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SUMÁRIO EXECUTIVO
Informações de base do projecto
O projecto proposto, que compreende a criação, instalação, operação e manutenção de infraestrutura de irrigação para servir entre 2.000 e 3.000 hectares de cana-de-açúcar orgânica, está
situado no Distrito de Chemba, na Província de Sofala, Moçambique e está a ser desenvolvido na
periferia da Vila de Chemba ao longo do Rio Zambeze e seus afluentes.
O desenvolvedor, EcoFarm Moçambique Lda. (EcoFarm), é, uma empresa de transformação e
comercialização de cana-de-açucar de crescimento orgânico, baseada em Moçambique. A
Ecofarm quer estabelecer este projecto com financiamento fornecido pelos governos de
Moçambique e dos Países Baixos.
A EcoFarm nomeou a Coastal and Environmental Services (CES) para realizar um levantamento
da fauna da área do projecto. Esta pesquisa estabeleceu os impactos esperados associados com
a construção e operação do projecto, e faz parte da Avaliação de Impacto Ambiental e Social
(AIAS), realizada pela CES.
Termos de Referencia
Os termos de referência seguintes foram fornecidos para o relatório da fauna terrestre:
 Fornecer dados gerais das tendências sazonais de reprodução e migração observadas
durante as duas estações secas e chuvosa;
 Identificar e listar todas as espécies de vertebrados terrestres e grupos de indicadores
selecionados de invertebrados que ocorrem na área do projecto, com base na literatura,
espécimes publicados ou regisros do local e ocorrências prováveis;
 Registar espécies de fauna identificadas na lista de área de projecto por: busca activa,
situação oportunista e coleta de espécimes;
 Fornecer detalhes de quaisquer novas espécies ou ocorrências
 Avaliar a preferência de habitat de animais selvagens e usar essas preferências de habitat
para avaliar a presença e abundância das espécies de fauna;
 Identificar EIC usando como referência a Lista Vermelha de Dados da IUCN;
 Definir e mapear habitats da fauna que são sensíveis e exigem a conservação. Estes
podem ter de ser definidos como “Áreas Restritas de Avanço” (ou seja, uma área com
grandes restrições sobre qualquer desenvolvimento);
 Descrever os impactos actuais sobre grupos de fauna, e
 Identificar quaisquer impactos que o projecto terá sobre os diferentes grupos de fauna e
espécies específicas que seriam significativamente afectadas pela proposta do projecto.
Pressupostos e Limitações
Pressupostos e limitações específicas do estudo incluem:
 Moçambique não tem listas nacionais de EIC. A avaliação de EIC é, portanto, difícil e deve
basear-se em listas elaboradas em países adjacentes, ou em listas internacionais (por
exemplo Lista Vermelha de Dados da IUCN 2012 e apêndices da CITES). As espécies que
constam neste relatório podem não estar completas, e é provável que EIC adicionais
possam ser encontradas durante a construção e operação do empreendimento.
 O conhecimento taxonômico de muitos grupos discretos ou não-carismáticos no norte de
Moçambique é pobre e novos táxons ainda são frequentemente descobertos; por exemplo.
anfíbios (Pickersgill 2007), répteis (Ramo & Bayliss, 2009, Branch & Tolley 2010, Wagner
et al. 2012), e é provável que um número de espécies não descritas espere ser descrito a
partir da região (ver anfíbios abaixo).
 Avaliação Nacional e Internacional dos táxons ameaçados é restrita principalmente a
grupos bem conhecidos, por exemplo, mamíferos e aves.
 Devido a essas limitações, foi necessário adoptar uma abordagem de precaução ao avaliar
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as distribuições de fauna, seu status taxonômico e conservação, e os potenciais impactos
das acções do projecto. Isto é particularmente relevante para os espécimes que podem
representar novas espécies.
O tempo é um constrangimento em estudos como estes e apenas uma amostra da fauna
da região foi tomada.
O acesso a todo a área durante o levantamento da estação chuvosa foi limitado devido à
presença de água de superfície e estradas inacessíveis.

Abordagem
O objectivo desta avaliação é identificar áreas de importância ecológica e avalia-las em termos de
sua importância de conservação. Deste modo, foi avaliada a sensibilidade ecológica de zonas
bem como as EIC que podem ocorrer em habitats encontrados na área.
Foram feitas duas visitas sazonais (uma visita na estação chuvosa em Fevereiro de 2013 e uma
visita estação seca em Outubro de 2013), para as áreas de projecto da EcoFarm e Cooperativa
Agrícola local para avaliar a diversidade de habitat e potencial diversidade da fauna da região.
O clima, topografia, geologia e tipo de solo, todos desempenham um papel importante na
determinação do tipo de vegetação de uma área particular. Além disso, os impactos do uso actual
da terra podem causar uma mudança nas comunidades de vegetação.
A precipitação média no Distrito de Chemba é na ordem de 700 mm por ano, da qual quase toda
cai nos meses de verão. Os picos de chuvas são observados em Janeiro e Fevereiro e os
invernos são essencialmente secos. A área é propensa tanto a secas severas como a inundações,
com os meses de seca muitas vezes seguidos de fortes tempestades e inundações elevadas
(Ferro e Bouman, 1987).
A bacia do Zambeze tem um clima tropical, com temperaturas mais baixas que ocorrem entre
Maio e Agosto, quando as temperaturas de “inverno” variam entre ~ 15°C e ~ 26°C. As
temperaturas diárias de “verão” ocorrem entre Setembro e Abril e variam entre ~ 23°C e ~ 30°C.
As rochas sedimentares da Formação Sena da idade do Cretáceo estão subjacentes a área de
estudo. Esta formação compreende arenito, calcarentites, conglomerados e siltitos e pode atingir
uma espessura de mais de 2 500m. Sua história de deposição está relacionada com a dissolução
de Gondwana cerca de 160 milhões de anos atrás e do enchimento da Bacia de Moçambique.
Depósitos sedimentares não consolidados da idade do quaternário estão associados a cursos de
rios e a planície de inundação do Rio Zambeze. Toda a propriedade é coberta por um horizonte de
solo arenoso e não foram observadas exposições rochosas.
A área de estudo é caracterizada por topografia ondulada e está localizada adjacente ao Rio
Zambeze; ela tem uma gama altitudinal de 70-300 m amsl. A área de estudo situa-se no vale
médio do Rio Zambeze. A topografia pode ser descrita como suavemente ondulada; eleva-se de
leste (Rio Zambeze) para oeste com o ponto mais elevado de 305 m amsl apenas ao norte da
área de estudo.
O terreno é usado principalmente para a agricultura de subsistência, criação de gado
(principalmente cabras e galinhas) e pesca. Além de agricultura de subsistência, os recursos
naturais são utilizados para a construção, o consumo medicinal e para complementar a
alimentação. A produção de carvão foi notada a ocorrer na área mais alargada. É evidente que
está sendo realizada extensa exploração madeireira na área de Chemba com numerosos veículos
madeireiros evidentes.
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D
DUATS avaliados durante o estudo ecológico
Legenda:Goba extension =Extensão de Goba; Lambani COCO = Cooperativa de Lambani; Chapo COCO =
Cooperativa de Chapo; Tsoni Farm = Farma Tsoni; Returning Youth = Jovens Regressados
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Resultados e conclusões
Foram identificados quatro tipos de habitats, típicos da região, na área do projecto:

Linhas de drenagem e dambos

Florestas Atrofiadas e Arbustivas

Florestas de Mopane

Campos arborizados, pastagens e áreas cultivadas
Todos os tipos de habitats na área do projecto foram altamente impactados e estão degradados
de forma significativa. A pastagem arborizada, pastagens e áreas cultivadas foram classificadas
como tendo uma baixa sensibilidade devido ao seu nível de degradação. Para além de uma
diversidade de avifauna de espécies comuns e generalistas, estas áreas fornecem pouco ou
nenhum habitat de fauna específica.
Áreas de vegetação natural, como a Floresta Atrofiada e Arbustiva (Floresta Zambeziana
Indiferenciada degradada) e Floresta de Mopane, foram todas atribuídas a sensibilidade ecológica
média devido à presença de árvores e capim, tornando este um tipo de habitat mais diversificado.
Ele fornece uma maior contribuição para a biodiversidade e funcionamento do ecossistema e tem
o potencial de ser utilizado por uma ampla gama de espécies faunísticas, predominantemente a
avifauna.
Embora altamente degradadas, as linhas de drenagem, incluindo zonas riparianas e dambos
foram atribuídas uma pontuação de sensibilidade elevada, uma vez que estas são as áreas de
processo importantes para o funcionamento do ecossistema. Elas também fornecem habitats
valiosos para muitas espécies faunísticas, incluindo anfíbios, répteis e aves, bem como o
fornecimento de corredores naturais para a dispersão da fauna em toda a área.
Um total de 9 espécies de um potencial de 41 espécies foi registado para o local do projecto,
incluindo a maioria das espécies características de zonas húmidas na região baixo do Zambeze
ex. o Sapo-azeitona (Amietophrynus garmani) e o Sapo-das-folhas-gigante (Afrixalus fornasini).
Como a visita ao local coincidiu com a estação seca, a maioria da actividade reprodutiva anfíbia já
tinha cessado. Foi encontrada a maior parte de espécie difundidas na estação seca, por exemplo
a Rã-dos-charcos (Phrynobatrachus spp) e e Rã-da-erva (Ptychadena spp).
Nenhuns anfíbios na região de Chemba são endémicos ou de interesse de conservação. O
material genético colhido durante a curta visita ao local (Afrixalus spp., Ptychadena spp. e
Phrynobatrachus spp.) vai ajudar muito na resolução de um complexo de espécies em um nível
genético e pode revelar taxa enigmático.
Um total de 20 espécies de um potencial de 81 de répteis que ocorrem na região do Baixo
Zambeze foi registado para o conjunto da área do projecto.
Foram registadas quatro espécies de répteis de especial preocupação durante o levantamento:
Cágado-articulada-para-trás (Kinixys zombensis), Cágado-leopardo (Stigmochelys pardalis),
Gibóia (Python natalensis), e Camaleão-de-pescoço-achatado (Chamaeleo dilepis). Elas estão
todas listadas no Apêndice II da CITES.
Um total de 96 espécies de aves foi registado durante os dois levantamentos, dos quais 75 aves
observadas durante o levantamento da estação chuvosa (Fevereiro) e 56 observadas durante a
estação seca (Outubro). Havia 34 espécies de aves que foram registadas durante tanto o
levantamento da época chuvosa como da seca.
Havia apenas duas espécies de aves que são consideradas ameaçadas pela IUCN, que foram
registadas no local; Águia-marcial Águia marcial (Polemaetus bellicosus) e Águia-bailarina
(Terathopius ecaudatus) foram registadas durante tanto o levantamento da estação chuvosa em
Fevereiro e a estação seca em Outubro. Além disso, umas outras oito espécies listadas na CITES
foram registadas, enquanto que um total de 61 aves EIC podem ocorrer no local.
Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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Um total de apenas 4 foi observado durante os dois levantamentos. O hipopótamo (Hippopotamus
amphibious) é o único grande mamífero encontrado geralmente na área, residente no santuário do
Rio Zambeze, enquanto as únicas outras espécies de mamíferos registadas foram a Lebre-denuca-dourada (Lepus saxatilis Esquilo-da-savana (Paraxerus cepapi), e um Morcegos-decaudaembainhada (Emballonuridae). Muito mais espécies foram identificadas por habitantes locais e
extensas armadilhas podem revelar mais espécies de mamíferos na área. Em geral, as
populações de mamíferos na área foram fortemente impactadas e muito diminuídas.
Apenas uma espécie de mamífero EIC foi registada na área, o hipopótamo.
Resumo dos impactos ambientais relacionadas a fauna terrestre
Foi feita uma avaliação dos potenciais impactos sobre a fauna terrestre associados ao projecto.
Determinou-se que, em geral, os habitats existentes estão altamente degradados como resultado
das pressões de terra e, portanto, a maior parte do local do projecto é de baixa a média
sensibilidade ecológica e os impactos do projecto serão impactos moderados ou baixos. No
entanto, é imperativo que o projecto implemente as medidas de mitigação para garantir que ele
não exacerbe os impactos existentes, mas sim mitigue-os.
Tabela 1: Resumo das classificações de impacto antes e depois da mitigação

Impactos
negativos
Impactos
benéficos

significância
impacto
MUITO
ELEVADA
ELEVADA
MODERADA
BAIXA

do

Pré mitigação

NENHUM

Pós mitigação

0

0

2
7
3

0
5
7

0

0

O local do projecto tem uma diversidade muito pobre de grandes espécies de mamíferos, embora
ainda existam números razoáveis de aves que usam a área, quer como residentes ou a título
temporário, como migrantes paleárticos ou Intra-África. Répteis e anfíbios também estão bem
representados na área e sua conservação deve ser considerada durante as fases de construção e
operação do projecto.
Recomendações
De modo a salvaguardar os habitats altamente sensíveis limitados que permanecem na área, foi
recomendado que corredores ecológicos com base nas maioria das áreas ecológicas sensíveis
(as linhas de drenagem, zonas riparianas e dambos) sejam designados como “Áreas Restritas de
Avanço” e definidos dentro do local do projecto para facilitar a circulação das espécies de fauna,
bem como a dispersão de sementes e a expansão dos tipos de vegetação existentes. Uma “Área
Restrita de Avanço” é uma área em que não deve haver nenhum desenvolvimento, excepto sob
circunstâncias extremas e somente após outras avaliações terem sido feitas.
Os corredores ecológicos de “Áreas Restritas de Avanço” também irão considerar as
necessidades das comunidades locais que necessitam para assegurar o acesso a áreas de uso
de recursos naturais, materiais de construção, lenha e plantas medicinais etc.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Informações do Projecto

O projecto é definido como o estabelecimento, instalação, operação e manutenção de
infraestrutura de desenvolvimento de irrigação que estará situado nos arredores da Vila de
Chemba ao longo do Rio Zambeze e seus afluentes, no Distrito de Chemba, Província de Sofala,
Moçambique.
Chemba, situa-se a cerca de 50kms norte de Vila da Sena, no lado ocidental do Rio Zambeze no
extremo norte da Província de Sofala de Moçambique (Figura 1.1), é um dos distitos mais pobres
de Moçambique com um clima quente e seco severo, com baixas e chuvas e imprevisíveis. Os
meios de subsistência das famílias são baseados em agricultura de subsistência de terra seca,
principalmente de milho e mapira, e um pouco de feijão, com rendimentos muito baixos,
resultando em má nutrição e segurança alimentar a tornarem-se sérias preocupações na região.
Assim, o projecto centra-se em um desenvolvimento de infraestrutura de irrigação, que permitirá
que as comunidades locais melhorem o seu potencial de renda através de uma melhor produção
agrícola que vai de alguma forma para a redução da desnutrição e preocupações de segurança
alimentar.
O sistema de pivô central e irrigação em linha dragline é projectado para ser usado para irrigar
2.860 hectares de cana-de-açúcar orgânica, que irá incluir 100 hectares de vegetais e culturas
alimentares. O projecto de irrigação será estabelecido com financiamento fornecido pelos
governos de Moçambique e dos Países Baixos, representados pela Agência NL e Agência de
Desenvolvimento Vale do Zambeze.
O projecto será desenvolvido e gerido pela EcoFarm, uma empresa de produção de cana-deaçucar orgânica, processamento e comércio baseada em Moçambique, que, para além das suas
parcelas de terra de desenvolvimento próprias (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra, ou
DUAT), ajudará três cooperativas locais (COCO Lambane, COCO Chapo, e COCO Jovens
Regressados) e cooperativa de agricultores com conhecimentos técnicos e equipamentos que
lhes permitam produzir a cana-de-açucar que pode ser vendida para EcoFarm (Figura 1.2).
Uma área adicional de expansão futura, Goba, no norte do local do projecto também foi avaliada
como parte do levantamento.
O projecto da EcoFarm também estabelecerá uma fazenda de gado na área de Farma Tsoni que,
quando totalmente operacional, vai abrigar até 5 000 cabeças de gado em confinamento. O
esterco bovino será colectado e utilizado para a produção de compostagem orgânica para uso
pela Ecofarm e suas cooperativas.
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Figura 1.1: Localização da proposta plantação da EcoFarm perto de Chemba, Província de Sofala,
Moçambique
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Figura 1.2: Mapa mostrando DUATs de desenvolvimento da EcoFarm e cooperativas
Legenda:Goba extension =Extensão de Goba; Lambani COCO = Cooperativa de Lambani; Chapo COCO =
Cooperativa de Chapo; Tsoni Farm = Farma Tsoni; Returning Youth = Jovens Regressados
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1.2

Objectivo

Fornecer uma descrição geral da fauna terrestre natural das áreas a serem desenvolvidas
directamente pela EcoFarm, e zonas adjacentes das cooperativas que serão impactadas pela
infraestrutura de irrigação associada.
Em adição, o objectivo deste estudo da fauna terrestre foi determinar a presença e distribuição de
espécies de interesse de conservação (EIC), bem como determinar a disponibilidade de habitat
provável no local para estas espécies.

1.3

Termos de Referência

Os seguintes termos de referência foram fornecidos para o relatório de fauna terrestre
 Fornecer dados gerais das tendências sazonais, de reprodução e de migração observadas
durante as duas estações seca e chuvosa;
 Identificar e listar todas as espécies de vertebrados terrestres e grupos de indicadores
selecionados de invertebrados que ocorrem na área do projecto, com base na literatura,
espécimes publicados ou registos do local e ocorrências prováveis;
 Registar espécies de fauna identificadas na lista de área de projecto por: busca activa,
situação oportunista e colecta de amostra;
 Fornecer detalhes de quaisquer novas espécies ou ocorrências;
 Avaliar a preferência de habitat de fauna e usar essas preferências de habitat para avaliar
a presença e abundância das espécies de fauna;
 Identificar EIC usando referência à Lista Vermelha de Dados da IUCN;
 Definir e mapear habitats de fauna que são sensíveis e necessitam de conservação. Estes
podem ter de ser definidos como Áreas “Restritas de Avanço” (ou seja, uma área com
grandes restrições sobre qualquer desenvolvimento);
 Descrever os impactos actuais sobre os grupos de fauna, e
 Identificar quaisquer impactos que o projecto terá sobre os diferentes grupos da fauna e
espécies específicas, que seriam significativamente afectados pela proposta do projecto.

1.4

Pressupostos e Limitações

Pressupostos e limitações específicos do estudo incluem:










Moçambique não tem listas nacionais de EIC. Avaliação de EIC é, portanto, difícil e deve
basear-se em listas elaboradas em países adjacentes, ou em listas internacionais (por
exemplo Lista Vermelha de Dados da IUCN 2012 e apêndices da CITES). As espécies que
constam neste relatório podem não estar completas, e é provável que EIC adicionais
possam ser encontradas durante a construção e operação do empreendimento.
O conhecimento taxonômico de muitos grupos discretos ou não-carismáticos no norte de
Moçambique é pobre e novos táxons ainda são frequentemente descoberto; por exemplo.
anfíbios (Pickersgill 2007), répteis (Ramo & Bayliss, 2009, Branch & Tolley 2010, Wagner
et al. 2012), e é provável que um número de espécies não descritas espere ser descrito a
partir da região (ver anfíbios abaixo).
Avaliação Nacional e Internacional dos táxons ameaçados é restrita principalmente a
grupos bem conhecidos, por exemplo, mamíferos e aves.
Devido a essas limitações, foi necessário adoptar uma abordagem de precaução ao avaliar
as distribuições de fauna, seu status taxonômico e conservação, e os potenciais impactos
das acções do projecto. Isto é particularmente relevante para os espécimes que podem
representar novas espécies.
O tempo é um constrangimento em estudos como estes e apenas uma amostra da fauna
da região foi tomada.
O acesso a todo a área durante o levantamento da estação chuvosa foi limitado devido à
presença de água de superfície e estradas inacessíveis
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2

PADRÕES E DIRECTRIZES

Os padrões e directrizes específicas para o estudo da fauna são como se segue:

2.1

Padrões de Desempenho da Corporação Financeira Internacional (IFC)
Relevantes para o Estudo Especialidade de Fauna

Os seguintes Padrões de Desempenho (PD) são aplicáveis:
1. PD 1: Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais
 Identificar e avaliar os impactos ambientais, riscos e oportunidades na área de influência
do projecto
 Evitar, ou quando a prevenção não for possível, minimizar, mitigar ou
compensar/contrabalançar os impactos adversos sobre o ambiente natural
 Promover a melhoria do desempenho ambiental das empresas através da utilização eficaz
dos sistemas de gestão
2. PD 6: Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais
Vivos
 Proteger e conservar a biodiversidade
 Manter os benefícios dos serviços do ecossistema
 Promover a gestão e utilização sustentáveis dos recursos naturais vivos através da
adopção de práticas que integrem as necessidades de conservação e prioridades de
desenvolvimento
O PD 6 aplica-se a habitats modificados, naturais e críticos.
Especificamente, o PD 6 aplica-se aos seguintes habitats observados nas áreas de estudo:
1. Habitats modificados que podem conter valor de biodiversidade significativa, conforme
determinado no presente relatório.
2. Habitats naturais que não devem ser significativamente convertidos ou degradados por
actividades do projecto, mas se nenhuma alternativa disponível for fornecida, pode ser
mitigada:
 Evitando impactos sobre a biodiversidade através da protecção de terras adjacentes,
 Implementando corredores biológicos
 Restaurando habitats durante as operações
 Implementando as compensações de biodiversidade
3. Habitats Críticos são áreas consideradas como áreas de alta biodiversidade que devem
permanecer em um estado natural, na falta deste, devem-se cumprir as condições
estabelecidas no ponto 17 do PD6 e é implementado um Plano de Acção para a
Biodiversidade destinado a obter ganhos líquidos de valores de biodiversidade para o habitat.
Embora a área do projecto ocorra em habitats naturais e modificados, três factores precisam ser
levados em conta ao considerar o acima exposto:
1. Habitats naturais, como rios podem ser indirectamente (ou seja, para além da área do
projecto) afectados pelas actividades de projecto e infraestrutura associada.
2. Nenhuns habitats críticos associados com alta biodiversidade foram identificados no local do
projecto.

2.2

União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN): Estatutos e
Regulamentos

O objectivo da IUCN é “influênciar, encorajar e ajudar as sociedades em todo o mundo a
conservar a integridade e a diversidade da natureza e garantir que qualquer uso dos recursos
Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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naturais seja equitativo e ecologicamente sustentável.” (IUCN, Acesso em: 20/11/2013).
De modo a alcançar este objectivo, a IUCN implementa programas, administrado pelo Congresso
de Conservação Mundial, sob a forma de uma série de actividades, tais como:


Investigar espécies e função do ecossistema e garantir uma utilização sustentável, equitativa e
ecológica dos recursos naturais;
Determinar a diversidade biológica, identificar as ameaças e as áreas de conservação
prioritárias;
Desenvolver boas práticas de conservação e uso sustentável das espécies e ecossistemas; e
Desenvolver ferramentas para a efectiva reabilitação, mitigação ou compensação.





A base de dados e princípios da IUCN são utilizados para a determinação de espécies de
preocupação especial, que seriam de alto valor de conservação no local do projecto. A Lista
Vermelha de Dados de Moçambique também será utilizada para determinar as espécies
específicas de preocupação especial do país.
O Padrão de desempenho 6 exige que a lista da IUCN e a Lista Vermelho de Dados dos países
sejam consultadas como parte do estudo de base para determinar o status de conservação de
espécies encontradas no local do projecto.

