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RESUMO NÃO TÉCNICO
Introdução
A Suni Resources SA propôs o desenvolvimento de uma mina de grafite (denominada Projecto
de Balama Central) e está localizada a aproximadamente 6 km a sudeste da Vila de Balama e a
56 km a sudoeste da Cidade de Montepuez, no Distrito de Balama na Província de Cabo Delgado,
norte de Moçambique (Figura 1.1). O Projecto de Balama Central proposto cobre
aproximadamente 9.600 ha e consistirá de uma cava de grafite a céu aberto (dois
recursos/depósitos de grafite), despejos de rocha estéril (WRD) associados, duas barragens de
rejeitos, uma unidade de processamento, acomodação do pessoal (duas opções de
acampamento) e estradas de acesso.
Esta Avaliação de Impacto da Fauna identifica espécies de fauna terrestre de vertebrados
(Anfíbios, Répteis, Mamíferos e Aves) e habitats susceptíveis de serem impactados pelo Projecto
de Balama Central proposto. Os habitats foram mapeados e receberam uma classificação de
sensibilidade. Esta avaliação também avalia os impactos prováveis de ocorrer como resultado
do Projecto e sugere medidas de mitigação.

Figura 1: Mapa de habitat dos habitats que ocorrem na área de estudo.
Descrição do local
A área de licença de Balama é plana a suavemente ondulada e tem pouca variação topográfica.
A elevação varia de 542m a 550m com uma variação altitudinal de apenas 8m. Existe uma
cordilheira de montanhas a leste e sudeste do local, mas estas ficam fora da área de estudo.
O clima no norte de Moçambique é classificado como tropical húmido. Tem uma temperatura

média anual entre 24°C e 26°C. O clima na região tem duas estações distintas. A estação
chuvosa e seca. A média anual de pluviosidade em Balama é de 1048mm. As precipitações mais
altas ocorrem em Janeiro.
Presume-se que a área do projecto afecte o sistema do Rio Namiticu e várias terras húmidas no
local, a maioria das quais ao longo do Córrego de Lapua. Nesta fase, não pode ser confirmado
se este córrego é permanente ou efêmero.
Há evidências de uma enorme transformação do local proposto em campos agrícolas
(machambas). A agricultura é uma actividade de subsistência dominante para a maioria dos
habitantes da região de Balama. As culturas cultivadas na área de estudo incluem milho, banana,
arroz, mandioca, cebola, vegetais, cana-de-açúcar e cenoura, consideradas culturas de
rendimento no contexto local.
Os recursos naturais da área do projecto também são usados para fins de subsistência. Isso
inclui a recolha de madeira, capim e bambu para a construção, e também recolha de frutos
silvestres, legumes e bolbos, tanto para fins medicinais ou para alimentação. Há evidências de
pesadas colheitas dentro e ao redor da área do projecto, sugerindo que as comunidades
próximas dependem fortemente dos recursos naturais desta área.
A vegetação limitada e fragmentada nesta área também é secundária por natureza, com poucas
árvores grandes remanescentes.
Foram identificados seis habitats dentro da área do projecto (Figura 2), a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Machambas
Floresta Ripariana
Rios
Dambo (terras húmidas sazonais)
Floresta de Miombo Secundária
Inselberg é composto por:
o Afloramentos rochosos (planícies e pedregulhos)
o Floresta Aberta Indiferenciada Alta

Habitats são definidos como o ambiente natural ou local onde vive um organismo, população ou
espécie, raças e/ou forrageiras. Cada tipo de habitat tem diferentes condições ambientais que
influenciam a distribuição da espécie.

Figura 2: Mapa de habitat dos habitats que ocorrem na área de estudo.
Fauna
Moçambique possui cerca de 1196 espécies de fauna de vertebrados terrestres, das quais 726
são aves (61%), 214 são mamíferos (18%), 171 espécies são répteis (14%) e 85 espécies são
anfíbios (7%) (Tabela A) (MITADER, 2015). A região tem uma alta percentagem dessas
espécies, mas a maioria está confinada à Reserva Natural Nacional do Niassa e das Quirimbas,
especialmente os grandes mamíferos. É provável que menos espécies sejam encontradas no
local do projecto, devido ao seu tamanho limitado, disponibilidade mínima de habitat e estado
altamente degradado. Espera-se que o número de espécies presentes no local seja um pouco
mais elevado do que o registado, devido à sua natureza críptica, época do ano, período de visita
ao local e pelo facto de que a maioria dos animais foge dos humanos.

Tabela A: Número de espécies faunísticas susceptíveis de ocorrer no QDS
Número de espécies
Grupo
Faunístico
Répteis
Anfíbios
Mamíferos
Aves

Moçambique (MITADER,
2015)

Registado na Área de
Estudo pela CES

Região

# Espécies

EPC

# Espécies

EPC

# Espécies

EPC

85
171
214
726

13
3
105
30

90
45
147
398

4
0
12
72

15
12
2
81

3
1
0
8

Das 90 espécies de répteis que podem ocorrer na área de estudo, 11 foram observadas durante
o levantamento de campo. Em entrevistas com as CAPs, foi discutida a utilização de certas
espécies de répteis. As espécies de varanos e Cágados (carapaça mole) são capturadas para
consumo e vendidas somente se houver excesso. Cágados e camaleões são usados para a
medicina tradicional, no entanto, não são caçados e só são usados se forem encontrados mortos.
Todas as CAPs afirmam que estão presentes muitas cobras, todas são mortas pelas
comunidades (venenosas/não-venenosas), mas nenhuma é comida. As comunidades relatam
que as pessoas são picadas por cobras e já morreram como consequência. A Comunidade de
Nanhupo relata que duas a três pessoas são fatalmente mordidas por ano. Existe um potencial
risco de saúde e segurança associado ao pessoal do projecto e contratadas que trabalham no
campo. Pelo menos 13 cobras venenosas poderiam ser encontradas na área do projecto, com a
presença de três confirmadas; Cobra-das-árvores (Dispholidus typus); Cobra-cuspideira (Naja
mossambica) e Víbora-comum (Bitis arietans).
Das possíveis 45 espécies de anfíbios conhecidas na região, foram registadas 12 espécies na
área de estudo. Estas incluem o Rã-da-erva do Nilo (Ptychadena nilotica); Sapo de Chirinda
(Mertensophryne anotis); Rã-de-focinho-estreito (Ptychadena oxyrhynchus); Rã-dos-charcos de
África Oriental (Phrynobatrachus acridoidies), Rã-da-erva de Guibe (Ptychadena guibei); Rã-doscharcos (Phrynobatrachus natalensis), Sapo-de-patas-de-pá do Norte (Arthroleptis
stenodactylus), Sapo-de-dorso-chato (Amietophrynus maculatus); e Sapo-das-folhas-gigante
(Afrixalus fornasinii). Existem vários rios e terras húmidas (dambos) presentes na área do
projecto e arredores imediatos. A maioria das terras húmidas foi transformada em arrozais e os
rios são usados para lavar e beber. Embora transformada, especula-se que o arroz forneça o
mesmo habitat estrutural que o capim fornecia anteriormente.
Das possíveis 398 espécies de aves que poderiam ocorrer dentro dos habitats presentes no local
81 foram observadas na área de estudo. A maior diversidade de avifauna registada na área de
pesquisa foi dentro das machambas (n = 44), que é também o habitat mais predominante. A
floresta ripariana abrigava dezanove (19) espécies de aves, habitat de inselberg com treze (13)
espécies e ambas significativamente menores em extensão e somente quatro (4) espécies de
aves foram registadas em habitat de dambo/terras húmidas. Pensa-se que tanto as espécies de
parasitas de ninhada como as suas espécies hospedeiras estejam presentes no local, desde que
o hospedeiro, o parasita da ninhada ou ambos tenham sido encontrados no local.
Das possíveis 147 espécies de mamíferos que poderiam ocorrer no local, apenas duas espécies
de mamíferos, excluindo mamíferos domésticos, foram registadas a partir da área do projecto,
denominadas Rato-bochechudo (Saccostomus campestris) e Rato-pigmeu (Mus minutoides). As
espécies de mamíferos esperadas de ocorrer na área e relatadas como presentes pelas
comunidades locais incluem roedores, hirax, primatas, lebres, pequenos carnívoros, morcegos e
pequenos antílopes. A maioria destes mamíferos depende da cobertura vegetal para fornecer

