais para e a 

partir do habitat encontrado no local; 

• Espécies da Lista Vermelha: o grau em que um habitat adequado para as espécies 

da Lista Vermelha provavelmente encontradas na área de estudo (maior área de 

estudo) se localiza em cada local; e 

• Habitat faunístico sensível: a presença relativa de elementos do tipo de habitat 

faunístico sensível, tais como rocha superficial associada a afloramentos e 

colinas, bem como elementos de zonas húmidas. 

Tabela 7.8: Sensibilidade do habitat faunístico da área de estudo 

 
 

Pode concluir-se o seguinte: 

• Floresta Degradada: baixa sensibilidade faunística; 

• Vegetação ripária: sensibilidade faunística média/alta; 

• Floresta de Mopane: sensibilidade faunística média; 

• Floresta de Acácia: sensibilidade faunística média; e 

• Floresta de Adansonia/Sterculia: sensibilidade faunística média. 

 

Critério
Estado Diversidade Ligação

Dados 

Vermelhos
Sensibilidade

Índice de 

Sensibilidade

Classe de 

Sensibilidade

Comunidade

Habitat 

Degradado 2 1 1 1 2 14% Baixa

Vegetação 

Ripária 7 7 8 6 7 70% Média/Alta

Floresta de 

Mopane 5 6 5 4 6 52% Média

Floresta de 

Acácia 5 6 5 5 6 54% Média

Floresta de 

Adansonia-

Sterculia 5 6 5 6 6 56% Média

Classificação dos Critérios



ENRC Avaliação Ecológica 

14 - 398 9 January 2017 Página 61 

8 AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

A avaliação de impacto destina-se a apresentar uma descrição da natureza, significado da 

sua abrangência e potencial mitigação dos impactos identificados no ambiente florístico. 

 

O único impacto que foi identificado como alto antes da mitigação foi a perda da espécie de 

ave da Lista Vermelha da IUCN (Tartaranhão-Rabilongo) e do habitat associado. Para a 

sobrevivência desta espécie, é importante assegurar que as áreas naturais permaneçam 

dentro dos acampamentos e da área residencial. Isso agirá como corredores para estas 

espécies. Os rios precisam ser revegetados e devem ser aplicados tampões de pelo menos 

100m para criar um habitat adequado para essas aves. 

 

9 CONCLUSÃO 

Com base em várias considerações ecológicas e de biodiversidade, são estimadas as seguintes 

sensibilidades florais para os habitats florísticos terrestres da área de estudo: 

• Floresta Degradada: baixa sensibilidade florística; 

• Vegetação ripária: sensibilidade florística média/alta; 

• Floresta de Mopane: sensibilidade florística média/alta; 

• Floresta de Acácia: sensibilidade florística média/alta; e 

• Floresta de AdansoniaSterculia Woodlands: diversidade florística média/alta. 

Com base em várias considerações ecológicas e de biodiversidade, são estimadas as seguintes 

sensibilidades faunísticas para os habitats florísticos terrestres da área de estudo: 

• Floresta Degradada: baixa sensibilidade faunística; 

• Vegetação ripária: sensibilidade faunística média/alta; 

• Floresta de Mopane: sensibilidade faunística média; 

• Floresta de Acácia: sensibilidade faunística média; e 

• Floresta de AdansoniaSterculia Woodlands: diversidade faunística média. 

Durante a avaliação do impacto, retiraram-se as seguintes conclusões: 

• Os impactos durante a fase de construção foram considerados médios a baixos 

após a mitigação; 

• Durante a fase operacional, os impactos foram considerados médios a baixos após 

a mitigação; 
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• Considerou-se que as actividades pós-encerramento terão um impacto positivo 

na vegetação, após mitigação; e 

• Durante a fase de desactivação, os impactos foram considerados baixos após a 

mitigação. 

• Os impactos em escala regional foram considerados baixos após a mitigação. 

Com base nos resultados obtidos durante o levantamento de Outubro de 2014, não há razão 

para que o desenvolvimento da Mina de Estima não possa começar. 
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