2.3

Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD)

Os objectivos da CBD abordam questões de conservação, uso sustentável e repartição
justa/equitativa dos benefícios dos recursos naturais. A CDB encoraja o uso da “Abordagem
ecossistêmica”, que se baseia na aplicação de metodologias científicas focadas em níveis de
organização biológica, incluindo processos, funções e interações entre os organismos e o
ambiente (Convenção sobre Diversidade Biológica, Acessada em: 20/04/2013). Os níveis são
estendidos para se referir a qualquer unidade ecológica funcional em qualquer escala.
A CBD salienta que a gestão adaptativa é necessária para os ecossistemas complexos e
dinâmicos. Respostas dos ecossistemas a impacto são não-lineares e muitas vezes atrasadas,
resultando em eventos reactivos imprevisíveis. A gestão deve ser adaptável a fim de responder a
esses eventos através da incorporação de uma abordagem de “lições aprendidas” e
considerações frequentes de “causa e efeito”.
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climáticas (UNFCCC), da qual
Moçambique é signatário, reconhece a CBD e os seus objectivos.
Os objectivos e princípios enunciados na CBD devem ser utilizados para avaliar os impactos e
desenvolver planos de gestão e de monitoramento.
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3

METODOLOGIA

3.1

A Avaliação

O objectivo desta avaliação é identificar áreas de importância ecológica e avaliar estas em termos
de sua importância de conservação. Deste modo, foi avaliada a sensibilidade ecológica de áreas,
bem como as EIC que podem ocorrer em habitats encontrados na área.
Em grande medida, a condição e a sensibilidade da vegetação também irá determinar a presença
de EIC da fauna e áreas com alta biodiversidade faunística.
Não é o objectivo deste estudo produzir uma lista completa de todas as espécies animais que
ocorrem na região, mas sim examinar uma amostra representativa. É, no entanto importante notar
áreas de alta sensibilidade, bem como EIC que possam ocorrer dentro dos habitats identificados.
O objectivo deste estudo é identificar áreas de alta sensibilidade e aquelas que podem ser sujeitas
a impactos significativos a partir do projecto. Aspectos que aumentariam a significância do
impacto, em termos de grupos de fauna, incluem:
 Presença de espécies de fauna de importância para conservação.
 Habitats de fauna de interesse de conservação.
 Áreas de alta biodiversidade.
 A presença de áreas de processo:
o Corredores ecológicos
o Terras Húmidas (incluindo dambos e rios)

3.2

Os Levantamentos

Foram feitas duas visitas sazonais (uma visita na estação chuvosa em Fevereiro de 2013 e uma
visita na estação seca em Outubro de 2013), para as áreas do projecto da EcoFarm e
cooperativas agrícolas locais para avaliar a diversidade de habitat e potencial diversidade da
fauna da região. Devido à grande área e diversos habitats a amostrar, a maioria da amostragem
faunística foi feita de forma oportunista, e não foram utilizadas matrizes de armadilha formais.

3.3

Diversidade Faunística

A diversidade conhecida da fauna terrestre na área do projecto foi determinada por uma revisão
da literatura. Espécies conhecidas da região, ou regiões adjacentes cujo habitat (s) preferido era
conhecido por ocorrer na área de estudo, também foram incluídas. Fontes bibliográficas incluíram:
 Anfíbios – Channing (2001), Pickersgill (2007), Poynton & Broadley (1985-1991), Schiotz
(1999), Frost (2012).
 Répteis – Broadley (2000), Branch (1998, 1999, 2008), Branch & Bayliss (2009), Branch &
Ryan (2001), Branch & Tolley (2010), Pieteren et al. (2013), Spawls & Branch (1995).
 Aves – Sinclair & Ryan (2010) e Lepage (2013).
 Mamíferos – Kingdon (2004).

3.4

Espécies de Interesse de Conservação

Espécies de Interesse de Conservação (EIC), em termos de área do projecto são definidas como:


Espécies ameaçadas:
1. As espécies incluídas em outras listas internacionais (por exemplo, Lista Vermelha de
Animais Ameaçados IUCN2012).
2. Possíveis espécies ameaçadas (ie táxons actualmente não-avaliados na Lista
Vermelha da IUCN 2012 cujo estado de conservação foi destacado posteriormente.

Definições incluem:
Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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Criticamente em Perigo (CR) - Um táxon está Criticamente em Perigo quando a
melhor evidência disponível indica que cumpre qualquer dos critérios de A a E para
Criticamente em Perigo, e é, portanto, considerado como enfrentando um risco
extremamente elevado de extinção na natureza.
Em Perigo (EN) - Um táxon está em perigo quando a melhor evidência disponível
indica que cumpre qualquer dos critérios de A a E para ameaçados, e é, portanto,
considerado como enfrentando um risco muito alto de extinção na natureza.
Vulnerável (VU) - Um táxon está Vulnerável quando as melhores evidências
disponíveis indicam que cumpre qualquer dos critérios de A a E para Vulnerável, e
é, portanto, considerado como enfrentando um risco elevado de extinção na
natureza.
Quase Ameaçada (QA) - Um táxon está Quase Ameaçado quando foi avaliado em
função dos critérios, mas não se qualifica para Criticamente em Perigo, Em Perigo
ou Vulnerável agora, mas está perto de se classificar para ou é susceptível de
beneficiar de uma categoria ameaçada num futuro próximo.

3.5



Espécies sensíveis: Espécies que não se incluem nas categorias acima, mas listadas no:
1. Apêndice I ou II da Convenção de Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas
(CITES).
2. Apêndice I lista as espécies que estão ameaçadas de extinção entre os animais e
plantas da lista CITES
3. Apêndice II enumera espécies que não estão necessariamente ameaçadas de
extinção, mas que podem tornar-se assim a menos que o comércio seja rigorosamente
controlado.



Espécies endêmicas: Espécies endêmicas na Província de Tete ou Moçambique em
geral

Mapeamento de Habitat

Os habitats foram mapeados usando interpretação visual de padrões (e fotos) a partir de imagem
de satélite, e estavam relacionados com os dados recolhidos no terreno.

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

8

EcoFarm Lda

Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Fauna Terrestre– Setembro de 2014

4

DESCRIÇÃO BIOFÍSICAS DA ÁREA DE ESTUDO

Este capítulo descreve a configuração biofísica da área do projecto, mas não inclui uma descrição
da fauna terrestre, que é descrita em detalhes nos capítulos seguintes.

4.1

Introdução

Moçambique está localizado no sudeste da África e faz fronteira com a Tanzânia, Malawi, Zâmbia,
Zimbabwe, África do Sul, Suazilândia, e o Oceano Índico. O país está dividido em onze províncias
(de sul para norte): Maputo, Maputo Cidade, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, Zambézia, Tete,
Nampula, Niassa e Cabo Delgado.
O país tem uma área total de 801,590 km quadrados, dos quais 784,090 km ² são terra e 17,500
km quadrados são água. O Zambeze é o maior dos 25 rios principais. Moçambique ocupa a
margem leste do grande escarpa sul Africana. As montanhas do interior caem para um patamar
amplo que descende para colinas costeiras e planícies. O extenso baixo planalto abrange quase
metade da área de terra. O planalto é arbustivo e de pastagem. Há manchas de floresta nas
montanhas oeste e norte. Arbustos subtropicais densos caracterizam a planície costeira. A floresta
abrange aproximadamente 25% da área de terra. As terras aráveis compreendem 5,6% e terras
agrícolas permanentes 0,3% da área total.

4.2

Ambiente Físico

As condições climáticas, solo e ecológicas no Vale do Zambeze da África Austral são
extremamente bem adequadas para a produção de cana-de-açúcar. Estudos realizados no local
da EcoFarm indicam que, com irrigação plena, pode ser produzida elevada produção de cana-deaçúcar (van Rensburg Com. pessoal.).

4.3

Clima

Em geral, Moçambique experimenta um clima tropical a subtropical, com o interior a ser mais frio
do que a costa. A área de estudo está situada em uma zona de transição entre a zona norte
influenciada por sistemas de baixa pressão equatoriais com monções na estação quente; e parte
do sul do país que experimenta anticiclones subtropicais. O clima é classificado como um clima
seco de savana.
A precipitação média no Distrito de Chemba é da ordem de 700 mm por ano, da qual quase toda
cai nos meses de verão. Os picos de chuvas são observados em Janeiro e Fevereiro e os
invernos são essencialmente secos. A área é propensa tanto a secas severas como a inundações,
com os meses de seca, muitas vezes seguidos de fortes tempestades e inundações elevadas
(Ferro e Bouman, 1987).
A bacia do Zambeze tem um clima tropical, com temperaturas mais baixas que ocorrem entre
Maio e Agosto, quando as temperaturas de “inverno” variam entre ~ 15°C e ~ 26°C. As
temperaturas diárias de “verão” ocorrem entre Setembro e abril e variam entre ~ 23°C e ~ 30°C.
As temperaturas médias mensais mínimas e máximas de longo prazo para a área de Chemba
estão representadas na Figura 4.1.
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Figura 4.1: Temperaturas médias mensais, mínimas e máximas para a área de Chemba, para o
período de 2008. (FAO, CROPWAT weather programme 2008).

4.4

Geologia e Solos

As rochas sedimentares da Formação Sena da idade do Cretáceo estão subjacentes a área de
estudo. Esta formação compreende arenito, calcarentites, conglomerados e siltitos e pode atingir
uma espessura de mais de 2 500m. Sua história de deposição está relacionada com a dissolução
de Gondwana cerca de 160 milhões de anos atrás e do enchimento da Bacia de Moçambique.
Depósitos sedimentares não consolidados da idade do quaternário estão associados a cursos de
rios e a planície de inundação do Rio Zambeze. Toda a propriedade é coberta por um horizonte de
solo arenoso e não foram observadas exposições rochosas.
Os solos da área de estudo estão relacionados com a geologia subjacente da área que consiste
em arenito rosa como a principal rocha do país. O arenito foi corroído ao longo do tempo por
inúmeros córregos e rios que correm para o leste até o Rio Zambeze, resultando em uma densa
rede de transmissão e vales fluviais onde a deposição de aluvião ocorreu nos arenito erodido.
Assim, além de solos derivados in situ a partir de arenito, existem extensas áreas de solos
aluvionares.
Três tipos de solo foram amplamente definidos para uma secção da área de estudo pelo Dr. Alois
Hungwe de Imagen Consulting (AgDevCo EcoFarm Report, 2012). Esta descrição foi expandida
para incluir todo o local de estudo da EcoFarm.
Solo Tipo 1: Este é o principal tipo de solo encontrado na área e ocorre nos interflúvios de terras
altas no aluvião antigo. Ele consistem em solos franco arenosos franco arenoso argilos
sobrepondo franco arenosos e franco arenosos argiloso semelhantes profundos (> 150 cm). Os
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solos são não-sódicos e bem drenados. Eles são adequados para a produção de culturas.
Solo Tipo 1a: Estes são solos sódicos que ocorrem nas áreas baixas de drenagem das áreas de
transmissão e de drenagem dos rios. Eles consistem de solos franco arenosos profundos e franco
arenosos argilosos sobrepondo agilosos arenosos e solos francos agilosos arenosos. Os
horizontes sódicos tendem a aparecer em profundidades de 40 a 70 cm. Estes solos são de
aptidão restrita para a produção de culturas.
Solo Tipo 2: Estes solos são encontrados nas mais baixas áreas de drenagem do local do
projecto. Eles consistem esm solso profundos (> 150 cm) médios a grossos granulados francos e
franco arenosos argilosos sobrepondo franco arenosos argilosos semelhantes. Os solos são nãosódico e bem drenados. A boa drenagem, boa fertilidade e profundidade fazem com que estes
solos sejam bem adequados para a produção de culturas. No entanto, a sua localização em áreas
de drenagem pode significar que as actividades agrícolas podem ter impacto sobre a drenagem
da área salvo disposição no projecto de irrigação.

4.5

Topografia

A área de estudo é caracterizada por topografia ondulada e está localizada adjacente ao Rio
Zambeze; ela tem uma gama altitudinal de 70-300 m amsl(veja a Figura 4.2). A área de estudo
situa-se no vale médio do Rio Zambeze. O vale é quente e suporta floresta semi-árida e savana.
A topografia pode ser descrita como suavemente ondulada; eleva-se de leste (Rio Zambeze) para
oeste com o ponto mais elevado de 305 mamsl apenas ao norte da área de estudo (Figura 4.2).
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Figura 4.2: Topografia e elevação da área de estudo.
Legenda:Goba extension =Extensão de Goba; Lambani COCO = Cooperativa de Lambani; Chapo COCO =
Cooperativa de Chapo; Tsoni Farm = Farma Tsoni; Returning Youth = Jovens Regressados
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4.6

Hidrologia

O Rio Zambeze flui por 820 km no interior do país, a partir da fronteira com a Zâmbia e Zimbabwe
para o mar no delta do Chinde. O Delta do Zambeze é uma grande planície aluvial, plana ao longo
da costa da região central de Moçambique. O Delta tem a forma triangular, cobrindo uma área de
aproximadamente 1,2 milhões de hectares que se estende 120 km de seu ápice interior (perto da
confluência dos Rios Zambeze e Shire) para a principal foz do Rio Zambeze e 200 km ao longo da
costa do Oceano Índico a partir da saída do Rio Cuacua perto de Quelimane sul à saída do Rio
Zuni. O Zambeze, sozinho, detém 50% da água do país, excluindo o Lago Niassa, tornando-se o
mais importante recurso hídrico natural no país e um dos mais importantes na África Austral.
O Rio Shire, que drena a partir do lago Malawi, entra no Rio Zambeze a jusante do local do
projecto cerca de 160 km da costa. O Rio Zambeze flui pela área de estudo, que está a
aproximadamente 2,5 km de distância em seu ponto mais próximo. Além disso, o Rio Nhazimba,
um afluente do Zambeze, flui através da parte norte da área de estudo. O Rio Sangadeze flui para
o sul da área de estudo, e também é um afluente do Rio Zambeze.

4.7

Tipos de habitats

A área do projecto ocorre dentro das florestas Zambeziana e de Mopane (Figura 4.3), que
transectam pastagem tropical e subtropical, biomas de Savana e Arbustivos. Ela representa uma
das ecorregiões terrestres do Fundo Mundial para a Natureza. Esta eco-região é descrita como se
segue:
“As Florestas Zambeziana e de Mopane estão dispersas em toda a África Austral, delimitadas pelo
Rio Luangwa no norte e o Rio Pongola no sul. As florerstas da árvore Mopane (Colophospermum
mopane) misturam-se com floresta Zambeziana em áreas de elevação mais baixa, muitas vezes
ao longo dos principais vales do rio”.
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Figura 4.3: Eco-regiões da WWF destacando as Florestas Zambeziana e de Mopane
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Os tipos e distribuição de habitats foram baseados no levantamento da vegetação (veja
Levantamento de Especialidade de Botânica, CES Dezembro de 2013). Habitats adicionais físicos
de fauna (por exemplo, zonas riparianas, dambos, etc) foram visitadas para avaliar a sua condição
e utilização pela fauna. Os seguintes habitats gerais foram reconhecidos na região e estes são
representados no mapa de vegetação da área do projecto (Figura 4.4):

4.8

Linhas de Drenagem e Dambos

As linhas de drenagem consistem tanto uma zona ripariana, que é uma faixa estreita de
vegetação lenhosa; ou caniçais e outra vegetação herbácea que cresce ao lado de rios e linhas de
drenagem. Os caniçais ocorrem como estandes densos ao longo de algumas secções das linhas
de drenagem e são o habitat preferencial para um número de espécies faunísticas especializadas,
especialmente anfíbios e aves em sua maioria associadas com cursos de água e rios. Na maioria
dos casos, mata ripariana lenhosa e árvores estão ausentes ou altamente degradadas (Ilustração
4.1), devido, principalmente, ao desmatamento pela população local, e não forma um habitat típico
da floresta ripariana. Estas linhas de drenagem permanentes, semi-permanentes ou sazonalmente
inundadas e rios incluem áreas de baixa altitude de drenagem (designadas localmente como
dambos) (Ilustração 4.2) e pastagens higrófilas (amigas da água). As espécies dominantes nas
áreas intactas são Ficus sycamoras cf subsp. sycamoras, Khaya niassica, Kigelia africana e
Acacia xanthophloea que são utilizadas por espécies da avifauna, como tecelões e Pica-peixes
(Ilustrações 4.1.).

Ilustração 4.1: Vegetação Ripariana no Rio Zambeze
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Ilustração 4.2: Dambo no local da Ecofarm

4.9

Florestas Atrofiadas e Arbustivas

Antes da perturbação, a Floresta Zambeziana Indiferenciada teria dominado o local. A vegetação
neste habitat não tem espécies de fauna típicas de Florestas de Mopane. No entanto, devido à
queima e limpeza frequente, esta floresta foi degradada e é melhor descrita como um matagal,
com árvores dispersas isoladas que cobrem menos de 5% e arbustos (muitas vezes crescimento
de rebrota), cobrindo cerca de 30%. As gramíneas e ervas dominam as áreas remanescentes. A
cobertura do canopy é, portanto, mais aberta, e como resultado, espécies típicas da floresta estão
principalmente ausentes (Ilustração 4.3). A vegetação neste habitat compreende principalmente
Acacias (A. nigrescens, A. Nilótica. subs Kraussiana e A. robusta), Albizia harveyi e espécies
Combretum, mas árvores emergentes ocasionais, ocorrem normalmente com alturas de até 15 m.
Ela é utilizada pelas espécies mais generalistas de aves, mas tende a ser inadequada para
anfíbios.
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Ilustração 4.3: Floresta Zambeziana Indiferenciada Degradada

4.10

Floresta de Mopane

As Florestas de Mopane ocorrem em pequenas manchas em todo o local do projecto e são
dominadas por povoamentos de espécies de Colophospermum mopane com indivíduos acima de
10 m de altura (Figura 4.4). Numerosas mudas e propágulos pertencentes a esta espécie, bem
como uma camada de grama foram anotadas no sub-bosque. Este habitat é um habitat típico da
floresta, embora a natureza quase monospecifica da floresta reduz a diversidade da fauna (e
especialmente avifauna).
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Ilustração 4.4: Floresta de Mopane no local da EcoFarm

4.11

Campos Arborizados, Pastagens e Áreas Cultivadas

Este tipo de vegetação é composto principalmente de ervas e gramíneas, bem como arbustos
isolados que ocupam 10-40% da cobertura (Ilustração 4.5). Em alguns casos estas pastagens
representam a vegetação natural derivada de inundações periódicas, ou em áreas baixas com
maior humidade do solo. No entanto, na maioria dos casos eles são previamente cultivados que
foram abandonados ou estão actualmente em pousio, e que representam diferentes níveis de
sucessão e/ou regeneração da vegetação natural. O fogo é um elemento constante e um factor
limitante na regeneração natural da vegetação, e também influencia a composição da fauna
nessas áreas. Ele fornece habitat para aves que se alimentam de sementes, tais como as viúvas e
pintadinhas.
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Ilustração 4.5: Campos Arborizados e Pastagem
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Figura 4.4: Mapa dos tipos de vegetação encontrados nas áreas do projecto EcoFarm e cooperativas
locais
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4.12

Avaliação da sensibilidade ecológica da área do projecto

Foi desenvolvido um mapa de sensibilidade ecológica através da identificação de áreas de
sensibilidade elevada, média e baixa (Figura 4.5).
Áreas de sensibilidade elevada incluem:



Áreas de processo, tais como rios, terras húmidas e riachos que são importantes para o
funcionamento do ecossistema, bem como a dispersão dos animais;
Áreas que contêm a maioria das espécies de fauna de especial preocupação encontradas
na área e podem conter um elevado número de espécies globalmente importantes

Áreas de sensibilidade média incluem:



Áreas que ainda prestam um valioso contributo para a biodiversidade e funcionamento dos
ecossistemas, apesar de estarem degradadas;
Áreas degradadas que ainda contêm espécies de fauna de especial preocupação.

Áreas de baixa sensibilidade incluem:



Áreas que estão altamente impactadas pelo actual uso da terra e fornecem pouco valor
para o ecossistema; e
Áreas altamente degradadas que não são susceptíveis de abrigar qualquer espécie de
preocupação especial.

Muitos dos tipos de habitats na área do projecto foram altamente impactado e estão degradados
de forma significativa. Os campos arborizados, pastagens e áreas cultivadas foram classificados
como tendo uma baixa sensibilidade devido ao seu nível de degradação. Para além de uma
diversidade de avifauna espécies comuns e generalistas estas áreas fornecem pouc ou nenhum
habitats de fauna específica (Figura 4.5).
Áreas de vegetação natural, como as Florestas Atrofiadas e Arbustivas (Floresta Zambeziana
Indiferenciada Degradada) e Floresta de Mopane, foram todos atribuídas a sensibilidade ecológica
média devido à presença de árvores e capim, tornando este um tipo de habitat mais diversificado.
Ele fornece uma maior contribuição para a biodiversidade e funcionamento do ecossistema e tem
o potencial de ser utilizado por uma ampla gama de espécies faunísticas, predominantemente
avifauna.
Embora altamente degradadas, as linhas de drenagem, incluindo zonas riparianas e dambos
foram atribuídas uma alta pontuação de sensibilidade elevada, uma vez que estas são as áreas
de processo importantes para o funcionamento do ecossistema. Elas também fornecem habitats
valiosos para muitas espécies faunísticas, incluindo anfíbios, répteis e aves, bem como o
fornecimento de corredores naturais para a dispersão da fauna em toda a área.
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Figura 4.5: Mapa de sensibilidade ecológica da área do projecto EcoFarm
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4.13

Uso da terra e influência humana

Quase todas as famílias são fortemente dependentes dos recursos naturais para a sua
subsistência. Mais informações sobre as práticas actuais de uso da terra na área podem ser
encontradas nos relatórios de Avaliação de Impacto Social e Avaliação dos Recursos Naturais e
Uso da Terra (CES 2013).
Não há serviços de água e todos os agregados familiares acessam e utilizam recursos hídricos
naturalmente disponíveis, especialmente os rios locais.
Muitas famílias também são dependentes da vegetação que ocorre naturalmente para a
construção de suas casas; o fornecimento de palha para os telhados das casas locais é feito a
cada dois anos a partir de qualquer lugar na área, enquanto a madeira para a construção de
postes também é encontrada localmente nas áreas mais florestadas. As florestas são utilizadas
para o combustível/lenha. No entanto, é evidente que a indústria florestal extensa está sendo
realizada na área de Chemba com numerosos veículos madeireiros evidentes. Outros recursos
naturais das áreas de floresta incluem a recolha de mel e frutos silvestres.
A Pesca no Rio Zambeze e outros rios sazonais é uma subsistência importante e actividade
económica para um número de famílias que vivem perto das margens do rio.
A agricultura na área está limitada a pequenas parcelas de subsistência aráves (machamba)
localizados perto de casas.
A pecuária compreende principalmente cabras, galinhas e porcos com apenas um pequeno
número de agregados familiares que têm rebanhos bovinos relativamente consideráveis.