abrigo e protecção, os habitats que forneceriam melhor estes animais incluem os inselbergs e as
florestas ripariana e de miombo. Nenhum grande mamífero foi relatado no/ou perto do local.
Sete EPC de répteis são susceptíveis de ocorrer dentro da área de estudo, estas incluem o
Agama de Moçambique(VU), Cágado-articulado do Natal (Kinixys natalensis) (QA), Cobra-comliga (Elapsoidea sundevallii) (EP), Lagarto-de-cinta de Mecula (Cordylus maculae) (EP), Cágadode-carapaça-mole de Zambeze (Cycloderma frenatum) e espécies listadas na CITES II
Camaleão-de-pescoço-achatado (Flapaloe dilepis) e Varano (Varanus niloticus). Três espécies
foram encontradas no local (Agama de Moçambique, Camaleão-de-pescoço-achatado e
Varano).
O Sapo de Chirinda (Mertensophryne anotis) (EP) foi encontrado na área do projecto. Isto é
significativo, uma vez que esta espécie era anteriormente conhecida apenas a partir de duas
localizações na Reserva Florestal Moribane, na Provincia de Manica e na Floresta Chirinda no
leste do Zimbabwe e um terceiro local conhecido a sudoeste do Parque Nacional das Quirimbas
nos inselbergs de Taratibu foi encontrado por Farooq et al. (2015) cerca de 1.000 km de distância
dos outros dois locais conhecidos e 90ha da área do projecto.
Não se espera que nenhuma EPC de mamíferos ocorra dentro da área do projecto.
Foram registadas no local Oito (8) EPC listadas na CITES II. Estas são o Falcão-alfaneque (Falco
biarmicus), Açor-palrador (Melierax gabar), Gaivão-papa-lagartos (Kaupifalco monogrammicus)
Falcão-de-nuca-vermelha (Falco chicquera), Águia-cobreira-castanha (Circaetus cinereus)
Águia-cobreira-de-peito-preto (Circaetus pectoralis) Açor-cantor-escuro (Melierax metabates).
Outras 64 espécies provavelmente ocorrerão dentro da área do projecto.
Sensibilidade
Habitats considerados de alta sensibilidade incluem a Floresta Ripariana, Inselbergs, Floresta de
Miombo e Dambos, dada a sua extensão limitada e assembleias de espécies de fauna. As
componentes da infraestrutura que impactam fortemente as terras húmidas incluem a cava, a
TSF e a estrada de acesso. As machambas são amplamente espalhadas e ocorrem em
abundância fora da área do projecto, uma vez que são consideradas de baixa sensibilidade.

Figura 3: Mapa de Sensibilidade do Habitat
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Impactos
A perda do pequeno habitat faunístico existente provavelmente ocorrerá devido à intensificação
do cultivo de agricultores deslocados e ao aumento previsto do número da população associado
à fase de construção e à fase operacional dos candidatos a emprego, o que aumentará a pressão
sobre os recursos naturais disponíveis
A construção resultará na perda directa de habitats de fauna existentes. A Instalação de
Armazenamento de Rejeitos irá remover os habitats de Dambo e Floresta de Miombo e a Cava
irá remover os habitats de Dambo, Rio e Floresta de Miombo.
As actividades de construção e operacionais causarão o deslocamento de espécies e
perturbação das actividades da fauna, incluindo nidificação, reprodução e forrageamento, que
terão um impacto negativo em todos os grupos de fauna. Pragas que são introduzidas
involuntariamente podem deslocar certas espécies de fauna.
Também ocorrerá aumento da mortalidade da fauna na estrada devido a veículos adicionais do
projecto no local. Espécies de movimento lento (por exemplo, tartarugas e rãs), bem como
espécies fossarias (por exemplo, toupeiras pintas, lagartos e cobras) são susceptíveis de sofrer
maiores mortalidades rodoviárias do que espécies móveis e arbóreas (por exemplo, aves,
morcegos e grandes mamíferos).
O aumento dos níveis de poeira e ruído, associado às actividades de construção e fase
operacional, afectará ainda mais numerosas espécies de fauna e poderá resultar em perda de
biodiversidade dentro do local.
Se gerido correctamente, o derrame de hidrocarbonetos e outros poluentes não deve ocorrer, no
entanto, caso isso ocorra, resultará na poluição de habitats de fauna dentro do local.
O descomissionamento da operação de mineração e a desmobilização de infraestruturas
resultarão em problemas semelhantes à fase de construção.
A presença da mina, dos funcionários da mina e do afluxo de candidatos a emprego para a área
do projecto durante a fase de construção e operação da mina provavelmente aumentará o
número de interações entre seres humanos e espécies de fauna. A interação entre animais
selvagens e pessoas pode ter um impacto negativo sobre as pessoas e seus recursos, bem como
sobre os animais selvagens e seus habitats.
Significância Geral
Sem
Com
Mitigação
Mitigação

Impacto

Não-Avançar
Impacto 1: Perda de habitat
ELEVADAImpacto 2: Impactos actuais do uso da terra sobre a fauna
ELEVADAImpactos na fauna devido a actividades de construção
Impacto 3: Remoção do habitat da fauna
MODERADAImpacto 4: Perda de espécies de anfíbios devido à poluição
MODERADAImpacto 5: Perda de espécies de anfíbios devido à geração
MODERADAde poeira
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Impacto 6: Perda de espécies de fauna devido a
mortalidades apartir de veículos do projecto
Impacto 7: Perda de espécies faunísticas devido a
perturbações e dissuasão de ruído e vibração
Impacto 8: Perda de espécies faunísticas devido à caça e
perseguição
Impacto 9: Aumento nas interações humanas e da vida
selvagem
Impacto 10: Introdução de Fauna Exótica
Cumulativo
Impacto 11: Perda Cumulativa da Diversidade Faunística

MODERADA-

BAIXA -

MODERADA-

MODERADA-

MODERADA-

BAIXA -

ELEVADA-

MODERADA-

MODERADA-

BAIXA -

ELEVADA-

MODERADA-

Conclusão
A área do projecto já se encontra altamente impactada pelas actuais práticas agrícolas e pelo
uso insustentável dos recursos naturais. Os habitats remanescentes de espécies faunísticas,
apesar de degradados, são considerados altamente sensíveis, uma vez que são os únicos
refúgios disponíveis para as espécies faunísticas. O maior impacto será sobre o habitat sazonal
de terras húmidas, florestas ripariana e de miombo impactados pela infraestrutura da TSF e da
cava do projecto. O habitat de Machamba cobre a maioria da área do projecto e é considerado
prontamente disponível dentro e fora da área do projecto. A Mina de Grafite de Balama Central
da Suni Resources tem a oportunidade de reabilitar habitats em más condições e proteger os
restantes habitats sensíveis. Se bem feito, este projecto tem a capacidade de criar um impacto
positivo. Recomenda-se que seja empregado um OCA experiente para garantir que as
mitigações ambientais sejam implementadas e geridas, garantindo a conformidade com o PGA
e realizando treinamento de consciencialização ambiental e induções. Eles também devem ser
treinados para remover com segurança as cobras do local. Deve ser implementado um Plano de
Gestão de Reabilitação, Programa de Monitoramento Ambiental e Plano de Gestão de Pragas
na área do projecto e arredores imediatos.
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LISTA DE ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS
BAD
ANAC
ARA
CBD
CES
CITES
AA
BEI/EIB
RIA
PrGA
AIAS
RIAS
ha
IFC
IUCN
MIREME
MITADER
ONG
RCN
EPC
TSF
UNFCCC
WRD
WWF

Banco Africano de Desenvolvimento
Administracao Nacional de Áreas de Conservação
Administração Regional de Águas
Convenção sobre Diversidade Biológica
Coastal and Environmental Services
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção
Autorização Ambiental
Banco Europeu de Investimento
Relatório de Impacto Ambiental
Programa de Gestão Ambiental
Avaliação de Impacto Ambiental e Social
Relatório de Impacto Ambiental e Social
Hectare
Corporação Financeira Internacional
União Internacional para Conservação da Natureza
Ministério de Recursos Minerais e Energia
Ministério da Terras, Ambiente e Desenvolvimento Rural
Organização Não Governamental
Reserva de Caça de Niassa
Espécies de Preocupação de Conservação
Instalações de Armazenamento de Rejeitos
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
Despejos de Rocha Estéril
Fundo Mundial para a Natureza