4.14

Áreas Protegidas em Moçambique

A rede formal de área protegida em Moçambique é relativamente grande (Tabela 4.1, Fig. 4.6). No
entanto, os problemas de infraestrutura em declínio e protecção durante a guerra civil prolongada
(Hatton et al. 2001) levaram a uma má protecção formal de dos animais selvagens em muitas
partes isoladas do país, com o resultado de que muitas áreas agora reduziram severamente as
populações de animais selvagens. Houve programas extensos para elevar e revitalizar a rede de
áreas protegidas e proteger a biodiversidade no país (USAID 2008).
Tabela 4.1: Sistema de Área Protegidas de Moçambique (Serviços de Veterinaria e IIAM )

DENOMINAÇÃO
Parque Nacional
Reservas Nacionais
Áreas de Controle de
Caça (Coutadas)
Áreas de Caça
Reservas Florestais
TOTAL

4.15

NÚMERO
6
6
2

ÁREA DE SUPERFÍCIE (sq. km)
37, 476
47,700
2,700

12
13
52

50,017
9,452
147,345

% do PAÍS
4.69
5.95
0.34
6.24
1.8
17.32

Parques Nacionais, Reservas de Caça e Coutadas

O exame dessas áreas protegidas revelou que não há Parques Nacionais que ocorrem em
estreita proximidade com a área do projecto (Figura 4.6). O Parque Nacional mais próximo é o
Parque Nacional da Gorangoza que está situado a mais de 200kms a sul da área do projecto.
Existem algumas reservas de caça (Coutada Oficial # 1, 6, 7 e 13) que ocorrem a oeste e ao sul
do local do projecto. No entanto, os números de animais selvagens nessas áreas agora é baixo
devido à actividade humana que tem visto a caça descontrolada e caça furtiva, desportiva
afastando-se destas áreas devido à perturbação.
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4.16

Áreas Importantes para Aves

A Província de Sofala inclui duas Áreas Importantes para Aves (IBA), a saber: (1) Delta do Rio
Zambeze (MZ007) e (2) o Serra da Gorangoza e Parque Nacional (MZ008) - ambos suportam
uma elevada riqueza de espécies com afinidades Zambezianas (Parker, 2001). No entanto, nem
será impactada pelo projecto como a IBA do Delta do Rio Zambeze está a aproximadamente 200
km a sudeste da área do projecto de Chemba, enquanto a IBA de Gorangoza está a 250kms sul
da área do projecto.
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Figura 4.6: Áreas protegidas em Moçambique
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5

LEVANTAMENTO DA FAUNA DE VERTEBRADOS

5.1

Introdução

Moçambique tem uma grande diversidade de herpetofauna, devido à variedade de diferentes tipos
de habitats disponíveis e grande tamanho (área) do país. Embora não existam publicações
formais que tratam explicitamente deste tópico, fontes da internet respeitáveis indicam que 215
répteis (The Reptile Database 2013) e 69 espécies de anfíbios (AmphibiaWeb 2013) são
esperados de ocorrer em todo o Moçambique. Esta é, sem dúvida, uma subestimação da real
diversidade devido à sub-amostragem em muitas das áreas remotas de Moçambique,
especialmente as partes do norte do país (Nampula, Niassa e Cabo Delgado). Recentemente
Broadley e Farooq (2013) relataram o primeiro registo de serpente de videira Usambara
(Thelotornis usambaricus) para Moçambique, Verburgt e Broadley (Na imprensa) descreveram
uma nova espécie de Lagartixa-serpentina (Scolecoseps sp. nov) do norte de Moçambique, Portik
et al. (2013) descreveram uma nova espécie de Osga-anã (Lygodactulys régulo) a partir do Monte
Namuli, e Tolley et al. (2013 Em Prep) descreveram muitas novas espécies de camaleões
(Rhampholeon Stumptail sp. nov) do norte de Moçambique.
Ocorre em Moçambique uma avifauna diversificada; existem mais de 680 espécies de aves.
Embora algumas aves sejam comensais, adaptação rápida e com sucesso a ambientes
modificados, a maioria das aves são sensíveis às perturbações e necessitam migrar distâncias ou
sofrem maior mortalidade dentro de habitats degradados. No entanto, por causa de sua alta
mobilidade, as aves são capazes de rapidamente recolonizar habitats reabilitados (CES, 2000).
Não existe nenhuma avaliação recente das aves Moçambique, mas a IUCN (2012) e Birdlife
International (2008) cobrem Moçambique em seus dados. De acordo com a Birdlife International
(2008), a área de projecto não se situa numa Área Importante par Aves (IBA) (ver Secção 4.10.2
acima)
Cerca de 238 espécies de mamíferos ocorrem em Moçambique (IUCN 2012). A fauna de
mamíferos de Moçambique foi revista pela última vez por Smithers e Tello (1976). Embora a
endemicidade de mamíferos no sul de África seja alta (42%), esta não é a situação no norte de
Moçambique, incluindo a Província de Sofala, onde a endemicidade é muito baixa e a fauna é,
principalmente de transição entre a da faixa costeira do Leste Africano e região temperada do
Cabo.
É evidente a partir da descrição, que a área de estudo sofreu influência humana significativa,
especialmente nas imediações da área do projecto. Portanto a área de estudo é pouco povoada
com espécies faunísticas com baixos níveis de conectividade. Durante a visita ao local concluída
em Fevereiro de 2013, a única actividade de grandes mamíferos observada foi a do Hipopótamo
no Rio Zambeze, e a mesma observação foi feita durante o levantamento de Outubro de 2013. A
falta de actividade de grandes vertebrados é atribuída tanto à alta densidade de pessoas e a
influência da guerra civil experimentada em Moçambique, onde os animais foram caçados para
rações alimentares (Hatton et al., 2001).
Não há áreas formais de conservação no Distrito de Chemba (consulte a Figura 4.6).

5.2

Anfíbios

5.2.1

Visão Geral Regional dos Anfíbios

Os anfíbios são importantes em sistemas de zonas húmidas, particularmente onde os peixes são
excluídos ou de menor importância. Nestes habitats, as rãs são predadores de invertebrados
dominantes, muitos das quais são vectores de doenças para a malária e esquistossomose.
Relatórios de declínio de populações de anfíbios continuam a aumentar globalmente, mesmo em
parques protegidos imaculados. Estas quedas são eventos cíclicos não simples; rãs, por exemplo,
são espécies consideradas bio-indicadoras que reflectem o bem-estar dos ecossistemas
aquáticos (Poynton e Broadley 1991).
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Comentários recentes (Poynton e Broadley 1985-1991) reconhecem 53 espécies de rãs em
Moçambique, 30 das quais são registadas a partir da Região do Zambeze inferior (a região em
que está localizado o projecto), enquanto que outras 11 espécies também podem ocorrer
(Apêndice 1). Apesar desta diversidade relativamente alta, não há anfíbios endêmicos
actualmente registados a partir de Moçambique, embora levantamentos faunísticos mais
detalhados nas regiões relativamente pouco conhecidas do país, particularmente montanhosas
isoladas, são susceptíveis de revelar esquecimento de espécies únicas. Várias espécies com
faixas restritas ocorrem em Moçambique, mas todos estende-se para regiões adjacentes.

5.2.2

Espécies de Anfíbios registadas na área do projecto

Durante o levantamento do local (Outubro de 2013) um total de 9 espécies de um potencial de 41
espécies foi registado para o local do projecto, incluindo a maioria das espécies características de
zonas húmidas no baixo Zambeze ex. o Sapo-azeitona (Amietophrynus garmani) e o Sapo Sapodas-folhas-gigante (Afrixalus fornasini), (Ilustração 4.1). Como a visita ao local coincidiu com a
estação seca, a maioria da actividade reprodutiva anfíbia já tinha cessado. Na maior parte,
espécies difundidas foram encontradas na estação seca, por exemplo: a Rã-dos-charcos
(Phrynobatrachus spp) e a Rã-da-erva (Ptychadena \SPP), consulte o Apêndice 1.

Sapo-azeitona (Amietophrynus garmani)

Sapo-das-folhas-gigante (Afrixalus fornasini)

Ilustração 5.1: Dois anfíbios característicos registados durante a visita ao local na estação seca
Fotografias: W. Conradie

5.2.3

Anfíbio EIC

Nenhuns anfíbios na região de Chemba são endémicos ou de interesse de conservação. O
material genético colectado durante a curta visita ao local (Afrixalus spp., Ptychadena spp. e
Phrynobatrachus spp.) vai ajudar muito na resolução de um complexo de espécies em um nível
genético e pode revelar taxa enigmático.

5.2.4

Ameaças à Anfíbios

Não há nenhuma evidência de utilização directa significativa de anfíbios na região, quer para o
comércio internacional ou para o consumo como alimentos. Ameaças à anfíbios são, portanto,
indirectas, das quais a mais significativa é a perda de habitat devido a práticas agrícolas
existentes ou futuros desenvolvimentos industriais na região, dos quais o projecto da cana faz
parte. Aumentando a fragmentação do habitat pelo desmatamento ou degradação resultante da
agricultura ou da indústria, pode levar a impactos secundários, incluindo a mortalidade rodoviária
e exposição a predadores à medida em que os anfíbios movem-se de/e para locais de
reprodução das terras húmidas. Anfíbios a nível mundial são ameaçados pela destruição do
habitat, o uso de herbicidas e pesticidas, e o escoamento de fertilizantes. Além disso anfíbios
estão em declínio devido ao fungo quitrídio anfíbio (Berger et al., 1998), que se alimenta de
animais em um estado debilitado de saúde ou sob pressão de factores bióticos ou abióticos.
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5.3

Répteis

5.3.1

Visão Regional dos Répteis

Com a excepção de tartarugas terrestres todos os répteis terrestres são carnívoros, embora
alguns lagartos maiores complementem a sua dieta com matéria vegetal em determinadas épocas
do ano. Répteis, portanto, desempenham um papel importante na ciclagem de nutrientes nos
ecossistemas e no controle da população de suas presas, que muitas vezes incluem espécies
comuns de pragas.
A fauna de répteis de Moçambique foi revista pela última vez em 1982, e continua a ser pouco
conhecida. Aproximadamente 160-180 espécies de répteis ocorrem em Moçambique; a
endemicidade é baixa (11-12 espécies) e principalmente associada a ilhas. De acordo com
Broadley e Howell (2000), as florestas costeiras do norte de Moçambique entre os Rios Rovuma e
Zambeze permanecem em grande parte inexploradas e precisam urgentemente de investigação,
pois podem haver outras espécies remanescentes a serem descobertas. MICOA (1998) fornece
uma lista de possíveis espécies de répteis que podem ocorrer em Moçambique que estão listadas
no Livro Vermelho de Dados Sul-Africano, mas esta lista é datada, e muitas das espécies são
mencionadas a ocorrer no Sul de Moçambique. A compilação de literatura publicada indica que,
pelo menos, 81 espécies ocorrem na região de Chemba, com mais 12 espécies possivelmente
presentes (Apêndice 2).

5.3.2

Espécies de répteis registadas na área de projecto

Um total de 20 de um total potencial de 81 espécies de répteis que ocorrem na região do Baixo
Zambeze foi registado para o conjunto da área do projecto (ver Apêndice 2). Exemplos de 12 das
espécies registadas durante o levantamento são mostrados na Ilustração 5.2 abaixo.
Devido ao facto de que a visita ao local coincidiu com a estação seca,a baixa actividade de
anfíbios e insectos resultou na maioria das espécies de répteis estando dormentes e hibernando
em rachaduras profundas ou no solo (a maioria das cobras são comedoras especializadas de rãs).
A maioria dos répteis documentadas no local eram lagartos diurnos conspícuos, com
relativamente poucas cobras observadas ou capturadas. Embora as cobras formem a componente
dominante da diversidade de répteis na região, são principalmente pequenas, enigmáticas e
noturnas e, portanto, facilmente esquecidas. Numerosos cobras adicionais (15+) são susceptíveis
de estarem presentes na região e no local.

Agama de Moçambique (Agama mossambica)

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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Lagarto-mulato-com-placas(Gerrhosaurus
major)

Lagarto-amarelo-com-placas (Gerrhosaurus
flavigularis)

Víbora-comum (Bitis arietans)

Osga-de-dedos-grossos
(Chondrodactylus turneri)

Osga-das-casas-tropical
mabouia)

(Hemidactylus

Cágado-articulado do Leste (Kinixys
zombiensis)
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Turner

Osga-de-cabeça-chata (Hemidactylus
platycephalus)

Cágado-leopardo (Stigmochelys pardalis)
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Giboia (Python natalenis)

Cobra-da-barriga-listrada
(Psammophis orientalis)

Ilustração 5.2: Uma matriz de répteis registados durante a visita ao local na estação seca
Fotografias: W. Conradie

5.3.3

Répteis EIC

Foram registadas quatro espécies de répteis de especial preocupação: Cágado-articulado do
Leste (Kinixys zombensis), Cágado-leopardo (Stigmochelys pardalis), Gibóia (Python natalensis),
e Camaleão-de-pescoço-achatado (Chamaeleo dilepis) durante o levantamento, elas estão todas
listadas no Apêndice II da CITES. Apenas um réptil de Moçambique (o Cágado-de-carapaça-mole
de Zambeze, Cycloderma frenatum) está listado como “Quase Ameaçado” pela IUCN (2012) e
também está na lista de espécies protegidas de Moçambique (DNFFB, 2002), mas nenhum
habitat adequado para a espécie ocorre na região. Além disso, a Gibóia (Python natalensis)
também é uma espécie protegida em Moçambique (DNFFB, 2002). Outros quatro espécies de
interesse especial irão ocorrer na área: Lagarto-de-cinta de Jones (Cordylus tropidosternum),
Rocha Lagarto de monitor (Varanus albigularis), Varano-das-rochas (Varanus niloticus), e
Cágado-articulada-para-trás (K. spekii); todos estão envolvidos no comércio internacional e estão
listadas no Apêndice II II da CITES, que controla e documenta seus números no comércio
internacional. É altamente provável que a maioria destas espécies possa vir a ocorrer na área.
A endemicidade nos répteis em Moçambique é surpreendentemente baixa, com apenas cerca de
14 táxons endêmicos para o país, a maioria sendo associada com populações isoladas sobre as
várias Ilhas do Arquipélago de Bazaruto. Três novas espécies endêmicas foram descritas
recentemente de habitats montanhosos isolados no norte de Moçambique (Branch & Bayliss 2009,
Branch & Tolley 2010, Portik et al. 2013), indicando que as novidades taxonômicas adicionais
podem aguardar descrição sobre outros componentes do Grande Arquipélago Inselberg.
Tabela 5.1: Espécies de répteis de EIC que poderão ser encontradas na área do projecto e aredores
Nome completo
Cágado-de-carapaça-mole de
Zambeze
Gibóia
Camaleão-de-pescoçoachatado
Lagarto-de-cinta de Jones
Crocodilo do Nilo *
Cágado-articulada-para-trás
Cágado-articulada-para-trás do
Sul
Cágado-leopardo
Varano-das-rochas
Varano do Nilo
Totais

IUCN
QA

DNFFB
S

CITES

Registada

S

2
2

S
S

Cordylus tropidosternum
Crocodylus niloticus
Kinixys spekii
Kinixys zombensis

2
2
2
2

S

Stigmochelys pardalis
Varanus albigularis
Varanus niloticus
10

2
2
2
9

Nome Científico
Cycloderma frenatum
Python natalensis
Chamaeleo dilepis

1

2

S

4

QA = Quase ameaçada; * = Observada somente ao longo do Rio Zambeze
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5.3.4

Ameaças à Répteis

Tal como acontece com os anfíbios, não há nenhuma evidência de utilização directa significativa
de répteis na região, quer para o comércio internacional ou para o consumo como alimentos. No
entanto, todas as cobras são tratadas como perigosa e geralmente são mortas na descoberta
pelos habitantes locais. Isto apesar de a maioria das cobras na região ser não-venenosa e,
portanto, inofensiva. Entrevistas com habitantes locais e pessoal da pesquisa confirmou que
picadas de cobra na região eram raras, e geralmente não-fatais (embora com a dor e morbidade
ocasional). Nenhumas tartarugas foram observadas na natureza durante o inquérito, embora um
Cágado-articulada-para-trás do Sul adulto (Kinixys zombiensis) tenha sido colocado à venda por
moradores locais e o Cágado-leopardo (Stigmochelys pardalis) foiapresentado por funcionários da
farma. As tartarugas são conhecidas por serem facilmente colectadas para alimentar as
comunidades locais (Lindsey & Bento 2012), e seu número pode ser muito baixo ou mesmo
extirpado devido ao consumo local.
As ameaças mais significantes para répteis são indirectas, e resultam principalmente da perda de
habitat devido a práticas agrícolas existentes. Desenvolvimentos agrícolas propostos na região
irão agravar essa ameaça, especialmente a partir da fragmentação de habitat resultante que leva
à mortalidade elevada do tráfego rodoviário e da exposição a predadores como répteis
(especialmente cobras e monitores) movimentam-se sobre a paisagem através das áreas mais
expostas.

5.4

Aves

5.4.1

Visão geral regional de aves

Moçambique é ainda pouco explorado em termos de sua diversidade da avifauna, embora seja
bem recebido internacionalmente como um destino “avícola” fascinante e muito gratificante
(Cohen et al., 2006). O país possui mais de 680 espécies de aves, das quais 530 espécies
reproduzem-se em Moçambique. Esta estimativa é provavelmente ultrapassada e uma
subestimação grosseira, uma vez que Lepage (2013) faz menção de um espantoso númeno de
737 espécies (incluindo errantes e “acidentais”). Apesar dos valores de riqueza contraditórias,
Moçambique é um país que estimula grande interesse científico pela sua alta diversidade de aves
(Parker, 2001; MICOA, 2009). No entanto, sendo um país de tamanho considerável, é
surpreendente que apenas Moçambique tenha uma espécie “verdadeir” de aves endêmicas, ou
seja, a Apalis de Namuli (Apalis lynesi), que ocorre no norte de Moçambique nos Montes Namuli e
Mabu (Parker, 2001; Sinclair & Ryan, 2010).
Parker (2005) pesquisou o centro de Moçambique de 1999-2003, prestando especial atenção às
regiões ornitologicamente mal conhecidas. Ele registou 583 espécies na região, incluindo 47
espécies anteriormente não registadas na região, e 19 espécies novas para Moçambique. Isto
incluiu pelo menos 40 aves associadas tanto com os habitats costeiros ou de grandes massas de
água, que estão ausentes da região de Chemba.
De uma perspectiva de conservação, Moçambique sustenta um notável número de espécies com
restrição de alcance, em aves florestais particulares. Muitas destas espécies são quase
endêmicas no país e confinadas a três Áreas Endêmicas de Aves (AEA), que são compartilhadas
com o Zimbabwe, Malawi e África do Sul.
Estas AEA estão localizadas no seguinte: (1) costa Sudeste-Africana com espécies como Apalis
de Rudd, Beija-flor de Neergaard, Pintadinha-de-peito-rosado e Canário-de-peito-limão; (2) os
planaltos orientais do Zimbabwe que detém Pisco-da-floresta de Swynnerton; e (3) as montanhas
da Tanzânia-Malawi, onde pode-se encontrar Alete de Cholo, Pisco-montanha-malhado e Felosade-bico-comprido. Além disso, o país possui 30 espécies com afinidades Afro-temperadas (terras
altas) e 25 espécies são encontradas apenas ao longo do litoral costeiro do Leste Africano. Outras
26 espécies estão restritas às matas da Floresta Zambeziana (Parker, 2001), especialmente o
Mopane alto e Florestas de Brachystegia.
Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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O Rio Zambeze é um marco histórico importante e característico no Distrito de Chemba, e faz
fronteira com floresta Zambeziana e Mopane degradadas (o que muitas vezes forma estandes
mono-específicos de Colophospermum mopane).
Espécies típicas das florestas e vegetação densa aluvial ao longo do Rio Zambeze são as Picapeixe do Senegal, Rola do Cabo, Prínia-de-flancos-castanhos, Rolieiro-de-peito-lilás, Pisco de
Heuglin, e Cucal de Burchell. Aves comuns (> 30 aves/100ha) na floresta de Mopane incluem:
Toutinegra, Tecelão-de-sobrancelha-branca, Rola do Cabo, Atacador-de-poupa-branca, Rolaesmeraldina, Calau-de-bico-vermelho, Peito-celeste e Drongo-de-cauda-forcada.

5.4.2

Espécies de aves registadas na área de projecto

De acordo com a IUCN (www.iucn.org), das possíveis 439 espécies de aves que podem ocorrer
na área de estudo, um total de 96 espécies de aves foi registado durante os dois levantamentos,
das quais 75 aves observadas durante o levantamento da estação chuvosa (Fevereiro ) e 56
observadas durante a estação seca (Outubro). Havia 34 espécies de aves que foram registadas
durante ambos os levantamentos da estação chuvosa e seca (ver Apêndice 3).
A diferença no número de espécies de aves observadas durante as duas temporadas é explicada
pelo facto de que muitas das espécies típicas da região ou eram Palaearcticas ou migrantes intraÁfricae, portanto, só estão presente no local por um tempo limitado do ano. Por exemplo, todas as
espécies de cuco observadas durante a estação chuvosa teriam voado para o norte até Setembro
e elas não eram esperadas de serem vistas durante o levantamento da estação seca. Outras
espécies, como o Abelharuco-róseo só vêm para o Vale do Zambeze e áreas associadas a
reproduzirem-se nos meses de Setembro a Novembro e não seriam vistas durante o levantamento
de Fevereiro.
O número total de aves registadas foi um pouco baixo para esta região, no entanto, isto pode ser
explicado por duas razões; é provável que seja novamente um reflexo dos movimentos sazonais;
a maioria das aves migratórias já haviam migrado para o norte durante a época do levantamento
da estação chuvosa. Outubro é esperado a mostrar uma menor diversidade de espécies de aves
em comparação com o período chuvoso e, portanto, o menor número de espécies de aves
registadas naquele momento. Em segundo lugar, a vegetação e pássaros adequado habitats
típicos da região têm sido fortemente impactados e degradados pela alta densidade de pessoas e
sua ampla utilização dos recursos naturais. Aves que nidificam no solo, especialmente, têm sido
muito intensamente caçadas para o alimento por moradores locais.
A maioria das aves que foram registadas representado moradores típicos da Floresta Zambeziana
degradada e Floresta de Mopane, e das 96 aves registadas durante os dois levantamentos, a
maioria era representante desses tipos de habitats. Espécies típicas incluíram: Calau-cinzento,
Touraco-cinzento,
Rabo-de-junco-de-faces-vermelhas,
Picanço-de-almofadinha,
Picançoassobiador-de-coroa-preta, Eremomela-de-garganta-castanha, Abelharuco-dourado, pouco
abelha-comedor, Peito-celeste e várias espécies de pomba. As espécies Euplectes também foram
bem representadas neste habitat, bem como as áreas de capim perto de rios, estas incluíram:
Cardeal-tecelão-de asas-pretas, Cardeal-tecelão-vermelho, Viúva-de-asa-branca e Viúva-de-colarvermelho. No entanto, durante a estação seca muitas dessas aves perdem a sua plumagem que
os torna mais difíceis de identificar nessa época do ano.
As principais espécies registadas na Floresta de Mopane incluíram: Rolieiro-de-peito-lilás, brancoTecelão-de-sobrancelha-branca, Gaivão-papa-lagartos, Águia-marcial, Pica-peixe do Senegal e
Pica-pau-de-cauda-dourada.
Espécies de aves típicas encontradas dentro das linhas de drenagem, zonas Riparianas e dambos
incluíram: Barbaças-de-colar-preto, Pica-peixe-malhado, Pica-peixe-de-poupa, Abelharucodourado, Alvéola-preta-e-branca, Andorinha-estriada-pequena, Cuco-esmeraldino Cucal de
Senegal, Picanço-tropical, Picanço-de-peito-laranja e a sempre presente Toutinegra, Pássaromartelo, Beija-flor-de-colar um, Alvéola-preta-e-branca, tecelão da vila, Viúva do Zambeze, PeitoCoastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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celeste, Freirinha-bronzeada, bem como o Olho-branco Africano.
Certas guildas de aves, comuns em regiões desabitadas, estavam ausentes ou raras na área de
estudo. Estas incluíram: patos, gansos e marrecos; abetardas e Grous; francolin e Grous;
Borrelhos e Tarambolas; e abutres e grandes aves de rapina. A sua ausência é melhor explicada
por uma longa história de caça de subsistência visando aves maiores para alimentos. Além disso,
o aumento de regimes de fogo em habitats de planície de inundação, quando a caça de ratos de
cana ou preparação de pastagens para o gado também pode levar à extinção local de
empoleiramento de aves e locais de reprodução. Algumas das aves mais secretas, por exemplo,
Frangos-de-água e Franga-de-água-de-peito-vermelho, podem ter sido ignoradas, como nem
todas as áreas de habitat de terras húmidas foram pesquisadas.
Também deve-se notar que as galinhas (Gallus gallus domesticus) ocorrem nas comunidades da
região.

5.4.3

1.1.1 Aves EIC

Haviam apenas duas espécies de aves que são consideradas ameaçadas pela IUCN, que foram
registadas no local; a Águia marcial (Polemaetus bellicosus) e Águia-bailarina (Terathopius
ecaudatus) foram registadas durante tanto o levantamento da estação chuvosa em Fevereiro e
como na estação seca em Outubro. Além disso, uma das oito espécies CITES listadas foram
registadas, enquanto que um total de 61 aves EIC podem ocorrer no local. A EIC registadas
incluem principalmente as espécies de Falconiformes (por exemplo, águias, abutres, gaviões, etc),
e espécies Strigiformes (corujas). A Tabela 5.2 lista todas as aves EIC possíveis e registadas para
a área do projecto.
Tabela 5.2 Todas aves EIC possíveis e registadas para a área do projecto.

Espécies
Balearica regulorum
Necrosyrtes monachus
Gyps africanus
Bugeranus carunculatus
Torgos tracheliotos
Trigonoceps occipitalis
Sagittarius serpentarius
Bucorvus leadbeateri
Terathopius ecaudatus
Circus macrourus
Polemaetus bellicosus
Stephanoaetus coronatus
Falco vespertinus
Falco concolor
Coracias garrulus
Gallinago media
Rynchops flavirostris
Falco peregrinus
Tauraco porphyreolophus
Tyto alba

Nome Comum
Grou-corodao-austral
Abutre-de-capuz
Abutre-de-dorsobranco
Grou-carunculado
Abutre-real
Abutre-de-cabeçabranca
Secretário,
Calau-do-solo
Águia-bailarina
Tartaranhão-pálido
Águia-marcial
Águia-coroado
alcão-de-pésvermelhos-oriental
Falcão-sombrio
Rolieiro-europeu
Narceja-maior
Talha-mar-africana
Falcão-peregrino
Touraco-de-cristavioleta
Coruja-das-torres
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Categoria
EP
EP
EP

CITES
ii
ii

Possível
1
1

ii

1

VU
VU

ii
ii

1
1

VU

ii

1

VU
VU
QA
QA
QA
QA

ii
ii
ii
ii
ii

1
1
1
1
1
1

QA

ii

1

QA
QA
QA
QA
PP

ii

1
1
1
1
1

PP

ii

PP

ii

i

1

Registada

1
1

1
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Espécies
Tyto capensis
Otus leucotis
Bubo africanus
Otus senegalensis
Bubo lacteus
Scotopelia peli
Strix woodfordii
Glaucidium perlatum
Glaucidium capense
Asio capensis
Eupodotis melanogaster
Pandion haliaetus
Aviceda cuculoides
Pernis apivorus
Macheiramphus alcinus
Buteo augur
Elanus caeruleus
Buteo buteo
Haliaeetus vocifer
Milvus migrans
Milvus aegyptus
Circaetus cinereus
Circus aeruginosus
Circaetus pectoralis
Circus ranivorus
Circaetus cinerascens
Polyboroides typus
Kaupifalco
monogrammicus
Melierax metabates
Melierax gabar
Accipiter tachiro
Accipiter badius
Accipiter minullus
Accipiter ovampensis
Accipiter melanoleucus
Aquila pomarina
Aquila rapax
Aquila wahlbergi
Aquila nipalensis

Nome Comum
Coruja-do-capim
Mocho-de-facesbrancas
Corujão-africano
Mocho-de-orelhasafricano
Corujão-leitoso
Corujão-pesqueiro
Coruja-da-floresta
Mocho-perlado
Mocho-barrado
Coruja-dos-pântanos
Abetarda-de-barrigapreta
Águia-pesqueira
Falcão-cuco
Bútio-abelheiro
Falcão-morcegueiro
Bútio-augur
Peneireiro-cinzento
Bútio-comum
Águia-pesqueiraafricana
Milhafre-preto
Milhafre-de-bicoamarelo
Águia-cobreiracastanha
Tartaranhão-dospântanos
Águia-cobreira-depeito-preto
Tartaranhão-africano
Águia-cobreirabarrada-ocidental
Secretário-pequeno

Categoria
PP

CITES
ii

Possível
1

PP

ii

1

PP

ii

PP

ii

PP
PP
PP
PP
PP
PP

ii
ii
ii
ii
ii
ii

1
1
1
1
1
1

PP

ii

1

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii

1
1
1
1
1
1

PP

ii

PP

ii

1

PP

ii

1

PP

ii

PP

ii

1

PP

ii

1

PP

ii

1

PP

ii

PP

ii

Gaivão-papa-lagartos

PP

ii

Açor-cantor-escuro
Açor-palrador
Açor-africano
Gaivão-shikra
Gaivão-pequeno
Gaivão do Ovambo
Açor-preto
Águia-pomarina
Águia-fulvax
Águia de Wahlberg
Águia-das-estepes

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
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Espécies
Hieraaetus spilogaster
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus ayresii
Lophaetus occipitalis
Falco naumanni
Falco rupicolus
Falco dickinsoni
Falco amurensis
Falco subbuteo
Falco cuvierii
Falco biarmicus
Falco eleonorae
Ciconia nigra

5.4.4

Nome Comum
Águia-dominó
Águia-calçada
Águia de Ayres
Águia-de-penacho
Peneireiro-das-torres
Peneireiro-das-rochas
Falcão-de-Dickinson
Falcão-de-pésvermelhos-oriental
Falcão-tagarote
Ógea-africano
Falcão-alfaneque
Falcão-de-rainha
Cegonha-preta
TOTAIS

Categoria
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

CITES
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii

Possível
1
1
1
1
1
1
1

PP

ii

1

PP
PP
PP
PP
PP

ii
ii
ii
ii
ii

1
1
1
1
1
61

Registada

10

Ameaças à Aves

As florestas na área do projecto estão sob pressões antropogénicas de expansão da população, a
agricultura de subsistência, extração de madeira e produção de carvão vegetal local na região,
bem como o deamatamento da floresta para o projecto em si. A preparação da terra para a
operação de cana e de irrigação propostz também irá resultar em desmatamento local, como as
árvores são derrubadas para abrir caminho para a irrigação de centro-pivôs. Portanto, é
importante que o projecto tome as medidas de gestão necessárias para ajudar a reduzir a perda
de (1) árvores nativas, (2) perda de habitats sensíveis, como zonas riparianas, dambos e linhas de
drenagem, (3) a destruição de corredores de migração naturais e consequente (4) fragmentação
do habitat, e (5) a utilização insustentável dos recursos para a alimentação de aves devido ao
aumento do acesso e da actividade humana na região.
Como parte do projecto de infraestrutura, linhas eléctricas e pilões e postes associados serão
erguidos ao longo do local do projecto. Estes irão apresentar um risco de colisão para um número
de espécies de aves e, em especial, um risco para as espécies maiores, menos ágeis e noturnas.

5.5

Mamíferos

5.5.1

Visão geral Regional de Mamíferos

Moçambique possui 238 espécies registadas de mamíferos (MICOA de 2009). No entanto,
diversos factores contribuem para a dificuldade de prever com precisão locais conjuntos de
espécies de mamíferos. Moçambique é um país grande, com densidades populacionais altamente
variáveis e as pressões ambientais localizadas. Portanto, a integridade do habitat de uma
determinada área e diversidade de mamíferos subseqüente precisa ser avaliada em uma base
específica do local. O impacto humano, devido à perda de habitat e caça excessiva, é alto. Nove
das 21 espécies de antílopes que ocorrem no país são consideradas ameaçadas, e uma tornou-se
nacionalmente extinta. Outros grandes herbívoros, como o elefante, rinoceronte e búfalo, foram
removidos de muitas áreas. A caça de subsistência local e destruição do habitat durante um longo
período de tempo causou uma perda da diversidade de mamíferos e de densidade populacional
em muitas áreas de Moçambique. A perda de floresta e habitat de mato, em particular, significou
que não existem refúgios mamíferos para se refugiarem das pressões de caça.
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5.5.2

Espécies de Mamíferos registadas na área de projecto

De acordo com a IUCN (www.iucn.org), das possíveis 145 espécies de mamíferos que podem
ocorrer na área de estudo (incluindo relatos históricos, mas excluindo mamíferos domésticos), um
total de apenas 4 foram observados durante os dois levantam,entos (ver Apêndice 4) . O
hipopótamo (Hippopotamus amphibious) é o único grande mamífero encontrado geralmente na
área, residente no santuário do Rio Zambeze, enquanto que as únicas outras espécies de
mamíferos registadas foram a Lebre-de-nuca-dourada (Lepus saxatilis), Esquilo-da-savana
(Paraxerus cepapi), e um Morcegos-decauda-embainhada (Emballonuridae) capturado no
radiador de um veículo do projecto.
Com mais tempo no local e um programa dedicado de aprisionamento de pequenos mamíferos,
muito mais mamíferos seriam identificados a partir da área. No entanto, o baixo número de
espécies de mamíferos registados durante os levantamentos é um resultado directo da grande
impacto humano sobre os próprios mamíferos (através da caça excessiva de alimentos), bem
como a degradação de muitos dos habitats típicos de mamíferos na área.
Em conversas com moradores locais, várias outras espécies de mamíferos são regularmente
observadas na área, incluindo Ratos-das-canas (Thryonomys sp.) que são frequentemente
caçados para a alimentação, Manguço-vermelho (Herpestes sanguinea) e Manguço-listrado
(Mungus mungo) e Musaranho-elefante-de-quatro-dedos (Petrodromus tetradactylus). Houve
também relatos de Changane (Neotragus moschatus) na área do projecto, mas isso não foi
confirmado.
Além de mamíferos silvestres, os mamíferos domésticos que foram observados no local incluem:
gatos (Felis catus), cães (Canis Africanis), zebuínos (Bos sp.), Suínos (Sus scrofa) e caprinos
(Capra aegagrus).
A maioria das espécies de mamíferos que ainda podem residir na área ou são roedores
(Rodentia), morcegos (Chiroptera), ou musaranhos (Eulipotyphla). Estes são todos pequenos
mamíferos, que podem revelar-se difíceis de capturar e identificar: levantamentos de morcegos
exigem armadilhas a longo prazo, utilizando matrizes diversas e em diferentes habitats para
conseguir uma cobertura significativa das espécies susceptíveis de estarem presentes. Estas
dificuldades são aumentadas por movimentos sazonais, geralmente associados a disponibilidade
de alimentos. Muitas das espécies de morcegos que ocorrem na área do projecto são espécies
generalizadas de savana e floresta. Elas estão associadas a rios e outros recursos hídricos, e
exigem tanto cavernas ou construções, ou em alguns casos floresta ripariana, onde podem alojarse durante o dia. Enquanto nenhumas cavernas foram observadas a ocorrer na área de estudo,
árvores altas que podem fornecer abrigo para espécies pequenas de morcegos e também frutas
para morcegos comedores de frutas ocorrem ao longo dos sistemas de rios da região.
Apesar de muitos grandes mamíferos, terem ocorrido uma vez ocorreu na região, a maioria foi
extirpada de regiões acessíveis. Muitas das espécies que ocorreram historicamente na área são
ou artiodáctilos (Cetartiodactyla), tais como o búfalo, elande, Palapala-negra e Palapala-cinzenta;
ou carnívoros (Carnívora), tais como leões, leopardos e cães selvagens. Na maioria dos casos,
estas foram removidas por caçadores para a alimentação ou para abrir caminho para o gado, ou
simplesmente afastaram-se da área, devido à perturbação e/ou escassez de alimentos (isto é,
especialmente para os carnívoros).

5.5.3

Mamífero EIC

Oito mamífero EIC foram identificados na área de estudo: quatro deles ocorreram na área durante
tempos históricos e são altamente improváveis que ocorram ainda; três mamífero EIC ainda
poderiam eventualmente ocorrer na área, o Elefante Africano, Morcegos-de-nariz-enfolhado e
Morcego-frugívoro-gigante; e um, o hipopótamo (VU) é residente na área (ver Tabela 5.3).
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Tabela 5.3: Mamíferos EIC que possam ocorrer ou ter ocorrido dentro da área do projecto.

Nome científico

Nome comum

Lycaon pictus
Acinonyx jubatus
Panthera leo

Cão-do-mato
Chita
Leão
Elefanteafricano

Loxodonta africana
Hippopotamus
amphibius
Hipposideros
vittatus

Eidolon helvum
Panthera pardus

Hipopótamo
Morcego-denariz-enfolhado
da
Cafraria
Morcegofrugívorogigante
Leopardo
Totais

Estatut
o na
Lista
Vermel
ha
EN
VU
VU

Histórico

Possível

Relatado

Registado

1
1
1

VU

1

VU

1

NT

1

NT

1

NT

1
4

3

0

1

As EIC estão resumidas abaixo. A informação foi em grande parte tiradA de IUCN (2012):
O Cão-do-mato (Lycaon pictus) desapareceu de muita de sua escala anterior e seu tamanho da
população continua a diminuir, como resultado da contínua fragmentação do habitat, conflitos com
as actividades humanas, e as doenças infecciosas. Eles estão actualmente listados como em Em
Perigo. Eles desapareceram de grande parte de sua escala anterior e hoje as maiores populações
permanecem no sul de África e na parte sul da África Oriental (especialmente Tanzânia e o norte
de Moçambique). O Cão-do-mato teria ocorrido dentro da região de estudo dentro dos tempos
históricos, mas ele é altamente improvável de ocorrer nos tempos actuais.
A população conhecida de chitas (Acinonyx jubatus) é de aproximadamente 7.500 animais
adultos. As chitas desapareceram de enormes áreas de sua escala histórica. A África Austral e
Oriental são as fortalezas de espécies, embora tenha havido perda significativa da gama em
partes destas regiões. A distribuição corrente em vários países permanece em grande parte
desconhecida (Sudão, Somália, Eritreia, Angola, Moçambique e Zâmbia) e, embora a chita possa
ter ocorrido na região de estudo, é altamente improvável que ela ainda ocorra.
A população do leão Africano (Panthera leo) foi reduzida em cerca de 30% ao longo das duas
últimas décadas. As causas desta redução são a matança indiscriminada principalmente em
defesa da vida e da pecuária, juntamente com o esgotamento base de presas; essas causas não
são susceptíveis de terem cessado. Leões são encontrados na maioria dos países da África subsaariana. A maior gama de leões é no leste e sul de África (77%). O estado actual do leão ainda é
desconhecido sobre grandes partes da África, 7,6 milhão de km². No entanto, enquanto os leões
ainda ocorrem mais ao norte em Tete e províncias do norte de Sofala (Fusari et al. 2010), é muito
improvável que eles ainda possam a vir atravessar a área de estudo.
O Elefante Africano (Loxodonta africana) é o maior animal terrestre e tem sido objecto de
investigação considerável, mas as estimativas de distribuição e densidade de todo o continente
são difíceis de obter, para qualquer um único período de tempo. Em grande medida, isto é devido
à enorme gama coberta pela espécie, bem como para a grande variedade de habitats que ocupa.
Apesar de grandes extensões contínuas de gama de elefante permaneçam em algumas partes da
Europa Central, Oriental e Austral, a distribuição de elefantes está se tornando cada vez mais
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fragmentada em todo o continente.
A população de elefantes de Moçambique tem vindo a diminuir rapidamente durante as últimas 4
décadas. Esta diminuição deve-se principalmente ao impacto directo (comércio de marfim e
programas de controle de tsé-tsé) e da actividade humana indirecta (fragmentação do habitat e
factores associados) (Ntumi et al. 2009). Os elefantes são conhecidos do Parque Nacional da
Gorangoza que está situado mais de 200kms sul da área do projecto.
A espécie de mamífero mais comuns na área é o hipopótamo (Hippopotamus amphibius),
embora as estimativas populacionais sugerem que ao longo dos últimos 10 anos tem havido um
declínio 7-20% nas populações. Embora as causas do declínio da população sejam conhecidas
(exploração e perda de habitat), as ameaças não cessaram, nem há evidência das ameaças
serem removidas em um futuro próximo; portanto, a espécie está listada como Vulnerável.
Os hipopótamos comuns são encontrados em muitos países em toda África Sub-saariana, e foram
previamente encontrados em praticamente todos os habitats adequados. Eles ocorrem em rios em
toda a zona de savana da África, e nos principais rios da zona florestal na África Central. Apesar
do conflito civil na década de 1980 e 1990, um número surpreendente de hipopótamo parece ter
sobrevivido em Moçambique. A espécie ainda está amplamente distribuída e presente no Rio
Zambeze na fronteira com o local do projecto. Várias áreas protegidas do estado contêm
hipopótamo, embora apenas a Gorangoza, com cerca de 2000, tem uma população considerável.
O Morcego-de-nariz-enfolhado da Cafraria (Hipposideros vittatus) é listado como Quase
Ameaçado, porque, embora a espécie ainda esteja amplamente distribuída, presumivelmente uma
grande proporção da população mundial desta espécie é encontrada como algumas muito
grandes colônias de caverna de empoleiramento que estão ameaçadas por perturbação, perda de
habitat e sobrecaça. É provável que a espécie eseja a sofrer declínios significativos nesses locais.
Esta espécie foi registada principalmente na África África Oriental e Austral, com alguns registos
dispersos da África Ocidental e África Central. Na África Oriental a espécie varia entre Etiópia e
Somália, no norte, através do Quénia e da Tanzânia ao Malawi, Zâmbia e Moçambique. Esta
espécie pode ocorrer na região do projecto.
O Morcego-frugívoro-gigante (Eidolon helvum) é listado como Quase Ameaçado porque esta
espécie está em declínio significativo porque está sendo seriamente sobre-colhida para a
alimentação e medicina, tornando as espécies próximas à qualificação para Vulnerável. Este
morcego esta amplamente distribuído através da floresta tropical e zonas de savana da África do
Senegal, no oeste, até à África do Sul, no sul e a Etiópia, no leste. Este morcego é uma espécie
migratória em partes de sua escala. Relata-se que ocorra na área.
Os Leopardos (Panthera pardus) têm uma ampla gama e são localmente comuns em algumas
partes da África e da Ásia tropical. No entanto, eles estão em declínio em grande parte da sua
gama, devido à perda e fragmentação do habitat e caça para controle de comércio e de pragas.
Essas ameaças podem ser significativas o suficiente para que a espécie possa em breve
beneficiar de estatuto de Vulnerável. Na África Sub-saariana, os leopardos permanecem
amplamente, embora agora em manchas, distribuídos dentro dos limites históricos. Leopardos
ainda ocorrem na Província de Tete e no norte da província de Sofala, mas eles não foram vistos
no Distrito de Chemba por muitos anos (van Rensburg 2013, com. pessoal).

5.5.4

Ameaças à Mamíferos

É directamente evidente que a área de estudo tem mínima diversidade de mamíferos e densidade.
Apesar de alguns habitats representativos com complexidade estrutural possam apresentar
pequenas assembléias de mamíferos, há uma óbvia falta de mamíferos meso e maiores de
tamanho, tanto carnívoros como herbívoros.
Cães selvagens africanos (Canis africanus) tem uma profunda influência sobre os grandes
mamíferos na área do projecto. Os cães na área formam pacotes temporários, de modo a
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complementar suas dietas. Pacotes de cães são também são utilizados na captura de espécies
para os caçadores locais, que geralmente consistem de ratos de cana que são persuadidos das
áreas de pastagem utilizando fogo. Com o aumento do acesso à região e crescente afluência da
população local, o comércio local de espécies (carne de animais selvagens) pode ser esperado a
subir devido a preferências culturais para certas carnes, embora a escassez de animais na área
não possa fazer qualquer aumento notável na caça.
Caprinos e bovinos têm uma clara influência no ecossistema e vários habitats no local de estudo
onde eles tendem a ter profundo sobrepastoreio e efeitos de pisoteio sobre a vegetação e os
solos.
Como resultado da safra mono-cultura de cana, há um aumento dramático nos pequenos
mamíferos generalistas, em particular, o rato-de-cana e populações de aves granívoras. Isto terá
um efeito ecológico em cadeia em termos de um aumento no número de predadores, como cobras
e aves de rapina. Se as populações particulares de predador em causa aumentam na área de
EcoFarm, eles também podem espalhar-se por toda a região e, possivelmente, reduzir a
abundância de presas, e, potencialmente, a biodiversidade (extermínio de algumas espécies)
nessas áreas.
Os efeitos gerais das comunidades locais têm um grande impacto sobre a ecologia da área de
estudo. A caça de subsistência, remoção de habitat, deamatamento de arbustos e pecuária
afectam severamente assembléias de mamíferos em toda a região.
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6

QUESTÕES PRINCIPAIS DE FAUNA E AVALIAÇÃO DE IMPACTO

6.1

Introdução

Este capítulo trata de questões relacionadas com a fauna terrestre e impactos que foram
identificados como um resultado do projecto EcoFarm. O estudo que foi realizado fornece as
informações necessárias para avaliar os impactos que possam surgir a partir das fases de
construção e operacionais do desenvolvimento agrícola e de irrigação proposto. Estas foram
agrupadas em questões que incluem uma série de impactos relacionados do projecto sobre a
fauna terrestre em várias escalas espaciais e temporais relevantes.
A metodologia utilizada para avaliar a gravidade dos impactos é definida no ponto 4 da Introdução
ao Volume de Especialidade.

6.2

Impactos existente de Uso da Terra

Impactos existentes de uso da terra assumem duas formas principais, a perda, a fragmentação e
alteração dos habitats da região, e a utilização selectiva de certos grupos da fauna. A longa
história de ocupação humana na região resultou em perda de habitat e transformação de
desmatamento da terra, a colheita selectiva de madeira, pastagem, uso de fogo, etc. Muito pouco
habitat intacto permanece dentro da área do projecto. Não há corredores de mata ripariana
significativos que permaneçam ao longo das linhas de drenagem e extensas áreas de floresta foi
limpa.
Entrevistas com pessoas locais indicam que a utilização da fauna sobrevivente continua a ser
importante para as comunidades locais, particularmente em determinadas épocas do ano, quando
ocorre a falta de alimentos e fontes alternativas de alimentos deve ser utilizadas. Outros estudos na
área do projecto têm demonstrado que cerca de 9% da população está envolvida na caça como
uma actividade natural na utilização de recursos e pouco mais de 4% come o que caça, com o
restante sendo vendido para complementar a renda (CES SIA Novembro de 2013). Neste caso, a
perda destes recursos faunísticos para as comunidades aredores irá formar um impacto social
negativo.
Por outro lado, é evidente que a utilização da fauna tornou-se insustentável com a perda da maioria
dos grandes mamíferos e aves bem visíveis na região. O crescente aumento da população humana
na região tem uma maior mobilidade, e muitos tabus culturais foram erodidos seguindo o
deslocamento e mistura das comunidades durante o conflito civil. Muitos animais vertebrados, por
exemplo cobras e sapos menores, anteriormente rejeitados como alimentos são agora cada vez
mais colhidos, e mesmo que não sejam consumidos localmente, podem ser recolhidos, secos e
enviado para venda para outras comunidades

6.3

Impactos associados com o estabelecimento do projecto EcoFarm

Nesta fase do desenvolvimento proposto os principais impactos referem-se:
Questão 1 - Perda e fragmentação de habitats
Impacto 1.1: Perda e fragmentação da linha de drenagem, habitat de zona ripariana e
dambo
Impacto 1.2: Perda e fragmentação de habitat da Floresta de Mopane
Impacto 1.3: Perda e fragmentação das florestas atrofiadas e habitat arbustivo
Impacto 1.4: Perda e fragmentação de pastagens arborizadas, pastagens e áreas
cultivadas
Questão 2 - Perda de Diversidade Faunística
Impacto 2.1: Perda de Diversidade de Anfíbios
Impacto 2.2: Perda de Diversidade de Répteis
Impacto 2.3: Perda de Diversidade de Aves
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Impacto 2.4: Perda de Diversidade de Mamíferos
Questão 3 - Perda de Espécies de Preocupação Especial
Impacto 3.1: Perda de espécies animais de preocupação especial
Questão 4 - Perturbação dos Movimentos Faunísticos
Impacto 4.1: Perturbação do movimento faunístico
Questão 5 - Invasão de Fauna Exótica
Impacto 5.1: Invasão de espécies exóticas
Questão 6 - Aumento do Risco de Incêndios
Impacto 6.1: Impacto na faunal devido ao aumento do risco de incêndio

6.3.1

Questão 1 - Perda e fragmentação de habitats

Os impactos ambientais da perda de habitats são avaliados nesta questão. A acção principal do
projecto, resultando nesses impactos é a remoção e consequente perda de vegetação e habitats
faunísticos nos locais e áreas circundantes. O desenvolvimento de ligações rodoviárias e infraestruturas conexas levará ao aumento dos assentamentos humanos e desenvolvimento na área,
resultando em perda secundário adicional de habitat e fragmentação. Corredores ambientais
precisam ser estabelecidos dentro da região de impacto, mas devido ao extensa desenvolvimento
agrícola da região pode ser um desafio. Na maioria dos casos, a perda de habitat será
permanente.