Nomenclatura
As escalas espaciais avaliadas neste relatório são as seguintes:
Pegada do Projecto –áreas directamente afectadas pela infraestrutura relacionada ao
projecto
Área do projecto – área de cobertura do projecto e limite do projecto, definida pelo DUAT
da área de licença da área
Área de estudo – área de cobertura e estudo do projecto e áreas adjacentes próximas o
suficiente do projecto para ser influenciada por ele. O tamanho da área do projecto
depende do tópico que está sendo investigado. Por exemplo, a área do projecto social
geralmente seria maior que o projecto ecológico.
Distrito – o Distrito Administrativo de Balama.
Província – a Província de Cabo Delgado.
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1. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA FAUNA DA MINA DE GRAFITE DE
BALAMA
1.1. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO
A Suni Resources SA propôs o desenvolvimento de uma mina de grafite (denominada Projecto
de Balama Central) e está localizada a aproximadamente 6 km a sudeste da Vila de Balama e a
56 km a sudoeste da Cidade de Montepuez, no Distrito de Balama, na Província de Cabo
Delgado. norte de Moçambique (Figura 1.1). A área da licença de prospecção e pesquisa (6216)
cobre aproximadamente 9 600 ha, nos quais foram encontrados dois recursos de grafite. O
tamanho exacto da área de Licença Mineira está actualmente em discussão.
O projecto de Balama Central proposto consistirá de uma cava de grafite a céu aberto (dois
recursos/depósitos de grafite), despejo de rocha estéril (WRD) associado, uma barragem de
rejeitos, uma planta de processamento, acomodação de pessoal (uma opção de acampamento)
e estradas de acesso (Figura 1.2). Para uma descrição detalhada do projecto, consulte o
Relatório de Impacto Ambiental e Social (RIAS).
Esta Avaliação de Impacto da Fauna irá identificar as espécies de fauna terrestre dos vertebrados
(Anfíbios, Répteis, Mamíferos e Aves) e habitats susceptíveis de serem impactados pelo Projecto
de Balama Central proposto. Os habitats serão mapeados e receberão uma classificação de
sensibilidade. Essa avaliação também avaliará os impactos prováveis como resultado do
Projecto e sugerirá medidas de mitigação para cada impacto. Quaisquer questões-chave
identificadas também serão discutidas.
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Figura 1.1: Mapa de localização indicando a posição da área de licença de prospecção e pesquisa.
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Figura 1.2: A disposição da infraestrutura proposta para o Projecto de Balama Central
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2. TERMOS DE REFERÊNCIA E METODOLOGIA
2.1. TERMOS DE REFERENCIA
A Suni Resources nomeou a Coastal and Environmental Services Limitada (“CES”) para conduzir
a Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS). Esta Avaliação de Impacto da Fauna foi
comissionada como parte da AIAS.
O objectivo desta Avaliação de Impacto da Fauna é identificar as várias formações de habitat na
área, espécies animais raras, em perigo e ameaçadas e áreas de alta sensibilidade que podem
estar sujeitas a impactos significativos como resultado da construção ou operação do Projecto
de Balama Central.
Deve-se notar que este estudo não produzirá uma linha de base quantitativa de todas as espécies
animais que ocorrem na região, mas sim uma amostra representativa do nível mais alto, colhida
a partir de levantamentos de campo e revisões de literatura, das quais os impactos podem ser
identificados e medidas de mitigação sugeridas.
Os seguintes termos de referência se aplicam-se a esta avaliação:
•
•
•
•
•

•
•

Identificar a presença de espécies faunísticas e habitats faunísticos
Identificar a presença de espécies de fauna e habitats de fauna de valor de conservação
e/ou preocupação;
Identificar áreas de alta biodiversidade faunística;
Identificar e mapear os principais habitats de fauna, corredores e rios (incluindo terras
húmidas);
Avaliar a sensibilidade dos vários habitats na área, de modo a avaliar a importância da
perda de habitat em grupos de fauna como resultado do desenvolvimento, por exemplo,
características topográficas complexas (especialmente taludes íngremes e rochosos que
fornecem habitats de nicho);
Identificar e avaliar os impactos directos e indirectos (secundários) da construção,
operação, descomissionamento, cumulativos e não-avançar que o Projecto de Balama
Central e sua infraestrutura teriam sobre os diferentes grupos e habitats de fauna; e
Identificar e descrever medidas e prescrições de gestão que precisam ser implantadas
para garantir que a fauna e os habitats de fauna não sejam gravemente afectados
negativamente pelo projecto.

2.2. EXPERIÊNCIA DA EQUIPE
Amber Jackson
Amber é Consultora Ambiental Sénior e trabalha na EOH CES nos últimos 6,5 anos. Ela tem um
MPhil em Gestão Ambiental e tem experiência em trabalhos sociais e ecológicos. Seus cursos
de graduação concentraram-se em Ecologia, Conservação e Meio Ambiente, com referência
especial aos efeitos da paisagem na Herpetofauna, enquanto que seu mestrado se concentrou
na gestão ambiental de sistemas sociais e ecológicos. Com uma dissertação em segurança
alimentar que investigou o complexo sistema alimentar de mercados informais e formais de
distribuição. Durante o seu tempo na CES, Amber trabalhou extensivamente em Moçambique,
gerindo uma série de Avaliação de Impacto Ambiental e Social. Entre as quais ela conduziu
avaliações de impacto na fauna em grande escala na África do Sul e no norte de Moçambique,
tanto para padrões nacionais como internacionais (BAD, EIB e IFC), sozinha e assistida pelo Prof
Bill Branch. Seus interesses incluem, requisitos de credores, limitação de alcance, biogeografia
de ilhas, ecologia, bem como uso da terra e gestão de recursos naturais.
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Hayley Katz
Hayley é bacharel em Zoologia pela Universidade de Southampton. Depois de se formar em
2008, ela passou muitos meses como voluntária de uma organização de conservação de
predadores especializada em mitigar o conflito entre agricultores e predadores. Durante esse
período de voluntariado, Hayley também recebeu treinamento como guia da natureza e, após
esse treinamento, trabalhou em uma escola de treinamento de guias de campo como mentora
para os alunos durante os cursos práticos e na preparação para os exames. Através deste
trabalho, ela desenvolveu um grande interesse e conhecimento de aves e actualmente tem uma
lista da África Austral de mais de 550 espécies. Em 2015, Hayley retornou à organização de
preservação de predadores, desta vez como um membro da equipe e trabalhou por 2 anos com
as espécies de animais selvagens em suas instalações de ecoturismo e como redatora de
propostas e angariadora de fundos para esse fundo. Ela mudou-se recentemente para o campo
de reabilitação física de animais, mas ainda continua a estudar aves e vai a observação de aves
regularmente. Ela foi subcontratada como assistente de campo para Amber Jackson para esta
avaliação devido a sua experiência de observação de aves.
2.3. AVALIAÇÃO DE GABINETE E REVISÃO DA LITERATURA
Foi concluída uma revisão de literatura de trabalhos publicados e não publicados para avaliar a
diversidade conhecida da fauna terrestre e habitats de fauna terrestre na área do projecto e
regiões adjacentes com habitat (s) similar aos encontrados dentro da área de estudo. O
Quadrado do Trimestre da área do projecto foi utilizado para percorrer várias bases de dados
(incluindo a Lista Vermelha da IUCN, CITES, Lista de Espécies da WWF, Lista Vermelha de
Moçambique, Atlas Sul-Africano e Lista Vermelha de Répteis e o Livro Vermelho de Dados) para
gerar uma provável lista de espécies para a área de estudo e para estabelecer quais espécies
prováveis de ocorrer são Espécies de Preocupação de Conservação (EPC). Foram mapeados
habitats potenciais antes do levantamento de campo usando o Google Earth e verificados no
campo.
2.4. LEVANTAMENTO DE CAMPO
Foi realizado um levantamento inicial no local durante a estação seca de 15 de Maio a 19 de
Maio de 2018. Para estabelecer a diversidade de habitat e o estado ecológico geral do local, foi
realizado um passeio inicial pela área de estudo antes do início da amostragem. Os locais de
amostragem foram baseados em áreas que contêm habitats naturais e modificados (Figura 2-1).
Foram anotadas áreas agrícolas, isto é, aquelas que estão actualmente em cultivo, que são
classificadas como transformadas, para fins de mapeamento, mas não amostradas.
Foram utilizadas as seguintes técnicas de amostragem:
• Buscas activas (levantamento de encontro visual) de avifauna, mamíferos, répteis e
anfíbios em habitat adequado. A abordagem utilizada é detalhada na Tabela 2.1 e 2-2
abaixo.
• Armadilhas da seguinte forma:
• Matrizes de armadilhas de 3 x 30m consistindo em 4 armadilhas e 6 armadilhas
de funil cada. Estas foram usados para capturar pequenos mamíferos vivos,
anfíbios e répteis (Ilustração 2.1-2.3) de 15 a 20 de Maio de 2018.
• Entrevistas com as comunidades locais (Comunidade de Nacate, Comunidade de
Lapua, Comunidade de Mphuti, Comunidade de Matipane, Comunidade de Familia e
Comunidade de Nanhupo) com a ajuda de recursos visuais para identificar a presença
ou ausência de espécies de fauna na área. Foram feitas as seguintes séries de
perguntas gerais relacionadas a mamíferos na região e as atitudes das pessoas em
relação a elas:
• A espécie ainda era conhecida na região?
• Se considerada muito rara, quando foi vista pela última vez?
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•
•
•
•

Esteve historicamente presente (antes do início da guerra civil)?
Se presente foi caçada ou usada para qualquer outro propósito?
Se caçada, com que frequência era capturada?
Foi usada por razões medicinais?

Tabela 2.1: Levantamentos de método de busca activa da fauna
Avifauna
• Observações de dispersão, pelotas regurgitadas, ninhos, penas, pássaros e aves
em vôo.
• Contagem de pontos de aves registando todas as aves vistas e ouvidas de uma
“estação de contagem de pontos” durante um período de tempo seleccionado.
Mamíferos • Busca activa de dia e de noite
• Observações de excrementos, pegadas, traços e esqueletos
• Observações de avistamentos oportunistas
• Levantamentos acústicos à noite (morcegos).
Anfíbios
• Busca activa de dia e de noite,
e
• Rede para girinos,
Répteis
• Levantamento acústico à noite.
• Identificar habitats adequados e procurar por certa herpetofauna associada à
aqueles habitats.
Tabela 2.2: Pontos de amostragem
Nome

Latitude

Longitude

TA1

13°21'24.52"S

38°37'16.25"E

TA2

13°22'14.28"S

38°37'52.18"E

TA3

13°22'21.91"S

38°36'47.77"E

NS1

13°21'14.29"S

38°36'36.90"E

NS2

13°21'44.73"S

38°37'21.92"E

SS1
SS2
SS3
SS4
SS5
SS6
SS7
SS8
SS9
SS10
SS11
SS12

13°21'9.90"S
13°22'22.57"S
13°22'28.73"S
13°22'56.42"S
13°22'44.11"S
13°22'26.19"S
13°22'6.34"S
13°23'5.59"S
13°23'18.96"S
13°19'59.94"S
13°20'43.22"S
13°19'20.89"S

38°36'27.02"E
38°36'19.86"E
38°35'55.09"E
38°36'0.96"E
38°36'30.61"E
38°37'45.30"E
38°38'17.30"E
38°39'10.19"E
38°38'54.06"E
38°37'21.96"E
38°40'25.93"E
38°44'48.01"E

Método de
amostragem
Matriz
de
Armadilha
Matriz
de
Armadilha
Matriz
de
Armadilha
Levantamento
noturno
Levantamento
noturno
Encontro Visual
Encontro Visual
Encontro Visual
Encontro Visual
Encontro Visual
Encontro Visual
Encontro Visual
Encontro Visual
Encontro Visual
Encontro Visual
Encontro Visual
Encontro Visual

Habitat
Floresta
Secundária

de

Miombo

Ripariana
Inselberg
Dambo
(Terras
Sazonais)
Inselberg
Floresta
Secundária

de

Húmidas

Miombo

Floresta Ripariana
Inselberg
Dambo
(Terras
Sazonais)

Húmidas

As três matrizes de armadilha foram configuradas da seguinte forma:
Matriz de Armadilha 1
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A Matriz de Armadilha 1 foi instalada entre a estrada de acesso e a TSF dentro de um trecho de
Floresta de Miombo Secundária, caracterizada por uma cobertura de copa de árvores fechada
de 75-100% com uma copa de árvore de até 10m e emergentes que chegam a 15m. O subbosque é tipicamente composto por uma camada de capim e erva esparsa com algumas ervas
onde a copa é fechada.

Ilustração 2.1: Matriz de Armadilha 1, localizada na Floresta de Miombo Secundária

Matriz de Armadilha 2
A Matriz de Armadilha 2 foi instalada no limite leste da área do projecto dentro da Floresta
Ripariana ao lado do Rio Namiticu, que atravessa a porção sudeste da área do projecto. A
vegetação ripariana foi caracterizada por uma copa semi-fechada de 50 a 70% de cobertura, com
copa de até 10m e emergentes que chegam a 20m. O sub-bosque é tipicamente composto por
uma camada de capim e erva.

Ilustração 2.2: Matriz de Armadilha 2 localizada na Vegetação Ripariana.
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Matriz de Armadilha 3
A Matriz de Armadilha 3 foi instalada no depósito de grafite proposto e dentro da Floresta de
Miombo secundária, com árvores não maiores que 5m e 100% de cobertura de capim. O local
é cercado por machambas e grandes cajueiros (+ 20m).

Ilustração 2.2: Matriz de Armadilha 3 localizada na Floresta de Miombo Secundária com
100% de sub-bosque de cobertura de capim
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Figura 2.1: Locais de amostragem em relação à infraestrutura do Projecto da Mina de Grafite
de Balama Central
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2.5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Os dados de fauna compilados durante a avaliação inicial de gabinete foram complementados
pelos dados de campo para produzir uma lista de verificação consolidada de espécies
faunísticas. Estes foram, por sua vez, revistos para identificar espécies de preocupação de
conservação (EPC). Foi então produzido um mapa de habitat e determinadas as sensibilidades
ecológicas dos habitats.
A Determinação de Espécies de Preocupação de Conservação (EPC) exigiu o uso da Lista
Vermelha da IUCN de 2018, uma vez que não existe Lista Vermelha ou lista de espécies de
fauna de preocupação de conservação para Moçambique. Assim, para os fins deste relatório:
Espécies de preocupação de conservação são definidas como:
a) Espécies listadas nas categorias de Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulneráveis;
b) Possíveis espécies ameaçadas (isto é, taxa actualmente não avaliado na Lista Vermelha
da IUCN cujo estado de conservação foi destacado posteriormente);
c) As espécies listadas nas categorias Dados Deficientes ou Quase Ameaçadas da Lista
Vermelha da IUCN 2018.
d) Espécies endêmicas com faixas restritas ou faixas desconhecidas.
Foram considerados também os Apêndices 1 e 2 da Convenção sobre o Comércio Internacional
de Espécies Ameaçadas de Extinção (CITES).
2.6. AVALIAÇÃO DE IMPACTO
Cinco factores precisam ser considerados ao avaliar a significância dos impactos, a saber:
1. Relação do impacto a escalas temporais - a escala temporal define a significância do impacto
em várias escalas de tempo, como uma indicação da duração do impacto.
2. Relação do impacto às escalas espaciais - a escala espacial define a extensão física do
impacto.
3. A gravidade do impacto - a escala de gravidade/benefício é usada para avaliar
cientificamente a gravidade dos impactos negativos, ou como os impactos positivos benéficos
seriam em um sistema afectado em particular (para impactos ecológicos) ou em uma
determinada parte afectada.
A gravidade dos impactos pode ser avaliada com e sem mitigação, de modo a demonstrar o
quão sério é o impacto quando nada é feito a respeito. A palavra “mitigação” significa não
apenas “compensação”, mas inclui conceitos de contenção e solução. Para impactos
benéficos, optimização significa qualquer coisa que possa aumentar os benefícios. No
entanto, a mitigação ou optimização deve ser prática, tecnicamente e economicamente viável.
4. A probabilidade de o impacto ocorrer - a probabilidade de impactos que ocorrem como
resultado de acções do projecto difere entre impactos potenciais. Não há dúvida de que
alguns impactos ocorreriam (por exemplo, perda de vegetação), mas outros impactos não
são tão prováveis de ocorrer (por exemplo, acidente de veículo) e podem ou não resultar do
desenvolvimento proposto. Embora alguns impactos possam ter um efeito grave, a
probabilidade de ocorrência deles pode afectar sua significância geral.
5. Cada critério é classificado para determinar a significância geral de uma actividade
(Tabela 3-2). O critério é então considerado em duas categorias, viz. efeito da actividade
e da probabilidade do impacto. As pontuações totais registadas para o efeito e a
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probabilidade são então lidas na matriz apresentada na Tabela 3.3, para determinar a
significância geral do impacto. A significância geral é negativa ou positiva.