6.3.1.1

Perda e fragmentação da linha de drenagem, zona ripariana e habitat de dambo

Causa e comentário:
Este habitat ocorre ao longo das linhas de drenagem e margens dos rios e afluentes na área do
projecto. Impactos directos sobre esse habitat incluem o desmatamento das margens dos rios
para plantar cana-de-açúcar e pisoteio do gado.
Mitigação e Gestão:
As seguintes acções de mitigação são sugeridas:
 Atribuir essas áreas como ”Áreas Restritas de Avanço” através da criação de um tampão
de 30m de cada lado da linha de drenagem ou em torno dos dambos e proibir actividades
de plantio nessas áreas;
 Educar os funcionários sobre Áreas Restritas de Avanço e como identificá-las;
 Ter um oficial de Ecologia no local para monitorar o desmatamento e garantir que
nenhuma Floresta Ripariana é acidentalmente removida para plantio;
 Onde possível, fazer a utilização de estradas e pontes existentes viáveis para evitar
desmatamento desnecessário de vegetação adicional;
 Reduzir o número de travessias por meio do planeamento e concepção cuidadosos;
 Cumprir com as recomendações contidas no PGAS relativo a travessia de rios;
 Reabilitar áreas impactadas pelo projecto que não são necessárias durante a fase
operacional;
 Nenhum resíduo (orgânicos, químicos ou não) deve ser armazenado ou despejado nessas
áreas altamente sensíveis.
 Localizar a infraestrutura do projecto longe dessas áreas;
 Fornecer gado com pontos de água para os evitar atropelamento de áreas riparianas em
busca de água;
 Desenhar e implementar um Plano de Monitoramento da Biodiversidade durante a fase de
construção e operação para garantir que o projecto não tem impactos negativos
desnecessários nesta comunidade vegetal.
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Declaração de Significância:
A perda da linha de drenagem, zona ripariana e habitat de dambos vai definitivamente ocorrer
dentro de Área de Estudo e terá um impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste
impacto sem mitigação é NEGATIVA ELEVADA. Este impacto é difícil de mitigar e mesmo com
medidas em vigor estE continuará a ser negativo moderado.
Efeito
Risco ou
Escala
Gravidade do
Probabilidade
Escala
Espacial
impacto
Temporal
Impacto:Perda de linha de drenagem, zona ripariana e habitat de dambos
Sem Mitigação
Permanente Área de Estudo
Grave
Definitivo
Com Mitigação
Permanente Área de Estudo
Grave
Provável
Impacto

6.3.1.2

Significância
Global

ELEVADAMODERADA-

Impacto 1.2: Perda de habitat de floresta de Mopane

Causa e comentário:
Este tipo de habitat ocorre como manchas em toda a área do projecto. Muitas das árvores
mopane estão actualmente a ser colhidas e exportadas como uma fonte de madeira. As últimas
manchas restantes deste habitat da floresta também serão directamente impactadas pelo projecto
por meio de remoção para o plantio de cana-de-açúcar e de pastagem de gado.
Mitigação e Gestão:
As seguintes acções de mitigação são sugeridas:
 Todas as árvores Mopane (Colophospermum mopane) que são removidas durante a fase
de estabelecimento e construção devem ser utilizadas para a construção de móveis e/ou
casas se apropriado.
 Áreas dentro da área do projecto que não são necessárias durante a fase operacional
deverão ser demarcadas como “Áreas Restritas de Avanço” e conservadas. Uma Área
Restrita de Avanço neste cenário é definida como uma área que deve ser conservada e se
infraestrutura adicional tiver que se colocada nesta área, estudos adicionais serão
necessários. Estas áreas proporcionam refúgio importante para aves, répteis, anfíbios e
mamíferos.
 Algumas áreas de habitat de mopane situadas próximo da comunidades deve ser
demarcada como “Áreas Restritas de Avanço” e mantidas como áreas de recursos naturais
para os habitantes locais.
 O desmatamento durante a construção deve ser reduzido ao mínimo;
 Sempre que possível, evitar colocar novas estradas através deste tipo de vegetação; e
 Identificar e manter corredores adequados para conectar fragmentos isolados deste tipo de
vegetação para garantir a preservação da diversidade genética.
Declaração de Significância:
A perda de habitat de Floresta de Mopane vai definitivamente ocorrer dentro de Área de Estudo e
terá um impacto grave, Permanente. A significância ambiental deste impacto não mitigado
ELEVADA NEGATIVA. Esse impacto pode ser difícil de mitigar, mas com algumas medidas em
vigor este pode ser reduzido a uma MODERADA NEGATIVA.
Efeito
Impacto

Escala
Escala
Espacial
Temporal
Impacto: Perda de habitat de floresta de Mopane
Sem Mitigação
Permanente Área de Estudo
Com Mitigação
Permanente Área de Estudo

6.3.1.3

Gravidade do
impacto
Grave
Moderado

Risco ou
Significância
Probabilidade
Global

Definitivo
Definitivo

ELEVADAMODERADA-

Impacto 1.3: Perda de florestas atrofiadas e habitat de matagal
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Causa e comentário:
Este habitat era anteriormente Floresta Zambeziana Indiferenciada e é provável que este tipo de
vegetação cobria grande parte do local do projecto. Ele agora está degradado através do
desmatamento para a agricultura e técnicas de corte e queima, com apenas pequenas manchas
de floresta remanescente. Isto resultou na maioria deste habitat sendo transformado em matagal
com árvores baixas e arbustos, formando um habitat da floresta atrofiada.
Mitigação e Gestão:
As seguintes acções de mitigação são sugeridas:
 Sempre que possível, recuperar áreas degradadas entre os pivôs centrais, onde elas
podem actuar como corredores ecológicos e manter algum do seu funcionamento
ecológico;
 Sempre que possível, utilizar estradas existentes para reduzir o desmatamento
desnecessário de vegetação existente;
 Manter a construção de novas estradas a um mínimo.
Declaração de Significância:
A perda de florestas atrofiadas e habitat de matagal vai definitivamente ocorrer dentro de Área de
Estudo e terá um impacto moderado Permanente. A significância ambiental deste impacto não
mitigado será NEGATIVA MODERADA. Mesmo com medidas de mitigação implementadas, este
continuará a ser um impacto NEGATIVO MODERADO.
Efeito
Impacto

Escala
Gravidade do
Escala
Espacial
impacto
Temporal
Impacto: Perda de florestas atrofiadas e habitat de matagal
Sem Mitigação
Permanente Área de Estudo
Moderado
Com Mitigação
Permanente Área de Estudo
Moderado

6.3.1.4

Risco ou
Significância
Probabilidade
Global

Definitivo
Definitivo

MODERADAMODERADA-

Impacto 1.4: Perda de Campos Arborizados, Pastagens e Áreas Cultivadas

Causa e comentário:
Este é o habitat dominante na área do projecto e é composto por um mosaico de campos naturais
e pastagens criadas por influências antropogênicas, como desmatamento e de corte e queima.
Este tipo de habitat está altamente impactado pelo uso actual da terra e também será fortemente
impactada pelo projecto. Ele só dispõe de habitat para espécies generalistas e pequenos
mamíferos
Mitigação e Gestão:
As seguintes acções de mitigação são sugeridas:
 Sempre que possível, recuperar áreas degradadas entre os pivôs centrais, onde eles
podem actuar como corredores ecológicos e manter algum do seu funcionamento
ecológico;
 Sempre que possível, utilizar estradas existentes para reduzir o desmatamento
desnecessário de vegetação existente;
 Manter construção de novas estradas ao mínimo.
Declaração de Significância:
A perda de Campos Arborizados, Pastagens e Áreas Cultivadas vai definitivamente ocorrer dentro
de Área de Estudo e terá um impacto moderado de Longo Prazo. A significância ambiental deste
impacto não mitigado será NEGATIVA BAIXA. Mesmo com medidas de mitigação implementadas,
este continuará a ser um impacto NEGATIVO BAIXO.
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Efeito
Risco ou
Significância
Escala
Gravidade do
Probabilidade
Global
Escala
Espacial
impacto
Temporal
Impacto: Perda de Campos Arborizados, Pastagens e Áreas Cultivadas
Sem Mitigação
Permanente Área de Estudo
Moderado
Definitivo
BAIXA Com Mitigação
Permanente Área de Estudo
Moderado
Definitivo
BAIXA Impacto

6.3.2

Questão 2 - Perda de Diversidade Faunística

Devido à perda de habitat e mortalidade directa ou indirectamente associada a acções e
operações específicas do projecto, uma perda da diversidade faunística provavelmente irá ocorrer.
Isto irá variar entre os grupos de vertebrados, dependendo da sua sensibilidade à perturbação, os
níveis de impactos existentes, e a sua dependência de habitats sensíveis.
A protecção do património faunístico e floral na região é geralmente pobre. A caça de todos os
animais em muitas áreas continua, embora a caça seja agora amplamente oportunista devido à
exaustão de recursos. Esta pressão de caça agrava o impacto da perda de habitat onde muitos
fragmentos de habitat já são demasiado pequenos para manter populações viáveis de mamíferos
a longo prazo mesmo de médio porte. Em adição, animais selvagens e, por exemplo aves de
rapina, pássaros que nidificam no solo, e ratos e camundongos, são muitas vezes vistos como
pragas para o gado, lavouras e celeiros de alimentos e, portanto, mortos. Pressões de pasteio por
animais domésticos e os frequentes incêndios geram impactos adicionais em pequenos
vertebrados da região.

6.3.2.1

Impacto 2.1: Perda de Diversidade de Anfíbios

Causa e comentário:
A área do projecto contém diversidade de anfíbios típica regional, mas mais uma pesquisa
adicional em um nível genético pode revelar taxa enigmático. Devido à perda de habitat e
mortalidade directamente associada a acções específicas do projecto, por exemplo, o aumento do
tráfego rodoviário, uma perda de diversidade de anfíbios provavelmente irá ocorrer. Mortalidades
de anfíbios irão ocorrer durante todas as fases (construção e operação), mas serão mais
significativas em associação com a perda de habitat, particularmente de linhas de drenagem,
floresta ripariana e dambos.
Medidas de mitigação:
 Atribuir habitat anfíbio tais como linhas de drenagem, floresta ripariana e dambos como
“Áreas Restritas de Avanço” através do estabelecimento de um tampão de 30m de cada
lado e proibir actividades de plantio nessas áreas;
 Educar os funcionários sobre as Áreas Restritas de Avanço e como identificá-las;
 Onde possível, faze a utilização de estradas e pontes existentes viáveis para evitar
desmatamento desnecessário de vegetação adicional;
 Reduzir o número de travessias por meio do planeamento e concepção cuidadosos;
 Sempre que possível reabilitar linhas de drenagem, floresta ripariana e dambos
impactados pelo projecto que não são necessários durante a fase operacional;
 Localizar a infraestrutura do projecto longe dessas áreas;
 Fornecer o gado com pontos de água para os evitar atropelamento nas linhas de
drenagem, mata ripariana e áreas de dambos em busca de água;
 Os programas de educação sobre o valor dos anfíbios deveria ser conduzida para
funcionários da EcoFarm e habitantes locais;
 Deve ser iniciado um programa de monitoramento de anfíbios, com estações de
amostragem e os protocolos de monitoramento desenvolvidos. Devido a suas histórias de
vida bifásicas, a maioria dos anfíbios são bons indicadores para o monitoramento da saúde
ambiental de ambos os ecossistemas terrestres e aquáticos. Pessoal que realiza esse
monitoramento precisa ser treinado especificamente nos protocolos adequados.
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Declaração de Significância:
A perda de de diversidade de anfíbios vai provavelmente ocorrer dentro de Área de Estudo e terá
um impacto moderado de Longo Prazo. A significância ambiental deste impacto não mitigado
será NEGATIVA MODERADA. Com medidas de mitigação implementadas, este tornar-se-á um
impacto Negativo BAIXO.
Efeito
Impacto

Escala
Escala
Espacial
Temporal
Impacto: Perda de Diversidade de Anfíbios

Gravidade do
impacto

Sem Mitigação

Longo Prazo Área de Estudo

Moderado

Com Mitigação

Longo Prazo Área de Estudo

Ligeiro

6.3.2.2

Risco ou
Significância
Probabilidade
Global

Provavelmente
MODERADAOcorre
Pode Ocorrer
BAIXA-

Impacto 2.2: Perda de Diversidade de Répteis

Causa e comentário:
A área do projecto provavelmente contém uma maior diversidade de répteis do que os
descobertos durante a pesquisa. Populações de répteis, especialmente cobras, são difíceis de
estudar. As entrevistas com moradores locais indicaram que as tartarugas foram possivelmente
comidas por algumas pessoas, e isto pode aumentar com o aumento do crescimento da
população na área. Perda significativa de um grande número de cobras e outros répteis devido a
perda e fragmentação de habitat devido ao plantio irá ocorrer. Números humanos aumentados
associados com o desenvolvimento do projecto levarão a um aumento da mortalidade de cobras
directamente de mortalidade rodoviária e atitudes humanas.
Medidas de mitigação:
 Restringir condução noturna desnecessária nas estradas.
 Educar os funcionários da EcoFarm e os habitantes locais sobre a necessidade de
proteger as cobras.
 Proibir a exploração de répteis sensíveis, como por exemplo crocodilos, lagartos,
camaleões e tartarugas.
 Deve ser iniciado um programa de monitoramento de répteis, com estações de
amostragem e protocolos de monitoramento desenvolvidos.
 Deve ser monitoradas populações de tartarugas de água doce aquática em conjunto
com o programa de monitoramento anfíbio proposto.
Declaração de Significância:
Isto causará um impacto negativo MODERADO a longo prazo em toda a área do projecto, como
alguns habitat serão perdido, agravado pelo aumento da mortalidade por impactos associados e
aumento da população humana na região. A mitigação deste impacto implica a protecção dos
habitats sensíveis que pode revelar-se difícil. É provável, portanto, que esse impacto permanecerá
MODERADO.
Efeito
Impacto

Escala
Escala
Espacial
Temporal
Impacto: Perda de Diversidade de Répteis

Gravidade do
impacto

Sem Mitigação

Longo Prazo

Área de Estudo

Moderado

Com Mitigação

Longo Prazo

Área de Estudo

Moderado
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Provavelmente
Ocorre
Provavelmente
Ocorre

Significância
Global

MODERADAMODERADA-
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6.3.2.3

Impacto 2.3: Perda de Diversidade de Aves

Causa e comentário:
Embora os números de determinadas guildas de aves (por exemplo, aves de rapina, Perdizes,
Borrelhos, cegonhas) parecem estar reduzidas devido à acção antropogência ou a perseguição, a
área do projecto ainda mantém uma diversificada de fauna aviária. As aves desempenham papéis
importantes e diversificados no funcionamento do ecossistema (por exemplo, dispersão de
sementes e transferência trófica) e manutenção da diversidade de aves que são importante para
manter habitats viáveis.
Medidas de mitigação:


Floresta Ripariana e dambos são habitats valiosos e devem ser designados como “Áreas
Restritas de Avanço” através da criação de um tampão de 30m de cada lado e proibir
actividades de plantio nessas áreas
Sempre que possível, reabilitar áreas vegetadas entre os pivôs centrais, eles podem
fornecer habitats de aves e actuar como corredores ecológicos que mantêm algum do seu
funcionamento ecológico.
Realizar desmatamento de habitat durante o inverno, quando as aves não estão
reproduzindo.
Colocar os marcadores aéreos nas linhas de transmissão para melhorar a sua visibilidade
para as aves.
Restringir exploração insustentável das aves sensíveis, por exemplo, Borrelhos, tecelões,
aves aquáticas.






Declaração de Significância:
Isto causará um impacto negativo MODERADO a longo prazo, como alguns habitat serão
perdidos, agravado pelo aumento da perseguição humana e da exploração. A mitigação deste
impacto implica manutenção da qualidade do habitat e conectividade, e redução da exploração
insustentável de certas guildas de aves. Estas acções de mitigação são susceptíveis de serem
mais eficaz para as aves, uma vez que são mais móveis e menos afectados pela condução
noturna. É provável, no entanto, que este impacto seja reduzido para BAIXO.
Efeito
Impacto

Escala
Escala
Espacial
Temporal
Impacto: Perda de Diversidade de Aves

Gravidade do
impacto

Sem Mitigação

Longo Prazo

Área de Estudo

Moderado

Com Mitigação

Longo Prazo

Área de Estudo

Moderado

6.3.2.4

Risco ou
Probabilidade

Provavelmente
Ocorre
Provavelmente
Ocorre

Significância
Global

MODERADABAIXA-

Impacto 2.4: Perda da Diversidade de Mamíferos

Causa e Comentário:
A longa história de povoamento humano, associado com a agricultura de subsistência, tem tudo,
mas erradicou a presença de mamíferos de grande porte na região. O único grande mamífero
remanescente, o hipopótamo, agora ocorre no Rio Zambeze e vem para a terra para pastar à
noite. A manutenção da pequena diversidade de mamíferos depende da manutenção de
corredores e diversidade de habitats.
Medidas de mitigação:
 Floresta Ripariana e dambos são habitats valiosos e devem ser designados como “Áreas
Restritas de Avanço” através da criação de um tampão de 30m de cada lado e proibir
actividades de plantio nessas áreas
 Sempre que possível, reabilitar áreas vegetadas entre os pivôs centrais, eles podem
fornecer habitats de aves e actuar como corredores ecológicos que mantêm algum do seu
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funcionamento ecológico.
Controlar incêndios de inverno em pastagem e dambos, usados para caça de ratos-decana e outros pequenos mamíferos.
É provável que os morcegos na área empoleirem-se em algumas das árvores maiores.
Sempre que possível evitar a remoção de todas árvores de grande porte antigas.
Restringir a exploração insustentável dos mamíferos restantes, por exemplo, ratos de
cana, lebres matagal e espécies sensíveis (por exemplo, morcegos) através da protecção
de caça na área do projecto e programas de educação de utilização.

Declaração de significância
Isto causará um impacto negativo MODERADO de longo prazo, como aumento da perda e
fragmentação do habitat causará um aumento da mortalidade, restrição de movimentos de
mamíferos, e levará ao aumento da exploração, devido ao aumento da população humana na
região. Apesar de mitigação desses impactos ser difícil, deve ser possível reduzir os impactos nas
áreas sob controle da EcoFarm para um impacto BAIXO.
Efeito
Impacto

Escala
Escala
Espacial
Temporal
Impacto: Perda da Diversidade de Mamíferos

Gravidade do
impacto

Sem Mitigação

Longo Prazo

Área de Estudo

Moderado

Com Mitigação

Longo Prazo

Área de Estudo

Moderado

6.3.3

Risco ou
Probabilidade

Provavelmente
Ocorre
Provavelmente
Ocorre

Significância
Global

MODERADABAIXA-

Questão 3 - Perda de espécies de preocupação especial

A perda esperada da diversidade faunística pode envolver espécies de especial preocupação, que
podem incluir espécies ameaçadas, espécies endêmicas para a região, as de importância cultural
ou comercial, ou aquelas que são particularmente importantes para o funcionamento do
ecossistema. Esta será mais relevante para as EIC de répteis nesta área.

6.3.3.1

Impacto 3.1: Perda de espécies de fauna de preocupação especial

Causa e Comentário:
Nenhum anfíbios endêmico ou ameaçado foi revelado durante o levantamento da fauna. Foram
registadas quatro espécies de répteis de preocupação especial; o Cágado-articulado (Kinixys
zombensis), Cágado-leopardo (Stigmochelys pardalis), Gibóia (Python natalensis), e Camaleãode-pescoço-achatado (Chamaeleo dilepis): havia apenas duas espécies de aves que são
consideradas ameaçadas pela IUCN, que foram registadas no local; Águia-marcial (Polemaetus
bellicosus) e Águia-bailarina (Terathopius ecaudatus), embora um adicional de 8 espécies listadas
da CITES foram registadas, e o único mamífero EIC registado foi o hipopótamo, considerado
vulnerável na África Austral devido à perda de habitat. Várias acções do projecto, nomeadamente
a perda e degradação de habitat, podem ter um impacto sobre estas espécies sensíveis.
Medidas de mitigação:
 Deve ser iniciado um programa de monitoramento da fauna EIC, com estações de
amostragem e protocolos de monitoramento desenvolvidos.
 Estudos e avaliações das populações de animais sensíveis e seus habitats devem ser
incorporados em um programa de monitoramento.
 Devem ser estabelecidos corredores ecológicos para manter a conectividade habitat.

Declaração de significância
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Isto causará um impacto negativo MODERADO de longo prazo, devido a impactos sobre as
espécies sensíveis. A mitigação regional envolve a detecção, protecção e monitoramento de
espécies sensíveis, e o desenvolvimento de medidas de conservação eficazes. Este tem o
potencial de reduzir a significância regional para BAIXO, mas é pouco provável que seja eficaz.
Assim, o impacto residual permanece MODERADO.
Efeito
Escala
Escala
Gravidade do
Temporal
Espacial
impacto
Impacto: Perda de espécies de preocupação especial
Impacto

Sem Mitigação

Longo Prazo

Área de Estudo

Moderado

Com Mitigação

Longo Prazo

Área de Estudo

Ligeiro

6.3.4

Risco ou
Probabilidade
Provavelmente
Ocorre
Provavelmente
Ocorre

Significância
Global

MODERADAMODERADA-

Questão 4 - Perturbação dos Movimentos Faunísticos

A construção e operação do projecto resultarão em regiões de alta perturbação, bem como
geração de desenvolvimentos lineares (por exemplo, estradas e, possivelmente, as ligações de
energia), que irão interromper os movimentos de fauna, resultando em potencial maior
mortalidade e perturbações dos padrões migratórios.

6.3.4.1

Impacto 4.1: Perturbação dos movimentos faunísticos

Causa e Comentário:
Além de mortalidade directa associada à perda de habitat e redução da qualidade do habitat, a
fragmentação do habitat também pode levar a efeitos secundários resultantes da perturbação dos
movimentos dos animais. Isso pode afectar rapidamente, os animais não-voadores pequenos e
perturbação do fluxo gênico pode levar à perda da aptidão genotípica e aumento do potencial
extinção. A fragmentação de habitats de espécies pode exigir fazer movimentos longos entre
manchas de habitat adequado em busca de companheiros, locais de reprodução, ou comida.
Nesses momentos, eles podem sofrer um aumento da mortalidade, seja directamente por veículos
rodoviários, ou de seus predadores naturais devido à exposição natural. Impactos sobre os
movimentos dos animais será maior em regiões com alta fragmentação do habitat, ou sempre que
a evolução lineares (por exemplo, linhas de transmissão de energia e estradas relacionadas ao
projecto) transectam caminhos migratórios ou de forrageamento.
Répteis e anfíbios não realizam migrações de longa distância, mas ambos os grupos podem
realizar movimentos sazonais curtos. Muitas cobras e lagartos grandes fazem movimentos entre
os locais de hibernação de inverno e as suas áreas de alimentação de verão. Os anfíbios são
conhecidos por experimentar os mais altos níveis de mortalidade associados com a presença de
estradas entre os vertebrados (Glinta et al., 2007). Isso é atribuído principalmente à migrações
sazonais em massa de e para os seus locais de reprodução. Alguns anfíbios, especialmente
sapos, são reprodutores explosivos, e movem-se em massa para as lagoas de reprodução.
Nesses momentos, eles podem sofrer pesadas baixas, enquanto atravessam as estradas. Há um
movimento significativo de aves migratórias, em especial os migrantes intra-africanos, entre
manchas de floresta e mata de galeria associada com linhas de drenagem. Muitas aves de
pastagem, como petinhas, cotovias e abetardas, também realizam migrações sazonais entre
pastagens de alta e baixa altitude, movendo-se geralmente para baixas altitudes na temporada de
inverno seco. Aves Palaearcticas e intra-africanas e aves de rapina também migram entre seus
locais de reprodução do Norte e África central e podem usar, mesmo que temporariamente, as
pequenas zonas húmidas e planícies de inundação na região.

Medidas de mitigação:
Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

48

EcoFarm Lda

Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Fauna Terrestre– Setembro de 2014



Desenvolvimento de todas as ligações rodoviárias deve empregar, sempre que possível,
trilhas e estradas existentes.
Cercas ao redor da área do projecto que restringem os movimentos de fauna devem ser
evitadas.
Devem ser estabelecidos corredores ecológicos para manter a conectividade de habitat ao
longo das linhas de drenagem sensíveis e florestas riparianas e dambos que são habitat
valioso.