PROBABI
LIDADE

EFEITO

Tabela 2.3: Classificação dos Critérios de Avaliação
Escala Temporal
Curto prazo
Menos de 5 anos
Médio prazo
Entre 5 a 20 anos
Entre 20 e 40 anos (uma geração) e de uma perspectiva
Longo prazo
humana também permanente
Mais de 40 anos e resultando em uma mudança permanente e
Permanente
duradoura que sempre estará lá
Escala Espacal
Localizado
Em escala localizada e alguns hectares em extensão
Área de Estudo O local proposto e seus arredores imediatos
Regional
Nível Distrital e Provincial
Nacional
País
Internacional
Internacionalmente
Gravidade
Gravidade
Benefício
Pequenos impactos no (s)
Ligeiramente benéfico para o
sistema (s) ou parte (s)
(s) sistema (s) afectado (s) e
Ligeira
afectada (s)
parte (s)
Impactos moderados no (s)
Moderadamente benéfico para
sistema (s) ou parte (s)
o (s) sistema (s) afectado (s) e
Moderada
afectada (s)
parte (s)
Impactos graves no (s)
Um benefício substancial para
Grave/
sistema (s) ou parte (s)
o (s) sistema (s) afectado (s) e
Benéfica
afectada (s)
parte (s)
Mudança muito grave no (s)
Um benefício muito substancial
Muito Grave/
sistema (s) ou parte (s)
para o (s) sistema (s) afectado
Benéfico
afectada (s)
(s) e parte (s)
Probabilidade
Pouco Provável A probabilidade de ocorrência desses impactos é ligeira
Pode ocorrer
A probabilidade de ocorrência desses impactos é possível
Provável
A probabilidade de ocorrência desses impactos é provável
Definitivo
A probabilidade é que esse impacto ocorrerá definitivamente
* Em certos casos, pode não ser possível determinar a gravidade de um impacto, portanto, pode
ser determinado: não se sabe/não se pode saber

probabilidad
e

Tabela 2.4 a: Matriz usada para determinar a significância geral do
probabilidade e no efeito do impacto.
Efeito
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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13
14
15
16
17

14
15
16
17
18

15
16
17
18
19

16
17
18
19
20
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Tabela 2.4 b: Descrição da Classificação de Significância Ambiental e faixa de pontuação
associada
Taxa
de Descrição
Pontuação
Significância
Baixa
Um impacto aceitável para o qual a mitigação é desejável, mas BAIXA
não essencial. O impacto por si só é insuficiente, mesmo em
combinação com outros impactos baixos, de impedir que o
desenvolvimento seja aprovado.
Esses impactos resultarão em efeitos positivos ou negativos de
médio a curto prazo no ambiente social e/ou natural.
Moderada
Um impacto importante que requer mitigação. O impacto é MÉDIA
insuficiente por si só para impedir a implementação do projecto,
mas que, em conjunto com outros impactos, pode impedir sua
implementação.
Esses impactos geralmente resultam em um efeito positivo ou
negativo de médio a longo prazo no ambiente social e/ou
natural.
Elevada
Um impacto sério, se não for mitigado, pode impedir a ELEVADA
implementação do projecto (se for um impacto negativo).
Estes impactos seriam considerados pela sociedade como
constituindo uma mudança importante e geralmente de longo
prazo para o ambiente (natural e/ou social) e resultariam em
efeitos graves ou efeitos benéficos.
Muito
Um impacto muito grave que, se negativo, pode ser suficiente MUITO
Elevada
por si só para impedir a implementação do projecto. O impacto ELEVADA
pode resultar em mudança permanente. Muitas vezes, esses
impactos não podem ser mitigados e geralmente resultam em
efeitos muito graves ou efeitos muito benéficos.
A escala de significância ambiental é uma tentativa de avaliar a importância de um impacto
específico. Essa avaliação precisa ser realizada no contexto relevante, já que um impacto pode ser
ecológico ou social, ou ambos. A avaliação da significância de um impacto depende muito dos
valores da pessoa que faz o julgamento. Por essa razão, impactos de natureza especialmente social
precisam refletir os valores da sociedade afectada.
Priorização
A avaliação dos impactos, conforme descrito acima, é usada para avaliar a significância dos
impactos identificados e determinar quais impactos exigem medidas de mitigação.
Os impactos negativos que são classificados como sendo de significância “MUITO ELEVADA” e
“ELEVADA” serão investigados para determinar como o impacto pode ser minimizado ou que
actividades alternativas ou medidas de mitigação podem ser implementadas. Esses impactos
também podem auxiliar os tomadores de decisão, ou seja, inúmeros impactos negativos
ELEVADOS podem resultar em uma decisão negativa. Para impactos identificados como tendo
um impacto negativo de significância “MODERADA”, é prática padrão investigar actividades
alternativas e/ou medidas de mitigação. As medidas de mitigação mais eficazes e práticas serão
então propostas. Para impactos classificados como significância “BAIXA”, nenhuma investigação
ou alternativa será considerada. Possíveis medidas de gestão serão investigadas para assegurar
que os impactos permaneçam de baixa significância.
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3. DESCRIÇÃO DO LOCAL
Moçambique está localizado ao longo da costa leste da África Austral entre 10o27’ e 26o52’ Sul e
30o12’ e 40o51’ Este. Abrange uma superfície de 799 380 km2 e faz fronteira com a África do Sul,
Swazilândia, Zimbabwe, Zâmbia, Malawi e Tanzânia (Ribeiro e Chauque, 2010).
O país é dividido em onze províncias; o local do estudo ocorre na província nortenha de Cabo
Delgado, no Distrito de Balama. Estima-se que actualmente exista mais grafite na Província de Cabo
Delgado, em Moçambique, do que o resto dos recursos de grafite do mundo juntos.
3.1. AMBIENTE FÍSICO
3.1.1. Clima
O clima no norte de Moçambique é classificado como tropical húmido. Tem uma temperatura média
anual entre 24°C e 26°C. O clima na região tem duas estações distintas. A estação chuvosa ocorre
de Dezembro a Abril, quando aproximadamente 75% da precipitação total anual ocorre, e a estação
seca estende-se de Maio a Novembro. A temperatura média anual em Balama é de 24,4°C com o
mês mais quente a ocorrer em Novembro com uma temperatura média de 26,7°C. O mês mais frio
é Julho com uma temperatura média de 21.1°C. A média anual de pluviosidade em Balama é de
1048mm. O mês mais seco é Agosto com uma precipitação média de 1 mm e precipitação máxima
em Janeiro com uma média de 250 mm. Setembro é geralmente o mês mais seco recebendo pouca
ou nenhuma precipitação (Climate-Data, 2016). A tabela abaixo fornece um resumo dos dados
climáticos para Balama.
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Figura 3-1: Resumo dos dados climáticos para Balama.
Fonte: http://en.climate-data.org/location/

3.1.2. Geologia e Solos
O nordeste de Moçambique é predominantemente sustentado por rochas proterozóicas que formam
uma série de complexos gnáissicos que variam de Palaeo a Neoproterozóico em idade (Boyd et al.,
2010). A região de Balama é formada de granulito e ortognaisses fácies de anfibolito superior
(rochas metamórficas derivadas de rochas ígneas) e paragnaisses (rochas metamórficas derivadas
de rochas sedimentares). Enquanto as unidades gnáissicas globais são orientadas Norte-Nordeste
neste complexo, é encontrada uma orientação leste-nordeste perto de Balama devido a sua
proximidade com o complexo de Ocua e o Cinturão de Lurio ao sul. O Complexo Xixano é
constituído por um núcleo de ortognaisses máficos rodeados e recobertos por paragnaisses,
consistindo ainda em gnaisses e xistos micáceos, quartzo-feldspato gnaisse, quartzito e mármore.
Grafite e baixos níveis de mineralização não económica de vanádio ocorrem em unidades de xistose
de grão fino nessa região. A unidade paragenissica micácea é a base da maior parte da área de
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Balama. Pode ser encontrado um número de intrusões pós-tectônicas (intrusões Neoproterozóicas
a Mesozóicas) na região, predominantemente ao sul do local de estudo de Balama Central.
3.1.3. Topografia
A área de licença de Balama é plana a suavemente ondulada e tem pouca variação topográfica
(Figura 3-2 e Ilustração 3-2). A elevação varia de 542m a 550m com uma variação altitudinal de
apenas 8m. Existe uma cordilheira de montanhas a leste e sudeste do local, mas estas ficam fora
da área de estudo.

Ilustração 3-1: Fotografia ilustrando a topografia típica do local de Balama com a crista das
montanhas ao fundo.

Figura 3-2: Perfil de elevação ilustrando a topografia geral em torno do local de depósito no
local de Balama Central.
3.1.4. Hidrologia
O Rio Mehucua flui na direcção nordeste e junta-se ao Rio Montepuez em um ponto de
aproximadamente 36 km a jusante do local do projecto (Figura 3.3). O Rio Mehucua tem dois
principais afluentes; os Rios Namiticu e Naconha. O Córrego de Lapa junta-se ao Rio Namiticu, no
limite sudeste da área do projecto. Os Rios Namiticu e Naconha correm paralelos entre si, e têm
aproximadamente 20 km de extensão de suas nascentes até sua confluência, onde se juntam para
formar o Rio Mehucua em um ponto no limite nordeste do local do projecto. Presume-se que a área
do projecto afecte o sistema do Rio Namiticu e um número de terras húmidas no local, a maioria
dos quais ao longo do Córrego de Lapa. Nesta fase, não pode ser confirmado se este córrego é
permanente ou efêmero.
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Figura 3.3: Sistemas Fluviais ao redor da Área do Projecto
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3.1.5. Uso da terra
Em comparação com outros países da região, Moçambique tem uma rica base de recursos naturais,
incluindo florestas nativas não transformadas, savana, florestas e habitats costeiros. Cerca de 25%
da terra tem potencial florestal comercial, 12,5% constituem áreas protegidas pelo estado e mais
22% compreendem habitat potencial de vida selvagem (GPZ, 2003).
Há evidências de uma enorme transformação do local proposto em campos agrícolas (machambas)
(Ilustração 3-2). A agricultura é uma actividade de subsistência dominante para a maioria dos
habitantes da região de Balama. As culturas cultivadas na área de estudo incluem milho, banana,
arroz, mandioca, cebola, vegetais, cana-de-açúcar e cenoura, consideradas culturas de rendimento
no contexto local.

lustração 3.2: Sementes de gergelim sendo cultivadas na área de estudo
Os recursos naturais da área do projecto também são usados para fins de subsistência. Isso inclui
recolha de madeira e capim para construção, e também recolha de frutos silvestres, vegetais e
bolbos para fins medicinais ou alimentação. Há evidências de pesadas colheitas dentro e ao redor
da área do projecto, sugerindo que as comunidades próximas dependem fortemente dos recursos
naturais dessa área.
A vegetação limitada e fragmentada nessa área também é secundária por natureza, com poucas
árvores grandes remanescentes (lustração 3-2).
3.2. VEGETAÇÃO
A vegetação no local de Balama Central está altamente modificada e fragmentada, com muito pouca
vegetação natural remanescente. As únicas grandes árvores nativas remanescentes, que estão
espalhadas pelo local, são os Embondeiros (Adansonia digitate) e Sterculias (Sterculia quinquoloba
e Sterculia appendiculata), que são presumivelmente difíceis de remover devido ao seu tamanho.
Pterocarpus lucida, Brachystegia spiciformis e Securidaca longipedunculata são os arbustos
dominantes na área de estudo.
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As áreas riparianas foram desmatadas para cultivo e plantadas com culturas de rendimento, tais
como alface, repolho, cebola, tomate e batata-doce. A cana-de-açúcar, presumivelmente para fazer
cachaça (uma bebida alcoólica semelhante ao gin) também foi plantada ao longo das margens do
rio e o arroz está sendo cultivado nos dambos circundantes, que são inundados com água durante
a estação chuvosa. O milho, milho miúdo e ervilhas são cultivados nas áreas mais secas, longe dos
riachos e dambos.
3.3. FAUNA
Moçambique tem cerca de 1196 espécies de fauna de vertebrados terrestres, das quais 726 são
aves (61%), 214 são mamíferos (18%), 171 são répteis (14%) e 85 espécies são anfíbios (7%)
(MITADER, 2015).
3.3.1. Herpetofauna
Répteis em Moçambique mostram uma maior diversidade nas regiões centro e sul, os “hotspots”
para répteis endémicos são encontrados a leste do Grande Arquipélago de Inselberg na Província
da Zambézia, nos Arquipélagos de Bazaruto e Inhambane, ao longo da costa das Províncias de
Maputo e no centro da Província de Sofala (Schneider et al., 2005). As estimativas de espécies
endémicas de répteis encontradas no norte de Moçambique variam entre 1 a 11 espécies. Para os
anfíbios, há falta de dados para determinar os hotspots de diversidade em Moçambique (Schneider
et al., 2005)
De acordo com Farooq e Conradie (2015), o conhecimento científico da diversidade da
herpetofauna na região norte de Moçambique é fraco. Eles atribuem isso à história do país de uma
longa guerra civil que deixou grande parte da região fisicamente inacessível e, portanto, foi subamostrada e o número de espécies de herpetofauna provavelmente subestimado. Em apoio a isso,
um estudo conduzido por Ohler e Frétey (2014) utilizou caracteres moleculares e comportamentais
de amostras de regiões circunvizinhas e encontrou vários novos taxa em África, assim mais
espécies são encontradas na região do que se esperava anteriormente.
Há, no entanto, uma discrepância quando se trata do número real de espécies de herpetofauna em
Moçambique, cada fonte consultada citando contagens de espécies diferentes que variam de 69 a
86 (Tabela 3.1).
Tabela 3.1: Número de espécies de herpetofauna em Moçambique de acordo com várias
fontes
Banco de dados
Farooq e
AmphibiaWeb &
MITADER
Schneider et al.
Herpetofauna
Conradie
Reptile Utez,
2015
2005
2015
2016
Anfíbios
86
85
69
84
Répteis
234
171
221
280
Ameaças à herpetofauna em Moçambique incluem actividades antropogénicas como o uso de
répteis e anfíbios como fontes de alimento, o uso de sua pele para fins medicinais, a destruição do
habitat e a colecta de certas espécies para o comércio de animais de estimação (MITADER, 2015).
3.3.1.1.