Declaração de significância
Isto causará um impacto negativo BAIXO de longo prazo, como muitos corredores ecológicos já
foram perdidos ou fragmentados. Mitigação pela manutenção e/ou re-estabelecimento de
corredores de habitat iria manter esse impacto como BAIXO.
Efeito
Escala
Escala
Temporal
Espacial
Impacto: Perturbação dos Movimentos Faunísticos
Área de Estudo
Sem Mitigação
Longo Prazo
-Regional
Área de Estudo
Com Mitigação
Longo Prazo
-Regional
Impacto

6.3.5

Gravidade do
impacto
Ligeiro
Ligeiro

Risco ou
Probabilidade
Provavelmente
Ocorre
Provavelmente
Ocorre

Significância
Global

BAIXO BAIXO-

Questão 5 - Invasão de Fauna Exótica

6.3.5.1

Impacto 5.1: Invasão de espécies exóticas

Causa e Comentário:
Desenvolvimentos lineares e fragmentação do habitat criam condições adequadas para a invasão
de espécies exóticas. Aves exóticas, como o Pardal-comum, Estorninhos, e Pombo-doméstico
todas expandiram sua gama em África e estão expandindo activamente suas escalas em
associação com a urbanização, assim como pragas de roedores urbanos, como o rato doméstico
e rato castanho e preto. A invasão de fauna exótica pode ocorrer em todas as fases (construção,
operação, e decomissionamento/encerramento), mas será mais significativa durante a fase
operacional, quando os impactos ambientais são mais elevados, e quando o movimento de
pessoas e tráfego de e para área atingem o pico. Espécies exóticas já presentes incluem Pardalcomum (Passer domesticus) e Pombo-doméstico (Columba livia), bem como cães e gatos
domésticos.
Medidas de mitigação:
 A presença de espécies exóticas, sobretudo aves problemáticas como a Miná e o Corvoindiano, que não são actualmente conhecidos da região, deve ser monitorada.
 As espécies exóticas devem ser erradicada assim que elas aparecem.
 A introdução de fauna exóticas, incluindo animais domésticos, como cães e gatos, deve
ser controlada na área do projecto.
 A aça de animais selvagens com cães domésticos deve ser proibid em todas as áreas do
projecto
Declaração de significância
Isto causará um impacto negativo BAIXO de longo prazo, como muitas das espécies exóticas
comensais mais comuns, por exemplo, pragas de roedores e pardal já estão estabelecidas na
região. A mitigação deste impacto implica o monitoramento do aparecimento de espécies exóticas
e extirpa-las o mais rápido possível antes que populações significativas se estabeleçam. Isso
provavelmente vai manter este impacto como BAIXO.

Impacto
Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

Efeito

Risco ou
49

Significância
EcoFarm Lda

Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Fauna Terrestre– Setembro de 2014

Escala
Gravidade do
Escala Espacial
Temporal
impacto
Impacto: Invasão de Fauna Exótica
Área de Estudo Sem Mitigação
Longo Prazo
Ligeiro
Regional
Área de Estudo Com Mitigação
Longo Prazo
Ligeiro
Regional

6.3.6

Probabilidade

Provavelmente
Ocorre
Provavelmente
Ocorre

Global

BAIXO BAIXO-

Questão 6 - Aumento de Risco de Incêndio

Fogos artificiais são muito mais frequentes do que os incêndios naturais, que são mais
frequentemente causados por um raio (Gillon, 1983). Em savanas africanas, a queima intencional
tem sido praticada há pelo menos 50 000 anos (Clark 1959, Rose-Innes 1972). Fogo em muitos
ecossistemas, particularmente mata e pastagem, é um fenômeno natural e impede o
desenvolvimento da mata. Incêndios em habitats florestais são naturalmente, pouco frequentes. A
utilização de incêndios não naturais para melhorar a pastagem para o gado, etc, é comumente
praticada pelas comunidades locais, o que representa um impacto dominante da fauna existente.
Incêndios muitas vezes resultam em perda de habitat, fragmentação do habitat e degradação do
habitat, mas também podem ter efeitos mais subtis. Incêndios induzidos pelo homem podem estar
associados com a agricultura de corte e queima, especialmente onde as culturas são cultivadas
em um jardim de cinzas feito a partir da queima de uma pilha de material vegetal. Para além da
agricultura, o fogo é usado para muitas outras finalidades. Proprietários de animais queimam
áreas para proporcionar um nivelamento verde para o gado, para controlar pragas, como
carrapatos (Acarina) e moscas tsé-tsé (Glossina spp., Diptera). As pessoas usam fogo para limpar
áreas ao longo de caminhos e ao redor dos assentamentos; caçadores iniciam incêndios para
conduzir os animais ou para atraí-los mais tarde para o capim voltar a crescer em áreas
queimadas; e colectores de mel usam o fogo para deslocar os enxames de abelhas. Muitos
incêndios também originam acidentalmente a partir de pessoas que prepararam a terra para o
cultivo, colecta de mel ou fazem carvão (Chidumayo 1995).

6.3.6.1

Impacto 6.1: Impacto na fauna devido ao aumento do risco de incêndios

Causa e Comentário:
Material altamente inflamável (por exemplo, combustível) será necessário e será armazenado no
local. Açcões directas do projecto, por exemplo, aumentam em material inflamável na área, e as
consequências indirectas, ou seja, o aumento do tráfego rodoviário e lixo humano, irá resultar em
um maior risco de incêndio na região. Isso irá directamente (via aumento da mortalidade e
perturbação) e indirectamente (através de possíveis mudanças de vegetação associadas com
tolerância de fogo) resultam em impactos faunísticos.
A colheita da cana não implicará a queima dos campos antes do corte que irá eliminar o risco de
queimadas descontroladas na área.
Mudanças na dinâmica do fluxo de água seguindo desenvolvimento da plantação podem reduzir o
lençol freático no local, secagem de vegetação a níveis não-naturais e tornando-a mais
susceptível ao fogo. A construção e planeamento de estradas associadas devem antecipar um
aumento do risco de incêndio. Aumento do crescimento da população humana na área também irá
ocorrer como consequência do aumento da acessibilidade resultante do desenvolvimento da
estrada. Isto também irá levar a um aumento em fogos acidentais. Um aumento do risco de
incêndio
pode
ocorrer
em
todas
as
fases
(construção,
operação,
e
descomissionamento/encerramento), mas será mais significativo durante a fase operacional,
quando os impactos ambientais são mais elevados, e quando os movimentos de tráfego e
números de pessoas estão no pico.

Medidas de mitigação:
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Armazenamento de material altamente inflamável (por exemplo, combustível) no local
deverá ser adequadamente protegido, em locais seguros, com instalações para combate a
incêndios disponíveis.
A vegetação circundante ao desenvolvimento do projecto deve ser controlada ou pelo corte
ou queima controlada para reduzir o risco de propagação do fogo.
Todos lixo e resíduos, devem ser regularmente removidos da área do projecto.
A prática cultural de queimar floresta de miombo e dambos a cada estação seca deve ser
desencorajada e os agricultores de subsistência educadas sobre os efeitos a longo prazo
de regimes de fogo não naturais.

Declaração de significância
Isto causará um impacto negativo MODERADO de longo prazo, uma vez que o nível
antropogênico deliberado de incêndios não naturais já é alto, como o fogo é usado para gerar a
pastagem de gado, para reduzir a cobertura de capim para revelar recursos (por exemplo, ratos
de cana), e para reduzir carrapatos e permitir movimentos. A mitigação ocorrerá, uma vez que
será necessária para a segurança na região e projecção das plantações. No entanto, o
desenvolvimento de incêndios para proteger as plantações irá causar perda de habitat ou
degradação. O impacto mitigado provavelmente permanecerá MODERADO, com potencial de
redução para BAIXO, devido à protecção benéfica de redução geral de fogo na região.
Efeito
Escala
Escala
Gravidade do
Temporal
Espacial
impacto
Impacto: mpacto na fauna devido ao aumento do risco de incêndios
Área de Estudo
Sem Mitigação
Longo Prazo
Moderado
-Regional
Área de Estudo
Com Mitigação
Longo Prazo
Ligeiro
-Regional
Impacto

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

51

Risco ou
Probabilidade

Significância
Global

Probably Occur

MODERADO -

Probably Occur

BAIXO-

EcoFarm Lda

Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Fauna Terrestre– Setembro de 2014

7

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1

Conclusões

A EcoFarm Moçambique Lda. propõe-se desenvolver um projecto de irrigação e cana de açúcar
orgânica no Distrito de Chemba de Moçambique. O projecto será estabelecido com fundos de
subvenção providenciado à Ecofarm pelos governos de Moçambique e Países Baixos,
representado pela Agência NL e a Agência de Desenvolvimento Vale do Zambeze.
Este relatório de especialidade em fauna terrestre identificou e listou todas as espécies de
vertebrados terrestres que podem ocorrer na área do projecto; identificado EIC usando referência
à Lista Vermelha da IUCN e CITES; definiu e mapeou habitats de fauna que são sensíveis e
necessitam de conservação; descreveu impactos actuais sobre os grupos de fauna e identificou
todos os impactos que o projecto terá sobre os diferentes grupos da fauna e espécies específicas,
que seriam significativamente afectados por este projecto agrícola e de irrigação.
O local do projecto é composto por quatro tipos de habitats, típicos da região, a saber: as linhas
de drenagem, zona ripariana e dambos; o habitat da floresta de Mopane; florestas atrofiadas e
habitat arbustivo; pradarias, pastagens e áreas cultivadas arborizadas.
Idealmente, o desenvolvimento deve ser restringido às áreas que têm uma baixa sensibilidade
ecológica, e excluem as áreas com uma sensibilidade ecológica alta ou média. Quando tal não for
possível, as medidas de mitigação alternativas, tais como áreas de conservação e compensações
de biodiversidade devem ser investigadas. Isso é discutido mais adiante na secção 7.2.2 abaixo.
Nove anfíbios foram observados durante os levantamentos sazonais. O número é representativo
da fauna de anfíbios de áreas húmidas comuns que podem ser esperadas para a região (das
possíveis 30 espécies que podem ocorrer na região do Baixo Zambeze). Nenhum anfíbios EIC ou
espécies endêmicas foram registados, e as fauna de anfíbios não é, obviamente, empobrecida do
que se esperava ter ocorrido historicamente na região.
Um total de 20 espécie de potencialmente 81espécies de répteis que ocorrem na região do Baixo
Zambeze foram registadas para o conjunto da área do projecto. Quatro espécies de répteis de
especial preocupação: Cágado-articulado (Kinixys zombensis), Cágado-leopardo (Stigmochelys
pardalis), Gibóia (Python natalensis), e o Camaleão-de-pescoço-achatado (Chamaeleo dilepis)
foram registadas durante o levantamento. Todas estão listadas no Anexo II da CITES.
Embora a densidade dos maiores répteis, mais visíveis (por exemplo pitões, cobras, mambas)
possa estar empobrecida de números esperados terem ocorrido historicamente na região, é
provável que a diversidade geral réptil ainda esteja relativamente intacta, e outras espécies de
especial preocupação ocorrerão na área: Lagarto-de-cinta de Jones (Cordylus tropidosternum),
Varano-das-rochas (Varanus albigularis), Varano do Nilo (Varanus niloticus), e Cágado-articuladapara-trás (K. spekii).
Um total de 96 espécies de aves foi registado durante os dois levantamentos, dos quais 75 aves
observadas durante o levantamento da estação chuvosa (Fevereiro) e 56 observadas durante a
estação seca (Outubro). Havia 34 espécies de aves que foram registadas durante ambos os
levantamentos seco e chuvoso. O número de aves registadas é um pouco baixo para esta região:
439 possíveis espécies de aves podem ocorrer na área de estudo. Isso é explicado pelo facto de
que a grande parte do habitat de avifauna da região esteja severamente degradado
(especialmente habitat de floresta), juntamente com o facto de que muitas aves migratórias já
haviam migrado para o norte durante o tempo da viagem de campo na estação chuvosa. As aves
que foram registadas representado espécies típicas da floresta Zambeziana e de Mopane.
Duas espécies de aves ameaçadas da IUCN foram registadas no local, o Águia-bailarina
(Terathopius ecaudatus) e a Águia-marcial (Polemaetus bellicosus). No entanto, dez (10) espécies
listadas na CITIES foram registadas no local e outras deverão ser encontradas na área. As EIC
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registadas foram todas espécies de Falconiformes (por exemplo, águias, abutres, gaviões, etc), e
espécies Strigiformes (corujas).
Das possíveis 145 espécies de mamíferos que podem ocorrer na área de estudo (incluindo relatos
históricos, mas excluindo mamíferos domésticos), um total de apenas 4 foram observados durante
o período do levantamento, dos quais apenas um EIC, o Hipopótamo (VU) foi observado a viver
em pequenas embocaduras no Rio Zambeze. A fauna de mamíferos é significativamente
empobrecida da que deverá ter ocorrido historicamente na região.
Com base na descrição do projecto disponível e as informações complementares recolhidas a
partir de uma variedade de fontes, foi possível avaliar o impacto provável das operações de canade-açucar (incluindo o estabelecimento, operação e decomissionamento) sobre a fauna terrestre
da área do projecto.
Um total de 12 impactos negativos foi identificado (Tabela 7.1) e com mitigação, nenhuns
impactos foram determinados a ser de significtância ELAVADA, 5 de significância MODERADA e
7 de significância BAIXA.
Tabela 7.1: Resumo dos impactos ambientais da fauna terrestre relacionados para o projecto
EcoFarm
Sem mitigação
Escala
temporal

Escala
espacial

Certeza

Com mitigação

Gravidade

Significância

Gravidade

Significância

Questão 1 - perda e Fragmentação de Habitats
Impacto 1.1: Perda e fragmentação da floresta e linhas de drenagem dambo habitat ciliar
Perda e fragmentação da linha de drenagem, habitat de zona ripariana e dambo
Área de
Grave
Definitivo
ELEVADAProbável
Estudo Impacto 1.2: Perda e fragmentação de habitat da Floresta de Mopane
Área de
Permanente
Moderado
Definitivo
ELEVADADefinitivo
Estudo Impacto 1.3: Perda de florestas atrofiadas e habitat de matagal
Área de
Permanente
Moderado
Definitivo
MODERADADefinitivo
Estudo Impacto 1.4: Perda de Campos Arborizados, Pastagens e Áreas Cultivadas
Área de
Longo prazo
Moderado
Definitivo
BAIXA Definitivo
Estudo Questão 2 - Perda de Diversidade Faunística
Permanente

Impacto 2.1: Perda de Diversidade de Anfíbios
Área de
Provavelmente
Longo prazo
Moderado
MODERADADefinitivo
Estudo ocorre
Impacto 2.2: Perda de Diversidade de Répteis
Área de
Provavelmente
Provavelmente
Longo prazo
Moderado
MODERADAEstudo ocorre
ocorre
Impacto 2.3: Perda de Diversidade de Aves
Área de
Provavelmente
Provavelmente
Longo prazo
Moderado
MODERADAEstudo ocorre
ocorre
Impacto 2.4: Perda de Diversidade de Damíferos
Área de
Provavelmente
Provavelmente
Longo prazo
Moderado
MODERADAEstudo ocorre
ocorre
Questão 3 - Perda de Espécies de Preocupação Especial
Impacto 3.1: Perda de espécies animais de preocupação especial
Área de
Provavelmente
Longo prazo
Moderado
MODERADAEstudo ocorre
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MODERADA-

MODERADA-

MODERADA-

BAIXA -

BAIXA -

MODERADA-

BAIXA -

BAIXA -

MODERADA-
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Questão 4 - Perturbação dos Movimentos Faunísticos
Impacto 4.1: Perturbação dos movimentos faunísticos
Área de
Provavelmente
Provavelmente
Longo prazo
Estudo Ligeiro
BAIXA ocorre
ocorre
Regional
Questão 5 - Invasão de Fauna Exótica

BAIXA -

Impacto 5.1: Invasão de espécies exóticas
Área de
Provavelmente
Provavelmente
Longo prazo
Estudo Ligeiro
BAIXA ocorre
ocorre
Regional
Questão 6 – Aumento do Risco de Incêndios

BAIXA -

Impacto 6.1: Impacto na faunal devido ao aumento do risco de incêndio
Área de
Provavelmente
Provavelmente
Longo prazo
Estudo Moderado
MODERADAocorre
ocorre
Regional

7.2

Recomendações

7.2.1

Resumo

BAIXA -

O local do projecto tem uma diversidade muito pobre de espécies de grandes mamíferos, embora
ainda existam números razoáveis de aves que usam a área, quer como residentes ou a título
temporário, como paleárticos ou migrantes Intra-África. Répteis e anfíbios também estão bem
representados na área e sua conservação deve ser considerada durante as fases de construção e
de operação deste projecto.

7.2.2

Conservação e Corredores Ecológicos

A fragmentação de habitats cria quebras na vegetação anteriormente contínua e habitats,
provocando uma redução no patrimônio genético e uma diminuição na riqueza e diversidade de
espécies de flora e fauna. Foi recomendado que os corredores ecológicos com base na maioria
das áreas ecológicas sensíveis (as linhas de drenagem, zonas ribeirinhas e dambos) sejam
designados como “Áreas Restritas de Avanço” e deixadas de lado no projeto para facilitar a
circulação das espécies de fauna, bem como a dispersão de sementes e a expansão dos tipos de
vegetação existentes. A “Área Restrita de Avanço”é uma área em que não deve haver nenhum
desenvolvimento, excepto sob circunstâncias extremas e somente após outras avaliações já
tiverem sido feitas.
É também importante que o projecto considere as necessidades das comunidades locais para
aceder a áreas de uso de recursos naturais, materiais de construção, lenha e plantas medicinais
etc. Além dos corredores ecológicos, uma “Área Restrita de Avanço”também tem foi recomendada
que permite acesso as comunidades da Ecofarm 2 DUAT para uma área que deve ser capaz de
fornecer os recursos naturais necessários (veja a Figura 8.1 abaixo).
Uma vez que as visitas ao local em Fevereiro e Outubro de 2013, existe a possibilidade de que
tenha havido mudança considerável na divda ersidade vegetação devido à extensa exploração
madeireira das florestas de mopane por madeireiros comerciais. Se a situação actual é tal que a
área recomendada como uma área de recurso natural “Área Restrita de Avanço” está agora muito
degradada para fornecer os recursos necessários, em seguida, pode ser necessária para reexaminar a área e selecionar uma área de recursos naturais diferentes
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Figura 7.1: Proposta de corredores de recursos ecológicos e naturais no projecto EcoFarm
Legenda:Goba extension =Extensão de Goba; Lambani COCO = Cooperativa de Lambani; Chapo COCO =
Cooperativa de Chapo; Tsoni Farm = Farma Tsoni; Returning Youth = Jovens Regressados
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7.2.3

Compensações da Biodiversidade

Uma das recomendações não discutidas como parte das medidas de mitigação é o conceito de
compensação para a biodiversidade. Como os alvos de conservação e sustentabilidade estão
cada vez mais difíceis de alcançar devido a concorrentes usos da terra, compensações de
biodiversidade visam assegurar que os impactos negativos significativos e inevitáveis de
desenvolvimento são compensados por acções quantificáveis e positivas de conservação (BBOP,
2012a).
Amplamente definidas, compensações de biodiversidade são medidas de conservação tomadas
em um local para compensar a biodiversidade perdida em outro local. Compensações de
biodiversidade são, portanto, vistas a proporcionar um mecanismo para compensar os impactos
negativos sobre a biodiversidade depois de um desenvolvedor do projecto provar que todas as
alternativas exequíveis e práticas foram investigadas e consideradas e que tenham sido tomadas
todas as medidas razoáveis e responsáveis para evitar, minimizar e reparar/restaurar os impactos
associados (IFC, 2012).
É necessário que o projecto garanta que os habitantes locais têm acesso aos recursos naturais
que são actualmente dependentes. Caso a supressão de vegetação para abrir caminho para
plantação de açúcar resulte na destruição de áreas de uso dos recursos naturais, em seguida,
pode ser necessário que a EcoFarm e elaborare um plano de compensação da biodiversidade,
que irá substituir a perda de áreas de recursos naturais.
Uma compensação de biodiversidade deve ser concebida e implementada para alcançar
resultados mensuráveis de conservação que podem razoavelmente esperar que resultem em
nenhuma perda líquida. A concepção da compensação da biodiversidade deve aderir ao princípio
“gosto-por-gosto ou melhor” e deve ser realizada em alinhamento com as melhores informações
disponíveis e práticas actuais.
Compensações de biodiversidade devem seguir os seguintes critérios:
 Só devem ser realizadas após terem sido adoptadas todas as medidas razoáveis de
mitigação.
 Devem esforçar-se para nenhuma perda líquida.
 Devem compensar gosto-por-gosto, ou melhor.
 Devem resultar em um ganho líquido de habitats críticos.
 Devem ser flexíveis e específicas para cada caso.
 Deve cumprir com todos os requisitos legais e políticos.
 Devem ser rigorosos, transparentes e consultivos.
 Devem assegurar benefícios de compensação da biodiversidade a longo prazo.
.
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APÊNDICE 1: LISTA DE ESPÉCIES DE ANFÍBIOS
Estatuto no
Livro
Vermelho

Possível

PP

S

PP

S

PP

?

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

?

PP

S

PP

S

PP

S

Phrynomantis
bifasciatus

PP

S

Sapo-marmóreo

Hemisus marmoratus

PP

S

Sapo-pontado

Hemisus guineensis

PP

S

Sapo-das-folhas-ressonador

Afrixalus crotalus

PP

S

Sapo-das-folhas-delicado

Afrixalus delicatus

PP

?

Sapo-das-folhas-gigante

Afrixalus fornasinii

PP

S

Rela de Argus

PP

S

PP

S

Rela de Mitchell

Hyperolius argus
Hyperolius
marmoratus spp.
Hyperolius mitchelli

PP

?

Rela-comprida

Hyperolius acuticeps

PP

S

Rela-dos-lírios

Hyperolius pusillus

PP

S

Rela-vermelho

Hyperolius tuberlinguis

PP

S

Sapo-de-patas-vermelhas

Kassina maculata

PP

S

Sapo de Senegal

Kassina senegalensis

PP

S

PP

S

S

PP

S

S

Espécies

Nome comum

Registada

ARTHROLEPTIDAE
Sapo-de-patas-de-pá do Norte
Sapo do Norte
Sapo-das-árvores-escondido
Sapo-das-árvores-sarapintado
Sapo-das-árvores de Broadley
Sapo-de-costas-castanhas

Arthroleptis
stenodactylus
Arthroleptis
xenodactyloides
Leptopelis parbocagii
Leptopelis
flavomaculatus
Leptopelis broadleyi
Leptopelis
mossambicus

BUFONIDAE
Sapo-gutural
Sapo-de-dorso-chato
Sapo-azeitona
Sapo da Beira
Sapo-vermelho

Amietophrynus
gutturalis
Amietophrynus
maculatus
Amietophrynus
garmani
Poyntonophrynus
beiranus
Schismaderma
carens

S

S

BREVICIPIDAE
Sapo de Moçambique
Sapo-de-cabeça-curta de Power

Breviceps
mossambicus
Breviceps poweri

MICROHYLIDAE
Sapo-de-duas-listas
HEMISOTIDAE

HYPEROLIIDAE

Rela-sarapintada

S
S

S

PHRYNOBATRACHIDAE
Phrynobatrachus
Rã-dos-charcos de África Oriental
acridoides
Rã-dos-charcos-anã de Mababe Phrynobatrachus
Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

60

EcoFarm Lda

Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Fauna Terrestre– Setembro de 2014

Estatuto no
Livro
Vermelho

Possível

Phrynobatrachus
natalensis

PP

S

Platana-vulgar

Xenopus laevis

PP

S

Platana-trópical

Xenopus muelleri

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

?

Amietia quecketti

PP

S

Hylarana darlingi

PP

S

Hylarana galamensis

PP

S

Pyxicephalus edulis
Pyxicephalus
adspersus
Tomopterna
marmorata
Tomopterna cryptotis

PP

S

PP

?