EPC de Répteis

São encontradas em Moçambique treze espécies de répteis de preocupação de conservação (EPC)
listadas na base de dados da IUCN, três criticamente ameaçadas, três ameaçadas, três vulneráveis
e quatro quase ameaçadas (Utez, 2016).
•

As três listadas como Criticamente Ameaçadas incluem o Rhampholeon bruessoworum
(Camaleão-de-rabo-curto do Monte Inago), Rhampholeon tilburyi (Camaleão-de-rabo-curto
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•

•

•

do Monte Namuli) e a Tartaruga- Marinha-de-bico-de-falcão. Devido ao facto de o estudo
ser terrestre, a Tartaruga- Marinha-de-bico-de-falcão não é mais discutida. A Rhampholeon
bruessoworum ocorre na Província da Zambézia e habita florestas sempre verdes que têm
uma altitude média (cerca de 1500m), enquanto o Rhampholeon tilburyi é considerada
endémica dos fragmentos de floresta afro-temperada do Monte Namuli, na Província da
Zambézia. Devido aos padrões de distribuição das espécies acima e à disponibilidade de
habitat, é altamente pouco provável que estas espécies sejam encontradas nas regiões
terrestres de Cabo-Delgado.
As três espécies Em perigo de extinção são a Cobra-com-liga (Elapsoidea sundevallii), o
Lagarto-de-cinta de Mecula (Cordylus maculae) e o Camaleão-de-rabo-curto de Malawi
(Rhampholeon platyceps). De acordo com os padrões de distribuição das espécies acima
mencionadas, Elapsoidea sundevallii e Cordylus meculae (encontradas na Reserva de Caça
do Niassa, que faz fronteira com a Província de Cabo Delgado) podem ocorrer na região
enquanto que Rhampholeon platyceps ocorre na Província da Zambézia e no Malawi
tornando pouco provável que a espécie seja encontrada na região.
Três espécies são Vulneráveis, ou seja; Agama de Moçambique (Agama mossambica),
Lagarto-achatado Imperial (Platysaurus imperator) e o Camaleão-anão-de-rabo-curto do
Monte Chiperone (Rhampholeon nebulauctor). É pouco provável que o Rhampholeon
nebulauctor e o Platysaurus imperator sejam encontrados na área de estudo, pois o
Rhampholeon nebulauctor é endêmico do Monte Chiperone encontrado na Província da
Zambézia e o Platysaurus imperator é Endêmico em uma área de 11.547 km² na fronteira
nordeste do Zimbabwe e na Província de Tete em Moçambique.
Três espécies estão Quase Ameaçadas, nomeadamente o Cágado-articulado de Natal
(Kinixys natalensis), o Camaleão do Monte Mabu (Nadzikambia baylissi) e o Camaleão
pigmeu do Monte Mabu (Rhampholeon maspictus). De acordo com os padrões de
distribuição destas espécies, apenas Kinixys natalensis pode ocorrer em Cabo Delgado.

3.3.1.2.

EPC de Anfíbios

São encontradas em Moçambique três espécies de anfíbios de preocupação de conservação (EPC)
listadas na base de dados da IUCN, duas em perigo e uma vulnerável.
•

•

Sapo de Chirinda (Mertensophryne anotis) e Sapo de Inyanga (Vandijkophrynus inyangae)
estão listados como Em Perigo, diz-se que M.anotis ocorre na floresta de Dombe, enquanto
que V.inyangae é presumida em Moçambique, mas nenhum registo foi encontrado. Segundo
a IUCN, isso pode ser resultado da falta de avaliação herpetológica na área. É altamente
pouco provável que qualquer uma dessas espécies ocorra dentro da área de estudo.
A Rã-dos-regatos de Chimanimani (Strongylopus rhodesianus) que ocorre no Monte
Gorongoza (Província de Sofala) está listada como Vulnerável. Devido aos padrões de
distribuição destas espécies, é pouco provável que sejam encontradas na área de estudo
proposta em Cabo Delgado.

3.3.2. Mamíferos
De acordo com a Estratégia Nacional e o Plano de Acção da Diversidade Biológica de Moçambique
(MITADER, 2015), ocorrem em Moçambique 214 espécies de mamíferos terrestres. Por outro lado,
Schneider et al. (2005) afirmam que ocorrem em Moçambique 271 espécies de mamíferos, no
entanto, estes valores incluem mamíferos terrestres e marinhos.
Devido às pressões de caça das comunidades locais, os grandes mamíferos em Moçambique são
geralmente restritos a áreas de conservação e arredores imediatos. Duas áreas de conservação
são encontradas na região de Cabo Delgado, nomeadamente; o Parque Nacional das Quirimbas e
uma parte da Reserva Nacional do Niassa, nenhuma das quais é cercada, o que significa que os
mamíferos podem entrar e sair destas, se assim o desejarem.
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3.3.2.1.

EPC de Mamífero SCC

São encontradas em Moçambique 105 espécies de mamíferos de preocupação de conservação
(EPC) listadas na base de dados da IUCN (Schneider et al. 2005), uma Criticamente Em Perigo,
uma Em Perigo, quatro Vulneráveis e Quatro Quase Ameaçadas, as restantes são listadas como
pouco preocupantes.
Tabela 3.2: Mamíferos terrestres protegidos em Moçambique