PP

S

PP

S

PP

S

S

41 (? = 6)

9

Espécies

Nome comum

Registada

mababiensis
Rã-dos-charcos
PIPIDAE

PTYCHADENIDAE
Ptychadena
anchietae
Ptychadena guibei
Ptychadena
mascareniensis
Ptychadena
mossambica
Ptychadena
oxyrhynchus
Ptychadena
scillukorum
Hildebrandti
o.
ornata

Rã-da-erva
Rã-da-erva de Guibe
Rã-da-erva de Mascarene
Rã-de-listas-largas
Rã-de-focinho-estreito
Rã-da-erva de Sudão
Rã-ornada

S

PYXICEPHALIDAE
Rã-do-rio
Rã-de-costas-douradas
Darling
Rã-de-costas-douradas
Rã-boi
Rã-boi-gigante
Rã-morena
Rã-tremola

de

RHACOPHORIDAE
Sapo-de-ninho-de-espuma

Chiromantis
xerampelina
TOTAIS
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APÊNDICE 2: LISTA DAS ESPÉCIES DE RÉPTEIS
Epécies

Nome comum

Estatuto
no Livro
Vermelho

CITES

Possível

Registada

S

LAGARTOS
GEKKONIDAE
Osga-das-casas-tropical

Hemidactylus mabouia

PP

S

Osga-da Tasmania

Hemidactylus tasmani
Hemidactylus
platycephalus
Lygodactylus capensis
Pachydactylus
punctatus
Chondrodactylus
turneri
Elasmodactylus
tetensis

PP

?

PP

S

S

PP

S

S

PP

S

PP

S

PP

S

Varano-das-rochas

Varanus albigularis

PP

2

S

Varano do Nilo

Varanus niloticus

PP

2

S

CHAMAELEONIDAE
Camaleão-de-pescoçoachatado
AGAMIDAE

Chamaeleo dilepis

PP

2

S

Agama-de-árvores

Acanthocercus
atricollis

PP

S

Agama armata

PP

S

Agama kirkii

PP

S

Agama de Moçambique

Agama mossambica

PP

S

LACERTIDAE
Lagarto-das-árvores-decauda-azul
Lagarto-vassoura

Holaspis laevis

PP

S

Nucras ornata

PP

S

Lagarto-do-deserto

Meroles squamulosus

PP

S

Lagarto-da-areia

Heliobolus lugubris

PP

S

Lygosoma afrum

PP

S

Lygosoma sundevallii

PP

?

Panaspis maculicollis

PP

S

S

Panaspis wahlbergii

PP

S

S

PP

S

PP

?

PP

S

Lagartixa-com-listas

Trachylepis boulengeri
Trachylepis
lacertiformis
Trachylepis
margaritifer
Trachylepis striata

PP

S

S

Lagartixa-variada

Trachylepis varia

PP

S

S

Gerrhosaurus validus

PP

S

Osga-de-cabeça-chata
Osga-anã de Angola
Osga-pintada
Osga-de-dedos-grossos
de Turner
Osga-de-dedos-grossos
de Tete
VARANIDAE

Agama-com-espinhostrópical
Agama-de-rochas

SCINCIDAE
Lagartixa-com-marcas de
Moçambique
Lagartixa de Sundevall
Lagartixa-malhada-deolhos-cobra
Lagartixa-de-olhos-cobra
Lagartixa de Boulenger
Lagartixa-bronzeada
Lagartixa

GERRHOSAURIDAE
Lagarto-gigante-complacas
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Epécies

Estatuto
no Livro
Vermelho

Nome comum

Lagarto-mulato-complacas
Lagarto-amarelo-complacas
Lagarto-listado-complacas
CORDYLIDAE
Lagarto-de-cinta
de
Jones
Lagarto-achatado
do
Pungué
AMPHISBAENIDAE
Anfisbenio-de-focinhoredondo de
Kalahari
Anfisbenio-de-focinhoredondo de
Swynnerton
Anfisbenio do Zimbabwe
Anfisbenio-rabo-curtado

Gerrhosaurus major
Gerrhosaurus
flavigularis
Gerrhosaurus
nigrolineatus
Cordylus
tropidosternum
Platysaurus
pungweensis

Possível

Registada

PP

S

S

PP

S

S

PP

S

PP

CITES

2

S

PP

?

Zygaspis quadrifrons

PP

?

Chirindia swynnertoni

PP

S

Monopeltis rhodesiana

PP

?

Dalophia pisillum

PP

?

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

SERPENTES
TYPHLOPIDAE
Cobra-cega de Zambeze
Cobra-cega-fina
LEPTOTYPHLOPIDAE
Cobra-cega-de-caudalonga

Megatyphlops
schlegelii
Lethiobia obtusus
Myriapholis
longicaudus
Leptotyphlops
scutifrons
Leptotyphlops
incognitus

Cobra-cega-lustrosa
Cobra-cega-criptica
BOIDAE

Python natalensis

Gibóia
ATRACTASPIDIDAE
Cobra-de-vermelhalistrosa
Cobra-comedora-decentipedes do
Cabo
Cobra-comedora-decentipedesmalhada
Cobra-comedora-decentipedes-preta
Cobra-fina-de-duas-cores
Cobra-estílete
LAMPROPHIIDAE
Cobra-doméstica
Cabo
Cobra-lobo do Cabo

do

Cobra-lobo-anã
Cobra-de-dorso-dentado
do Cabo

Amblyodipsas
polylepis

PP
p.

2

S

PP

S

Aparallactus capensis

PP

S

Aparallactus
lunulatus

PP

S

Aparallactus guentheri

PP

?

Xenocalamus bicolor

PP

S

Atractaspis bibronii

PP

S

Boaedon capensis

PP

S

Lycophidion c.

PP

S

Lycophidion nanum
Gonionotophis
c.
capensis

PP

?

PP

S
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Epécies

Nome comum

Estatuto
no Livro
Vermelho

Cobra-de-dorso-dentado
de Niassa
PSEUDOXYRHOPIIDAE

Gonionotophis
nyassae

PP

S

Mole Snake

Pseudaspis cana

PP

?

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

Prosymna stuhlmannii

PP

S

Prosymna lineata

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

PP

S

Natriciteres olivacea

PP

?

Natriciteres sylvatica

PP

S

Cobra-de-lista

Elapsoidea boulengeri

PP

S

Cobra-de-focinho

Naja annulifera

PP

S

Cobra-da-floresta

Naja melanoleuca

PP

S

CITES

Possível

Registada

PSAMMOPHIIDAE
Cobra de Mopane
Cobra-anã-da-areia
Cobra-da-erva-azeitona
Cobra-de-três-listas
Cobra-de-focinhovermelho
Cobra-da-erva-de-trêslistas
PROSYMNIDAE
Cobra-comedora-decentipedes de
Africa Oriental
Cobra-comedora-decentipedes de
Sundevall
COLUBRIDAE
Cobra-de-lábiosvermelhos
Cobra-das-árvores-combarras
Cobra-verde de Angola
Cobra-verde do Sul
Cobra-do-mato-variegada
Cobra-tigre
Cobra-das-árvores
Cobra-trepadeira
Moçambique

de

Cobra-semiornamentada
Cobra-comedora-delesmas
Come-ovos
NATRICIDAE
Cobra-dos-pântanosolivacea
Cobra-dos-pântanos do
Sudeste
ELAPIDAE

Hemirhagerrhis
nototaenia
Psammophis
angolensis
Psammophis
mossambicus
Psammophis
orientalis
Rhamphiophis
rostratus
Psammophylax
tritaeniatus

Crotaphopeltis
hotamboeia
Dipsadoboa
flavida
broadleyi
Philothamnus
angolensis
Philothamnus
hoplogaster
Philothamnus
semivariegatus
Telescopus
semiannulatus
Dispholidus
typus
viridus
Thelotornis
mossambicanus
Meizodon
s.
semiornatus
Dasypeltis
medici
medici
Dasypeltis scabra
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Estatuto
no Livro
Vermelho
PP

Epécies

Nome comum

CITES

Possível

Registada

Cobra-cuspideira

Naja mossambica

Mamba-negra

Dendroaspis polylepis

PP

S

Víbora-de-focinho

Causus defilippii

PP

S

Víbora-da-noite

Causus rhombeatus

PP

S

Víbora-comum

Bitis arietans arietans

PP

S

S

Cágado-leopardo

Stigmochelys pardalis

PP

2

S

S

Cágado-articulado
Cágado-articulado-paratrás
TRIONYCHIDAE
Cágado-de-carapaçamole de
Zambeze
PELOMEDUSIDAE

Kinixys zombensis

PP

2

S

S

Kinixys spekii

PP

2

?

Cycloderma frenatum

QA

S

Cágado do Cabo
Cágado-de-ventreamarelo
Cágado-de-articulaçãodentada
Cágado-de-carapaçaarticulada
ORDEM: CROCODYLIA

Pelomedusa subrufa

PP

S

Pelusios castanoides

PP

S

Pelusois sinuatus

PP

S

Pelusios subniger

PP

S

Crocodylus niloticus

PP

2

S

S*

1 QA

9

81 (? = 12)

19

S

VIPERIDAE

ORDER: CHELONIA
TESTUDINIDAE

CROCODYLIDAE
Crocodilo do Nilo

TOTAIS
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APÊNDICE 3: LISTA DE ESPÉCIES DE AVES
Estatuto
Registadas no local
Lista
Estação
CITES
Estação Seca
Vermelha
Total Chuvosa (Feb (Oct 2013)

Espécies

Nome comum

Accipiter badius

Gaivão-shikra

PP

Accipiter melanoleucus

Açor-preto

PP

Accipiter minullus

Gaivão-pequeno

PP

Accipiter ovampensis

Gaivão do Ovambo

PP

Accipiter tachiro
Acrocephalus
arundinaceus
Acrocephalus
gracilirostris
Acrocephalus palustris
Acrocephalus
schoenobaenus
Actitis hypoleucos

Açor-africano
Rouxinol-grande-doscaniços
Rouxinol-pequeno-dospântanos
Felosa-palustre

PP

Felosa-dos-juncos

PP

Maçarico-das-rochas

PP

Actophilornis africanus
Aenigmatolimnas
marginalis
Alcedo cristata

Jacana

PP

Franga-de-água-listrado

PP

Pica-peixe-de-poupa

PP

Alcedo semitorquata

Guarda-rios-de-colar

PP

Alopochen aegyptiaca

Ganso do Egipto

PP

Amadina fasciata

Degolado-listrado
Degolado-de-cabeçavermelha
Frango-de-água-preta

PP

PP

Anas erythrorhyncha

Tecelão-de-bico-grosso
Tecelão-de-cabeçavermelha
Pato-de-bico-vermelho

Anas hottentota

Pato-hotentote

PP

Anas sparsa

Pato-preto-africano

PP

2013)

Amandava subflava
Amaurornis flavirostra
Amblyospiza albifrons
Anaplectes rubriceps

1
1

1

1

1

PP
PP
PP

1

1

1

1

1

PP
PP

PP
PP

PP

1

Andropadus importunus Tuta-sombria

PP

1

Anhinga rufa

PP

Anthreptes anchietae

Mergulhão-serpente
Pássaro-do-algodãocinzento
Beija-flor de Anchieta

Anthreptes collaris

Beija-flor-de-colar

PP

1

PP
PP

Anthreptes longuemarei Beija-flor-violeta

PP

Anthus cinnamomeus

Petinha-do-capim

PP

Anthus nyassae

Petinha do Niassa

PP

Anthus trivialis

Petinha-das-árvores

PP

Anthus vaalensis

Petinha de Vaal

PP

Apalis flavida

Apalis-de-peito-amarelo

PP

Apalis thoracica

Apalis-de-colar

PP

Apaloderma narina

Republicano

PP

Apus affinis

Andorinhão-pequeno

PP
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1

Anastomus lamelligerus Bico-aberto

Anthoscopus caroli

1
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Espécies

Nome comum

Estatuto
Registadas no local
Lista
Estação
CITES
Estação Seca
Vermelha
Total Chuvosa (Feb (Oct 2013)
2013)

Aquila nipalensis

Andorinhão-pretoeuropeu
Andorinhão-pretoafricano
Andorinhão-cafre
Andorinhão-dasbarreiras Horus
Águia-das-estepes

Aquila pomarina

Águia-pomarina

QA

Aquila rapax

Águia-fulvax

PP

Aquila wahlbergi

Águia de Wahlberg

PP

Ardea alba

Garça-branca-grande

PP

1

1

Ardea cinerea

Garça-real

PP

1

1

Ardea goliath

Garça-gigante

PP

Ardea melanocephala

Garça-de-cabeça-preta

PP

Ardea purpurea

Garça-vermelha

PP

Ardeola ralloides

PP

Asio capensis

Garça-caranguejeira
Garça-de-barrigavermelha
Coruja-dos-pântanos

Aviceda cuculoides

Falcão-cuco

PP

Balearica regulorum

Grou-corodao-austral

PP

Batis molitor

Batis-comum

PP

1

1

Bostrychia hagedash

Singanga

PP

Botaurus stellaris

Abetouro-comum

PP

Bradornis pallidus

PP

Bubo africanus

Papa-moscas-pálido
Felosa-dos-juncosafricano
Corujão-africano

Bubo lacteus

Corujão-leitoso

PP

1

Bubulcus ibis

Carraceira

PP

1

Bucorvus leadbeateri
Bugeranus
carunculatus
Burhinus capensis

Calau-gigante,

PP

Grou-carunculado

PP

Alcaravão do Cabo

PP

Burhinus vermiculatus

Alcaravão-de-água

PP

Buteo augur

Bútio-augur

PP

Buteo buteo

Bútio-comum

PP

Butorides striata

Garça-de-dorso-verde

PP

Bycanistes bucinator

PP

Calidris ferruginea

Calau-trombeteiro
Cotovia-de-barretevermelho
Pilrito-de-bico-comprido

Calidris minuta
Camaroptera
brevicaudata
Camaroptera stierlingi

Pilrito-pequeno
Felosa de-dorsocinzento
Felosa de Stierling

PP

Apus apus
Apus barbatus
Apus caffer
Apus horus

Ardeola rufiventris

Bradypterus baboecala

Calandrella cinerea

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

VU

1

1

1

1

PP
PP
PP
PP

1

PP
PP

PP
PP
1
1

1

PP
PP

PP
PP
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Campephaga flava

Lagarteiro-preto
Pica-pau-de-caudadourada
Pica-pau de Bennett

Estatuto
Registadas no local
Lista
Estação
CITES
Estação Seca
Vermelha
Total Chuvosa (Feb (Oct 2013)
2013)

Campethera abingoni
Campethera bennettii

PP
PP

1

1

PP

Caprimulgus europaeus Noitibó da Europa

PP

Caprimulgus fossii

PP

1

1

PP

1

1

Caprimulgus tristigma

Noitibó de Moçambique
Noitibó-de-pescoçodourado
Noitibó-sardento

Centropus grillii

Cucal de Bengala

PP

Centropus senegalensis Cucal de Senegal

PP

Centropus superciliosus Cucal de Burchell

?

1

1

1

1

Caprimulgus pectoralis

PP

Cercomela familiaris

Chasco-familiar

PP

Ceryle rudis

Pica-peixe-malhado

PP

Ceyx pictus

Pica-peixe-pigmeu

PP

Charadrius asiaticus

Borrelho do Cáspio
Borrelho-grande-decoleira
Borrelho-fe-frontebranca
Borrelho de Kittlitz

PP

Charadrius hiaticula
Charadrius marginatus
Charadrius pecuarius
Charadrius tricollaris

PP
PP
PP

Chrysococcyx caprius

Cuco-bonzeado-maior

Chrysococcyx cupreus
Chrysococcyx klaas

PP

ii

PP
PP

ii

PP

ii

PP

ii

Cuco-esmeraldino

PP

ii

PP

ii

PP

ii

PP

ii

Ciconia ciconia

Cuco-bonzeado-menor
Tordo-das-palmeirasde-colar
Cegonha-de-barrigabranca
Cegonha-branca

PP

ii

Ciconia episcopus

Cegonha-escopial

PP

ii

Ciconia nigra
Cinnyricinclus
leucogaster

Cegonha-preta
Estorninho-de-dorsovioleta
Beija-flor-de-barrigabranca
Águia-cobreira-barradaocidental
Águia-cobreiracastanha
Águia-cobreira-depeito-preto
Tartaranhão-dospântanos

PP

ii

PP

ii

Ciconia abdimii

Cinnyris talatala
Circaetus cinerascens
Circaetus cinereus
Circaetus pectoralis
Circus aeruginosus

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

1

PP

Borrelho-de-três-golas
Gaivina-de-facesChlidonias hybrida
brancas
Chlidonias leucopterus Gaivina-de-asa-branca
Chlorophoneus
Picanço-de-peitosulfureopectus
laranja
Chlorocichla flaviventris Tuta-amarela

Cichladusa arquata

1

1

1

1

1

PP

1

1

PP

1

1

PP

1

1

1

PP
PP
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Registadas no local
Lista
Estação
CITES
Estação Seca
Vermelha
Total Chuvosa (Feb (Oct 2013)

Espécies

Nome comum

Circus macrourus

Tartaranhão-pálido

PP

Circus ranivorus

Tartaranhão-africano

PP

Cisticola aberrans

Fuinha-preguiçosa

PP

Cisticola brachypterus

Fuinha-de-asa-s-curtas

PP

Cisticola cantans

Fuinha-cantora

PP

Cisticola chiniana

PP

Cisticola fulvicapilla

Fuinha-chocalheira
Fuinha-de-facesvermelhas
Fuinha-de-cabeça-ruiva

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

PP

Cisticola lais

Fuinha-de-lamento

PP

ii

Cisticola natalensis

Fuinha do Natal

EP

ii

Clamator glandarius

Cuco-rabilongo

VU

ii

Clamator jacobinus

Cuco-jacobino

PP

Clamator levaillantii

Cuco de Levaillant
Rabo-de-junco-depeito-barrado
Rolieiro-de-peito-lilás

PP

PP

Corvus albicollis

Rolieiro-europeu
Rolieiro-desobrancelhas-brancas
Rolieiro-cauda-deraquete
Lagarteiro-cinzento-ebranco
Corvo-de-nuca-branca

Corvus albus

Seminarista

2013)

Cisticola erythrops

Colius striatus
Coracias caudatus
Coracias garrulus
Coracias naevia
Coracias spatulatus
Coracina pectoralis

PP
PP

1

1

PP

1

1

PP

1

1

1

PP
PP
PP
PP
PP

1

1

Corythaixoides concolor Touraco-cinzento

PP

1

1

1

Cossypha heuglini

Pisco de Heuglin

PP

1

1

1

Cossypha natalensis

Pisco do Natal

PP

Coturnix coturnix

Codorniz-comum

PP

Coturnix delegorguei

Codorniz-alequim

PP

Creatophora cinerea

Estorninho-caranculado

QA

Crecopsis egregia

Codornizão-africano

PP

Crex crex

Codornizão-europeu

PP

Cuculus canorus

Cuco-canoro

PP

Cuculus clamosus

Cuco-preto

PP

Cuculus gularis

Cuco-canoro-africano

PP

Cuculus poliocephalus

Cuco-minor

PP

Cuculus rochii

Cuco de Madagáscar

PP

Cuculus solitarius

Cuco-de-peito-vermelho

PP

Cursorius temminckii

Corredor de Temminck
Andorinhão-daspalmeiras
Andorinha-dos-beiras
Pato-assobiadorarruivado

PP
1

1

Cypsiurus parvus
Delichon urbicum
Dendrocygna bicolor

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

PP
PP
PP
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Espécies

Nome comum

Dendrocygna viduata

Pato-assobiador-defaces-brancas

PP

Dendropicos
fuscescens

Pica-pau-cardeal

PP

2013)

Dicrurus adsimilis
Dryoscopus cubla
Egretta ardesiaca
Egretta garzetta
Egretta intermedia
Elanus caeruleus
Elminia albonotata
Emberiza cabanisi
Emberiza flaviventris
Emberiza tahapisi
Ephippiorhynchus
senegalensis
Eremomela
icteropygialis

Drongo-de-caudaforcada
Picanço-dealmofadinha
Garça-preta

1

PP

1

1

PP

1

1

PP

1

Garça-branca-pequena
Garça-brancaintermédia
Peneireiro-cinzento

PP

1

PP

1

PP

1

1

Papa-mosca-de-poupa
Escrevedeira de
Cabanis
Escrevedeira-de-peitodourado
Escrevedeira-daspedras

PP

1

1

Jabiru

PP

1

1

1

1

1

1

1

1

PP

Euplectes albonotatus

PP

ii

PP

ii

PP

ii

PP

ii

PP

ii

PP

ii

PP

ii

PP

ii

Falco biarmicus

Viúva-de-asa-branca
Viúva-de-colarvermelho
Viúva-de-rabadilhaamarela
Cardeal-tecelão-de
asas-pretas
Cardeal-tecelãovermelho
Abetarda-de-barrigapreta
Rolieiro-de-bico-grosso
Falcão-de-pésvermelhos-oriental
Falcão-alfaneque

PP

ii

Falco concolor

Falcão-sombrio

EP

ii

Falco cuvierii

Ógea-africano

PP

ii

Euplectes hordeaceus
Euplectes orix
Eupodotis
melanogaster
Eurystomus glaucurus
Falco amurensis

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

1
1
1
1

PP

QA

Euplectes capensis

1

PP

Eremomela-de-barrigaamarela
Eremomela-de-barreteEremomela scotops
verde
Eremomela-deEremomela usticollis
garganta-castanha
Cotovia-pardal-deEremopterix leucotis
dorso-castanho
Erythrocercus
Papa-moscas de
livingstonei
Livingstone
Rouxinol-do-matoErythropygia leucophrys
estriado
Erythropygia
Rouxinol-do-mato-dequadrivirgata
bigodes
Estrilda astrild
Bico-de-lacre-comum

Euplectes ardens

1

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
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Espécies

Nome comum

Falco dickinsoni

Falcão-de-Dickinson

EP

ii

Falco eleonorae

Falcão-de-rainha

VU

ii

Falco naumanni

Peneireiro-das-torres

VU

ii

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

PP

ii

Falco rupicolus

Peneireiro-das-rochas

QA

ii

Falco subbuteo

PP

ii

PP

ii

PP

ii

PP

ii

Francolinus coqui

Falcão-tagarote
Falcão-de-pésvermelhos-ocidental
Papa-moscas-de-colar
Perdiz-de-golavermelha
Perdiz-das-pedras

QA

ii

Francolinus sephaena

Perdiz-de-crista

PP

ii

Gallinago media

Narceja-maior

PP

ii

Gallinago nigripennis

PP

ii

PP

ii

Gallinula chloropus

Narceja-africana
Galinha-de-águapequena
Galinha-de-água

PP

ii

Glareola pratincola

Glareola pratincola

PP

ii

Glaucidium capense

Mocho-barrado

PP

ii

Glaucidium perlatum

Mocho-perlado

PP

ii

Gorsachius leuconotus

Garça-de-dorso-branco

PP

ii

Gyps africanus

PP

ii

PP

ii

PP

ii

PP

ii

PP

ii

1

PP

ii

1

Hieraaetus ayresii

Abutre-de-dorso-branco
Pica-peixe-de-barretecastanho
Pica-peixe-riscado
Pica-peixe-de-barretecinzento
Pica-peixe do Senegal
Águia-pesqueiraafricana
Águia de Ayres

PP

ii

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

QA

ii

Hieraaetus spilogaster
Himantopus
himantopus
Hippolais icterina

Águia-dominó

PP

ii

Perna-longa

QA

ii

Felosca-icterina

VU

ii

Hippolais olivetorum

Felosa-das-oliveiras
Andorinha-estriadapequena
Andorinha-da-gargantabranca
Andorinha-de-pérolas
Andorinha-das-rochasafricana
Andorinha-daschaminés
Andorinha-de-peitoruvio

PP

ii

?

ii

PP

ii

QA

ii

PP

ii

QA

ii

PP

ii

2013)

Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Francolinus afer

Gallinula angulata

Halcyon albiventris
Halcyon chelicuti
Halcyon leucocephala
Halcyon senegalensis
Haliaeetus vocifer

Hirundo abyssinica
Hirundo albigularis
Hirundo dimidiata
Hirundo fuligula
Hirundo rustica
Hirundo semirufa

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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1

1

1

EcoFarm Lda

Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Fauna Terrestre– Setembro de 2014

Espécies

Nome comum

Estatuto
Registadas no local
Lista
Estação
CITES
Estação Seca
Vermelha
Total Chuvosa (Feb (Oct 2013)
2013)

Andorinha-dasHirundo senegalensis
mesquitas
Andorinha-cauda-deHirundo smithii
arame
Papa-moscas-deHyliota flavigaster
ventre-amarelo
Pintadinha-de-peitoHypargos niveoguttatus
vermelho
Indicator indicator
Indicador-grande

PP

ii

PP

ii

PP

i

1

1

1

PP
PP

ii

Indicator meliphilus

Indicador-menor

PP

Indicator minor

Indicador-pequeno
Indicador-de-peitoescamoso
Garcenho-pequeno

PP

Garcenho-anão

PP

Gaivão-papa-lagartos

PP

1

1

1

PP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Indicator variegatus
Ixobrychus minutus
Ixobrychus sturmii
Kaupifalco
monogrammicus
Lagonosticta
rhodopareia

PP
PP

Lamprotornis
chalybaeus
Laniarius major

Peito-de-fogo de
Jameson
Peito-de-fogo-de-bicovermelho
Estorninho-grande-deorelha-azul
Picanço-tropical

Lanius collaris

Picanço-fiscal

PP

Lanius collurio

Picanço-de-dorso-ruivo

PP

Lanius minor

Picanço-pequeno

?

Lanius souzae

Picanço-de-Souza

PP

Larus fuscus
Leptoptilos
crumeniferus
Locustella fluviatilis

Gaivota-de-asas-escura

PP

Marabu

PP

Felhosa-malhada

PP

Lophaetus occipitalis

Águia-de-penacho

PP

Lagonosticta senegala

Luscinia luscinia

PP
PP
PP

Rouxinol-russo
Barbaças-de-colarLybius torquatus
preto
Macheiramphus alcinus Falcão-morcegueiro
Macrodipteryx
Noitibó-estandarte
vexillarius
Macronyx croceus
Unha-longa-amarelo
Picanço-de-cabeçaMalaconotus blanchoti
cinzenta
Megaceryle maxima
Pica-peixe-gigante
Melaenornis
Papa-moscas-pretopammelaina
africano
Melierax gabar
Açor-palrador

PP

Melierax metabates

Açor-cantor-escuro

PP

Melocichla mentalis

Felhosa-de-bigode

PP

Merops apiaster

Abelharuco-europeu

PP

Merops boehmi

Abelharuco de Boehm

PP

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
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Merops hirundineus

Abelharuco-de-frontebranca
Abelharuco-andorinha

Merops nubicoides

Abelharuco-róseo

PP

1

1

Merops persicus

Abelharuco-persa

PP

1

1

Merops pusillus

Abelharuco-dourado

PP

1

1

Merops superciliosus

Abelharuco-malgaxe

PP

1

1

Microparra capensis

Jacana-pequena
Milhafre-de-bicoamarelo
Milhafre-preto
Cotovia-dascastanholas
Melro-das-rochas-doMiombo
Alvéola-preta-e-branca
Alvéola-de-caudacomprida
Alvéola-amarela

PP
1

1

1

1

1

1

Papa-moscas-sombrio

PP

Papa-moscas-azulado

PP
PP

Necrosyrtes monachus

Papa-moscas-cinzento
Cegonha-de-bicoamarelo
Papa-moscas-rabo-deleque
Chasco de Arnott
Rabo-espinhoso de
Böhm
Abutre-de-capuz

Nectarinia amethystina

Beija-flor-preto

PP

Merops bullockoides

Milvus aegyptus
Milvus migrans
Mirafra
rufocinnamomea
Monticola angolensis
Motacilla aguimp
Motacilla clara
Motacilla flava
Muscicapa adusta
Muscicapa
caerulescens
Muscicapa striata
Mycteria ibis
Myioparus plumbeus
Myrmecocichla arnoti
Neafrapus boehmi

Nectarinia cuprea

PP

PP

1

1

PP
PP
PP
PP
PP
PP

PP
PP
PP
PP
PP
PP

Nettapus auritus

PP

Nilaus afer

Pato-orelhudo
Tuta-de-gargantabranca
Brubru

Numida meleagris

Galinha-do-mato

PP

Nycticorax nycticorax

Garça-nocturna

PP

Oena capensis

Rola-rabilonga

PP

Oenanthe pileata

Chasco-de-barrete

PP

Onychognathus morio

Estorninho-de-asa-

PP

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

1

PP

Beija-flor-de-cobre
Beija-flor-de-peitoNectarinia senegalensis
escarlate
Nectarinia shelleyi
Beija-flor de Shelley
Beija-flor-de-barrigaNectarinia talatala
branca
Beija-flor-de-barrigaNectarinia venusta
amarela
Netta erythrophthalma Zarro-africano

Nicator gularis

1

PP
PP
PP
PP
PP

PP
PP

73

1
1

1
1

1

EcoFarm Lda

Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Fauna Terrestre– Setembro de 2014

Espécies

Nome comum

Estatuto
Registadas no local
Lista
Estação
CITES
Estação Seca
Vermelha
Total Chuvosa (Feb (Oct 2013)
2013)

castanha
Oriolus auratus

Papa-figos-africano
Papa-figos-de-cabeçapreta
Papa-figos-europeu
Bico-de-lacre-degafanhoto
Mocho-de-facesbrancas
Mocho-de-orelhasafricano
Cuco-de-bico-grosso

PP

PP

Pelecanus onocrotalus

Águia-pesqueira
Chapim-pretomeridional
Pardal-de-cabeçacinzenta
Pardal-comum
Pardal-de-cabeçacinzenta
Pelicano-branco

Pelecanus rufescens

Pelicano-cinzento

PP

Oriolus larvatus
Oriolus oriolus
Ortygospiza locustella
Otus leucotis
Otus senegalensis
Pachycoccyx audeberti
Pandion haliaetus
Parus niger
Passer diffusus
Passer domesticus
Passer griseus

Pernis apivorus

PP
PP
PP
PP
PP
PP

PP
PP

1

1

PP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PP
PP

Bútio-abelheiro
Pardal-de-gargantaPetronia superciliaris
amarela
Phalacrocorax africanus Corvo-marinho-africano
Corvo-marinho-dePhalacrocorax lucidus
faces-brancas
Philomachus pugnax
Combatente
Zombeteiro-de-bicoPhoeniculus purpureus
vermelho
Phyllastrephus
Tuta-verde-acinzentada
cerviniventris
Phyllastrephus terrestris Tuta-da-terra

PP

Phylloscopus trochilus

Felosa-musical

PP

Pinarocorys nigricans

Calhandra-sombria

PP

Pitta angolensis

Pita de Angola

PP

Platalea alba

Colhereiro-africano
Papa-moscascarunculado

PP

Pato-ferrão

PP
PP

Ploceus cucullatus

Ibis-preto
Tecelão-desobrancelha-branca
Tecelão-malhado

Ploceus intermedius

Tecelão de Cabanis

PP

1

1

Ploceus ocularis

Tecelão-de-lunetas

?

1

1

Ploceus subaureus

Tecelão-amarelo

PP

Ploceus velatus

Tecelão-de-máscara

PP

Platysteira peltata
Plectropterus
gambensis
Plegadis falcinellus
Plocepasser mahali

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

PP

PP
PP
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Tecelão-de-gargantaPloceus xanthopterus
castanha
Podica senegalensis
Pés-de-barbatanas
Pogoniulus
Barbadinho-de-frontechrysoconus
amarela
Poicephalus
Papagaio-de-cabeçacryptoxanthus
castanha
Poicephalus meyeri
Papagaio-castanho
Papagaio-de-cabeçaPoicephalus suahelicus
cinzenta
Polemaetus bellicosus Águia-marcial

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

Polyboroides typus

Secretário-pequeno

PP

Porphyrio alleni

Caimão de Allen

PP

Porphyrio porphyrio

PP

Prodotiscus zambesiae

Caimão-comum
Frango-de-águamalhado
Frango-de-água de
Baillon
Prínia-de-flancoscastanhos
Atacador-de-poupabranca
Atacador-de-poupapreta
Indicador-de-bicoaguçado
Indicador-de-bico-fino

Psalidoprocne orientalis
Pseudhirundo
griseopyga
Psophocichla litsitsirupa

Andorinha-oriental
Andorinha-derabadilha-cinzenta
Tordo-de-peito-malhado

PP

Pterocles bicinctus

Cortiçol-de-duas-golas

PP

Pycnonotus tricolor

Toutinegra
Quebra-de-sementesmenor
Aurora-de-asa-laranja

PP

Aurora-melba
Quelea-de-cabeçavermelha
Quelea-de-bicovermelho
Quelea-de-bicovermelho
Alfaiate

PP

Bico-de-cimitarra

PP

Corredor-asa-de-bronze

PP

Porzana porzana
Porzana pusilla
Prinia subflava
Prionops plumatus
Prionops retzii
Prodotiscus regulus

Pyrenestes minor
Pytilia afra
Pytilia melba
Quelea erythrops
Quelea quelea
Rallus caerulescens
Recurvirostra avosetta
Rhinopomastus
cyanomelas
Rhinoptilus
chalcopterus

Andorinha-dasbarreiras-africana
Andorinha-dasRiparia riparia
barreiras
Rostratula benghalensis Narceja-pintada
Riparia paludicola

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

1

1

1

1

1

1

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

PP
PP
1

PP
PP

PP
PP
PP
PP

PP
PP
?
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Rynchops flavirostris

Talha-mar-africana

Estatuto
Registadas no local
Lista
Estação
CITES
Estação Seca
Vermelha
Total Chuvosa (Feb (Oct 2013)
2013)

PP

Sagittarius serpentarius Secretário, Serpentário

PP

Sarkidiornis melanotos

Pato-de-carúncula
Franga-de-água-dosdedos-longos
Franga-de-águaelegante
Pássaro-martelo

PP

PP

Serinus mozambicus

Corujão-pesqueiro
Chamariço-demascarilha
Xerico

Serinus reichardi

Canário de Reichard

PP

Serinus sulphuratus

Canário-grande

PP

Smithornis capensis

Bocarra

PP

Spermestes cucullatus

Freirinha-bronzeada

PP

Spermestes fringilloides Freirinha-maior
Freirinha-de-dorsoSpermestes nigriceps
vermelho
Stactolaema whytii
Barbaças de Whyte
Stephanoaetus
Águia-coroado
coronatus
Stigmatopelia
Rola do Senegal
senegalensis
Streptopelia capicola
Rola do Cabo

PP

Streptopelia decipiens
Streptopelia
semitorquata
Strix woodfordii

Sarothrura boehmi
Sarothrura elegans
Scopus umbretta

1

1

PP
PP
1

1

1

1

PP

1

1

1

PP

1

1

1

Rola-gemedora
Rola-de-olhosvermelhos
Coruja-da-floresta

PP

1

1

?

1

1

Sylvia borin

Felosa-das-figueiras

PP

Sylvia communis

Papa-amoras
Toutinegra-de-bicocomprido
Toutinegra-de-facesvermelhas
Mergulhão-pequeno

PP

Andorinhão-malhado

PP

1

1

Scotopelia peli
Serinus mennelli

Sylvietta rufescens
Sylvietta whytii
Tachybaptus ruficollis
Tachymarptis
aequatorialis
Tauraco
porphyreolophus
Tchagra australis
Tchagra senegalus
Telacanthura ussheri
Telophorus
sulfureopectus
Terathopius ecaudatus
Terpsiphone viridis
Thalassornis

Touraco-de-cristavioleta
Picanço-assobiador
Picanço-assobiador-decoroa-preta
Rabo-espinhosomalhado
Picanço-de-peitolaranja
Águia-bailarina
Papa-moscas do
Paraíso
Pato-de-dorso-branco

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

PP

PP
PP

PP
PP
PP

1

PP

PP
PP
PP

?
PP
?
PP
PP
PP

1

PP

1

1
1

PP
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Espécies

Nome comum

Estatuto
Registadas no local
Lista
Estação
CITES
Estação Seca
Vermelha
Total Chuvosa (Feb (Oct 2013)
2013)

leuconotus
Thamnolaea
cinnamomeiventris
Threskiornis
aethiopicus
Thripias namaquus
Tockus alboterminatus

Chasco-poliglota

PP

Ibis-sagrado

PP

Pica-pau-de-bigodes

PP

Calau-coroado

PP

1

1

1

1

Tockus erythrorhynchus Calau-de-bico-vermelho

PP

1

1

Tockus nasutus

Calau-cinzento

PP

1

1

Tockus pallidirostris

Calau-de-bico-pallido

PP

Torgos tracheliotos

Abutre-real

PP

Trachyphonus vaillantii

Barbaças-de-crista

PP

Treron calvus

PP

Tringa glareola

Pombo-verde
Abutre-de-cabeçabranca
Maçarico-bastardo

Tringa nebularia

Perna-verde-comum

PP

Tringa ochropus

Maçarico-escuro

PP

Tringa stagnatilis

Perna-verde-fino

PP

Turdoides jardineii

Zaragateiro-castanho

PP

Turdus libonyanus

Tordo-chicharrio

PP

1

1

Turnix nanus

Toirão-de-tronco-preto

PP

Turnix sylvaticus

Toirão-comum

PP

Turtur afer

Rola-de-bico-vermelho

PP

Turtur chalcospilos

Rola-esmeraldina

PP

1

1

Turtur tympanistria

Rola-de-papo-branco

PP

Tyto alba

Coruja-das-torres

PP

Tyto capensis

Coruja-do-capim

PP

Upupa epops

Poupa

PP

Trigonoceps occipitalis

PP
PP

Uraeginthus angolensis Peito-celeste
Rabo-de-junco-deUrocolius indicus
faces-vermelhas
Tarambola-de-coroaVanellus albiceps
branca
Tarambola-preta-eVanellus armatus
branca
Vanellus coronatus
Tarambola-coroada
Tarambola-de-asaVanellus crassirostris
branca
Tarambola-de-asaVanellus lugubris
negra-pequena
Vanellus senegallus
Tarambola-carunculad

PP

Vidua chalybeata

Viúva-azul

PP

Vidua macroura

PP

Vidua paradisaea

Viuvinha
Viúva-do-paraiso-derabo-largo
Viuvinha-do-paraiso

Vidua purpurascens

Viúva-púrpura

Vidua obtusa

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

1

1

1
1

1

1

PP
PP

1

1

PP

1

1

1

1

PP
PP
PP
PP
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Espécies

Nome comum

Estatuto
Registadas no local
Lista
Estação
CITES
Estação Seca
Vermelha
Total Chuvosa (Feb (Oct 2013)
2013)

Zosterops senegalensis Olho-branco-amarelo

1

1

1

TOTALS

96

75

56

439

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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APÊNDICE 4: LISTA DAS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS

Elephantulus myurus
Petrodromus
tetradactylus
Crocidura cyanea
Crocidura fuscomurina
Crocidura hirta
Crocidura luna
Crocidura olivieri
Suncus lixus
Suncus megalura

Musaranho-trepador
Morcego-meridional-deColeura afra
caudaembainhada
Morcego-dasTaphozous mauritianus
sepulturas-sulafricanas
Morcego-de-narizHipposideros caffer
enfolhado da
Cafraria
Morcego-Persa-deTriaenops persicus
nariz-enfolhado Persian
Leaf-nosed Bat, Persian
Morcego-de-narizHipposideros vittatus
enfolhado
Morcego-de-caudaTadarida bivittata
livre-malhado
Morcego-pequeno-deTadarida pumila
cauda-livre
Morcego-Angolano-deTadarida condylura
cauda-livre
Tadarida midas
Morcego de Midas
Morcego-Angolano-deTadarida ventralis
cauda-livre
Morcego-grandeNycteris grandis
orelhudo
Morcego-orelhudoNycteris hispida
piloso
Morcego-de-orelhasNycteris macrotis
grandes
Morcego-orelhudo de
Nycteris thebaica
Egipto
Morcego-orelhudo de
Nycteris woodi
Wood
Morcego-frugívoroEidolon helvum
gigante
Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

PP

Reportad
o

Elephantulus fuscus

Ouriço-de-barrigabranca
Musaranho-elefante-de
focinho-curto
de Peters
Musaranho-elefantedas-rochas
Musaranho-elefante-dequatro-dedos
Musaranho-almiscardocinzentoavermelhado
Musaranho-almiscardoanão
Musaranho-almiscardovermelho
Musaranho-almiscardo
do Katanga
Musaranho-almiscardogigante
Maior-Musaranho-anão

Possível

Atelerix albiventris

Comum Nome

Histórico

Nome Científico

Estatuto
na Lista
Vermelh
a

1

DD

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

QA

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

DD

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

QA

79

Registado no Local
Estação
Estação Seca
Chuvosa (Fev
(Out 2013)
2013)

1

1

EcoFarm Lda

Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Fauna Terrestre– Setembro de 2014

Morcego-frugívoro de
Wahlberg
Morcego-frugívoro de
Rousettus aegyptiacus
Egipto
Morcego-frugívoro de
Epomophorus crypturus
Peters
Lissonycteris
Morcego-frugívoro de
angolensis
Bocage
Morcego-ferradura-deRhinolophus blasii
nariz-de-sela
Morcego-ferraduraRhinolophus clivosus
gigante
Morcego-ferradura de
Rhinolophus fumigatus
Damaralândia
Rhinolophus
Morcego-ferradura de
hildebrandti
Hildebarandt
Morcego-ferradura de
Rhinolophus landeri
Lander
Morcego-ferradura-dasRhinolophus simulator
savanas
Morcego-ferradura de
Rhinolophus swinnyi
Swinny
Morcego-caseiro
Eptesicus hottentotus
Hottentot
Morcego-lanoso de
Kerivoula argentata
Damaralândia
Morcego-pequeno-deMiniopterus fraterculus
dedoscompridos
Morcego-lanudo de
Myotis bocagii
Bocage
Morcego-lanudo do
Myotis tricolor
Cabo
Morcego-lanudo de
Myotis welwitschii
Welwitsch
Pipistrellus rueppellii
Morcego de Rüppell
Morcego-grande-dasScotoecus hirundo
casas
Morcego-caseiroScotophilus dinganii
amarelo
Morcego-amarelo de
Scotophilus nigrita
Schreber
Morcego-amareloScotophilus viridis
pequeno
Nycticeinops schlieffeni Morcego de Schlieffens
Glauconycteris
Morcego-borboleta
variegata
Miniopterus natalensis Morcego de Natal
Morcego-caseiro do
Pipistrellus capensis
Cabo
Morcego-caseiroPipistrellus flavescens
amarelo
Morcego-de-caudaPipistrellus melckorum
comprida
Pipistrellus nanus
Morcego-de-bananeiras
Morcego-caseiro de
Pipistrellus rendalli
Rendall
Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

DD

1

DD

1

PP

1

PP

1
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Epomophorus
wahlbergi

Possível

Comum Nome

Histórico

Nome Científico

Estatuto
na Lista
Vermelh
a

Registado no Local
Estação
Estação Seca
Chuvosa (Fev
(Out 2013)
2013)
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Pipistrellus hesperidus

Morcego-rançoso

PP

Papio cynocephalus
Chlorocebus
pygerythrus
Galago moholi
Otolemur
crassicaudatus
Smutsia temminckii

Macaco-cão-amarelo

PP

Macaco-de-cara-preta

PP

Jagra do Senegal

PP

1

Jagra-grande

PP

1

Pangolim

PP

Lepus saxatilis
Heliophobius
argenteocinereus
Cryptomys darlingi

Lebre-de-nuca-dourada

PP

Rato-toupeira-prateado

PP

1

Rato-toupeira-

PP

1

Graphiurus kelleni

Arganáz-de-Kellen

PP

1

Graphiurus microtis

Arganáz-pequeno

PP

1

Graphiurus murinus

Arganáz-arbóreo

PP

Graphiurus platyops

Arganáz-das-rochas

PP

Hystrix africaeaustralis

Porco-espinho do Cabo

PP

Rato-espinhoso
Rato-vermelho-daAethomys chrysophilus
savana
Dasymys incomtus
Rato-d’água
Rato-comum-daGrammomys dolichurus
floresta
Lemniscomys rosalia
Rato-uniraiado
Rato-multimamilado de
Mastomys natalensis
Natal
Mus minutoides
Rato-pigmeu

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

Mus triton

PP

1

PP

1

PP

1

Rhabdomys pumilio

Grande-rato-pigmeu
Rato-Angone-daslezírias
Rato-de-dentescanelados
Rato-multilistrado

PP

1

Gerbilliscus boehmi

Gerboa de Böhm

PP

1

Gerbilliscus leucogaster Gerboa de Peters
Rato-arbóreo-daThallomys paedulcus
savana
Uranomys ruddi
Rato de Rudd

PP

1

PP

1

PP

1

Cricetomys gambianus

Rato-gigante

PP

1

Dendromus melanotis

Rato-trepador-cinzento

PP

1

Dendromus mystacalis

Rato-trepador-anão

PP

1

Dendromus nyikae
Saccostomus
campestris
Steatomys pratensis

Rato-trepador de Nyika

PP

1

Rato-bochechudo

PP

1

Rato-gorducho

PP

1

Heliosciurus mutabilis

Esquilo-do-sol

PP

1

Paraxerus cepapi

Esquilo-da-savana

PP

Paraxerus flavovittis

Esquilo-oriental-riscado

PP

Acomys spinosissimus

Otomys angoniensis
Pelomys fallax

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd
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Possível

Comum Nome

Histórico

Nome Científico

Estatuto
na Lista
Vermelh
a

Registado no Local
Estação
Estação Seca
Chuvosa (Fev
(Out 2013)
2013)

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
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Reportad
o

Possível

Comum Nome

Histórico

Nome Científico

Estatuto
na Lista
Vermelh
a

Registado no Local
Estação
Estação Seca
Chuvosa (Fev
(Out 2013)
2013)

Esquilo-vermelho-dafloresta

PP

Rato-grande-das-canas

PP

Chacal-listrado

PP

1

Lycaon pictus

Cão-do-mato

EP

1

Acinonyx jubatus

Chita

VU

1

Caracal caracal

Caracal

PP

1

Felis silvestris

Gato-bravo-africano

PP

1

Leptailurus serval

Serva

PP

1

Panthera leo

Leão

VU

1

Panthera pardus

Leopardo

QA

Atilax paludinosus

Manguço-d’água
Manguço-de-caudatufada
Manguço-vermelho

PP

PP

1

PP

1

PP

1

Mungos mungo

Manguço-anão
Manguço-gigantecinzento
Manguço-de-caudabranca
Manguço-listrado

Rhynchogale melleri

Manguço de Meller

PP

Crocuta crocuta

Hiena-malhada

PP

Aonyx capensis

Lontra do Cabo
Lontra-de-pescoçomalhado
Texugo-de-mel

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

Nandinia binotata

Doninha-de-cheiro
Doninha-de-nucabranca
Civeta-arbórea

PP

1

Civettictis civetta

Civeta-africana

PP

1

Genetta angolensis

Geneta de Angola
Geneta-de-malhasgrandes
Urso-formigueiro

PP

1

PP

1

PP

1

VU

1

Procavia capensis

Elefante-africano
Hirax-de-malhaamarela
Hirax-das-rochas

Equus quagga

Zebra de Burchell

PP

1

Phacochoerus africanus
Potamochoerus
larvatus
Hippopotamus
amphibius
Aepyceros melampus

Facocero

PP

1

Porco-bravo

PP

Hipopótamo

VU

1

Impala

PP

1

Paraxerus palliatus
Thryonomys
swinderianus
Canis adustus

Bdeogale crassicauda
Herpestes sanguineus
Helogale parvula
Herpestes ichneumon
Ichneumia albicauda

Lutra maculicollis
Mellivora capensis
Ictonyx striatus
Poecilogale albinucha

Genetta maculata
Orycteropus afer
Loxodonta africana
Heterohyrax brucei

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

1
1

1
1

PP

1

PP

1

PP

1
1
1

PP

1

PP

1
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Palapala-cinzenta

PP

1

Hippotragus niger

Palapala-negra

PP

1

Kobus ellipsiprymnus

Inhacoso

PP

1

Nesotragus moschatus

Changane

PP

Oreotragus oreotragus

Cabrito-das-pedras

PP

1

Ourebia ourebi

Oribi

PP

1

Raphicerus sharpei

Chipene-grisalho

PP

Redunca arundinum

Chango

PP

Sylvicapra grimmia

Cabrito-cinzento

PP

Syncerus caffer

Búfalo

PP

Tragelaphus scriptus
Tragelaphus
strepsiceros
Tragelaphus oryx

Imbabala

PP

Cudo

PP

Elande

PP

TOTALS

145

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd

Registado no Local
Estação
Estação Seca
Chuvosa (Fev
(Out 2013)
2013)

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
17
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Hippotragus equinus

Possível

Comum Nome

Histórico

Nome Científico

Estatuto
na Lista
Vermelh
a

97

21

10

8
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