Criticamente em Perigo
Em Perigo

Região
de Cabo
Delgado
(S/N)
S
S

Morcego de Schreiber
Morcego-de-cauda-livre-deorelhas- largas

Quase ameaçada

N

Quase ameaçada

S

Hyaena brunnea

Hiena-castanha

Quase ameaçada

S

Ceratotherium simum

Rinoceronte branco

Quase ameaçada

S

Acinonyx jubatus

Chita

Vulnerável

S

Panthera leo

Leão

Vulnerável

S

Loxodonta africana

Elefante

Vulnerável

S

Rhynchocyon cirnei

Musaranho-elefante-axadrezado

Vulnerável

S

Nome Científico

Nome Comum

Diceros bicornis
Paraxerus vincenti

Rinoceronte preto
Esquilo de Vincent

Miniopterus schreibersii
Otomops martiensseni

Estado da IUCN

3.3.3. Aves
De acordo com a BirdLife International (2017), um total de 674 espécies de aves, incluindo 29
espécies globalmente ameaçadas e 2 endémicas, nomeadamente o Apalis de Namuli (Apalis lynesi)
e a Felosa de Moçambique (Artisornis sousae), encontram-se dentro das fronteiras de Moçambique.
Lepage (2016) reporta por uma diversidade muito maior, listando 747 espécies (incluindo vagantes
raros e acidentais), incluindo 30 espécies globalmente ameaçadas. Independentemente das
discrepâncias entre as listas de espécies publicadas, Moçambique tem, sem dúvida, uma rica
diversidade de avifauna.
Estudos ornitológicos para as áreas sul e centro de Moçambique estão bem documentados (Parker,
1999; 2005a; SABAP2). No entanto, muito poucos estudos ornitológicos foram realizados no norte
de Moçambique, particularmente nas províncias ao norte do Rio Zambeze. Foi conduzido um
levantamento na Reserva Nacional de Niassa por Parker (2005b), registando mais de 400 espécies
na Reserva, enquanto que Lepage (2016) lista 485 espécies que podem ocorrer na mesma área. A
Reserva Nacional do Niassa fica a aproximadamente 100 quilômetros ao norte da área do projecto.
A conservação de aves concentra seus esforços na conservação de áreas de alto endemismo e
áreas importantes para a sobrevivência das aves. Estas são conhecidas como Áreas Endémicas de
Aves (AEA) e Áreas Importantes de Aves (AIA). AEAs são áreas naturais de endemismo de aves
onde as distribuições de duas ou mais espécies de aves de alcance restrito se sobrepõem e
actualmente protegem 93% das espécies de aves de alcance restrito do mundo. As AEAs são locais
de importância mundial necessários para garantir a sobrevivência de populações viáveis da maioria
das espécies de aves do mundo, por exemplo, espécies migrantes fazem paragens em vários locais.
Três Áreas de Endêmicas Aves (AEA) são compartilhadas entre Moçambique e os países vizinhos.
A AEA do leste do Zimbabwe inclui o Monte Gorongosa, em Moçambique, que fornece habitat
adequado para a Prínia de Roberts (Oreophilais robertsi), Apalis de Chirinda (Apalis chirindensis) e
Pisco-da-floresta de Swynnerton (Swynnertonia swynnertoni) (BirdLife Int., 2017). A AEA da costa
sudeste da África inclui a ampla planície costeira do sul de Moçambique, e abriga o Apalis de Rudd
(Apalis ruddi), o Beija-flor de Neergaard (Cinnyris neergaardi), a Pintadinha-de-peito-rosado
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(Hypargos margaritatus) e o Canário-de-peito-limão (Crithagra citrinipectus) (BirdLife Int., 2017). A
AEA Tanzânia-Malawi inclui a cadeia de gamas montanhosas isoladas que se estende por todo o
Quénia, Malawi, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia. A Perdiz da Floresta (género Xenoperdix) e o
Pisco-montanha-malhado (Modulatrix stictigula) são endémicos desta AEA e quase endémicos de
Moçambique. Essas AEAs também abrigam várias aves de alcance restrito, a maioria das quais é
encontrada dentro da floresta montana (BirdLife Int., 2017). Como poucos estudos ornitológicos
foram realizados nessas AEAs, as distribuições documentadas de muitas das espécies de alcance
restrito são incompletas. A AEA de Montanhas de Tanzânia-Malawi é a mais próxima da área do
projecto, mas está localizada a aproximadamente 300 quilômetros a oeste do local. Portanto, é
pouco provável que qualquer uma das espécies mencionadas acima ocorra na área de estudo.
Moçambique tem 16 Áreas Importantes de Aves (AIA) cobrindo uma área de 1 708 800 ha. As AIAs
fornecem refúgio a 13 espécies globalmente ameaçadas, 15 espécies restritas ao bioma e 10
espécies de alcance restrito (BirdLife Int., 2017). A AIA mais próxima da área do projecto é o planalto
Njesi, que fica a aproximadamente 400 quilômetros a oeste do local dentro da AIA Tanzânia-Malawi.
Espécies-desencadeadoras para a AIA incluem: Pica-pau de Stierling (Dendropicos stierlingi);
Papa-mosca-de-poupa (Elminia albonotata); Vermelha (Artisornis metopias); Pisco-estrelato
(Pogonocichla stellata); Alete de Cholo (Chamaetylas choloensis); Pisco-montanha-malhado
(Modulatrix stictigula); e o Bico-de-lacre-de-cara-vermelha (Cryptospiza reichenovii) (BirdLife Int.,
2017). Devido à grande distância desta AIA do local do projecto, é considerado pouco provável que
estas espécies desencadeadoras ocorram na área de estudo.
3.4. ÁREAS PROTEGIDAS
A conservação dos ecossistemas e a gestão das áreas protegidas são abrangidas pela Lei de
Conservação (Lei Nº 16/2014, de 16 de Junho). Esta lei prevê uma rede de Áreas Protegidas a nível
nacional, composta por órgãos de gestão e mecanismos de financiamento que servem as áreas de
conservação do país (Sal e Caldeira, Lda, 2014). Em 2011, a Administração Nacional de Áreas de
Conservação (ANAC) foi criada como entidade legal de direito público para gerir as Áreas
Protegidas de Moçambique.
O termo “Área Protegida” em Moçambique é composto por várias categorias que são amplamente
divididas em a) áreas de conservação totais e b) áreas de conservação para uso sustentável.
Embora 26% (21 milhões de hectares) do país sejam declarados como área de conservação ou
protecção (MITADER, 2015 e Sistema Nacional de Compensação da Biodiversidade, 2016), nem
todas essas áreas têm o mesmo nível de protecção.
Foi reconhecida a possibilidade de que essas reservas possam dar uma contribuição significativa
para a conservação da biodiversidade e estão sendo conduzidos estudos para obter uma
compreensão da condição da vegetação e do ecossistema dentro dessas reservas. Contudo, um
desafio enfrentado pelas áreas protegidas em Moçambique é que embora sejam reconhecidas no
papel como áreas de conservação, a realidade é que existe uma falta geral de pessoal, equipamento
e orçamentos necessários para implementar adequadamente medidas de conservação para
prevenir a perda de biodiversidade (Sistema Nacional de Compensação da Biodiversidade, 2016).
Estima-se pela Administração Nacional de Áreas de Conservação (ANAC) que a rede de áreas
protegidas receba apenas 19% de seu financiamento actual de recursos confiáveis e sustentáveis.
Estudos mostram que, para elevar o nível de gestão nessas áreas a um padrão que resultará na
protecção e aumento da biodiversidade, precisaria ser investida uma taxa de 120 milhões de
dólares, seguida de um orçamento anual para financiar operações de 70 milhões de dólares.
Actualmente, são gastos apenas 19 milhões de dólares por ano na protecção da biodiversidade
dentro dessas áreas.
Examinando as áreas protegidas em relação ao local do projecto, nota-se que o Parque Nacional
das Quirimbas está situado a uma certa distância da área de estudo de Balama Central (~ 91,6 km)
(Figura 3-1). Esta reserva foi criada em 2002 para proteger os recursos naturais da região e cobre
uma área de aproximadamente 7 507km2 que inclui floresta de miombo, floresta costeira, mangais
e recifes de corais (WWF, 2015).
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A Reserva de Caça de Niassa (RCN) também fica a aproximadamente 100 km ao norte da área de
estudo de Balama Central. A área central da RCN está localizada entre o Rio Rovuma e o Rio
Lugenda e cobre aproximadamente 23 040km2 com uma zona tampão circundante de blocos de
caça que perfazem um adicional de 19 239km2 (Branch et. al., 2005). A Reserva do Niassa tem
cerca de 42 000 km2, sendo a maior reserva em Moçambique e com a maior concentração de
espécies de fauna. É também uma das maiores reservas encontradas em África. Os tipos de
vegetação incluem florestas de Miombo, Savanas, Inselbergs e terras húmidas.
O local de Balama Central situa-se 91,4 km a norte da Reserva Florestal de Mecuburi, situada a sul
da Província de Nampula. A reserva cobre actualmente 1 954 km2 e é maioritariamente composta
por Floresta de Brachystegia.
A Estratégia Nacional e Plano de Acção para a Biodiversidade em Moçambique (ENPAB), para o
período de 2015 a 2035, visa assegurar que o “valor ecológico, socioeconómico e cultural da
biodiversidade em Moçambique” é usado de uma forma que enriqueça directamente a vida dos
Moçambicanos, e que é explicitamente derivada da gestão integrada da biodiversidade de
Moçambique, enquanto que simultaneamente prioriza a sua conservação, uso equitativo e justo.
Uma parte crucial desta visão é o fortalecimento de parcerias entre diferentes sectores da sociedade
Moçambicana, visando o objectivo final da conservação da biodiversidade do país. Embora a
Estratégia não seja juridicamente vinculativa, as melhores práticas determinam que os novos
desenvolvimentos devem obedecer a ENPAB.
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Figura 3.4: A localização do local do projecto Balama Central em relação às áreas protegidas circundantes.
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4. RESULTADOS
4.1. HABITATS
Habitats são definidos como o ambiente natural ou local onde vive um organismo, população ou
espécie, reproduz e/ou forrageia. Cada tipo de habitat tem diferentes condições ambientais que
influenciam a distribuição da espécie. Foram identificados e mapeados onze habitats (Figura 5.1)
na área de estudo, a saber:
7. Machambas
8. Floresta ripariana
9. Rios
10. Dambo (terras húmidas sazonais)
11. Floresta de Miombo Secundária
12. Inselberg composto por:
o Afloramentos rochosos (planícies e pedregulhos)
o Floresta Indiferenciada Aberta Alta;
Estes habitats são descritos brevemente abaixo com as ilustrações acompanhantes.
Machambas
O habitat dominante na região compreende trechos extensos de floresta de miombo desmatada
usada actualmente para a agricultura rural em um ciclo rotacional. Compreende principalmente
machambas (machambas de subsistência) que são tipicamente limitadas com tiras de espécies
de pastagem, árvores produtivas (manga, castanha de caju, papaia) com pequenos trechos
ocasionais de floresta de miombo secundária intercalados com manchas de pastagem (Ilustração
4.1).
Cajueiro

Arroz

Culturas

Ilustração 4.1: Machamba recentemente plantada que mostra o limite das pastagens e a
floresta secundária de miombo no fundo
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Floresta Ripariana
As Florestas Riparianas dentro da área de estudo são caracterizadas por uma copa fechada de
75-100% de cobertura com uma copa de árvore de até 20m e emergentes que atingem até 40m
(Figura 4.2). O sub-bosque é tipicamente composto por uma camada herbácea com alguma
cobertura de capim em áreas onde a copa é mais aberta. Este tipo de vegetação encontra-se
predominantemente degradado dentro da área de estudo e em alguns lugares foi completamente
transformado e plantado com arroz.

Ilustração 4.2: Floresta Ripariana
Rios
Os sistemas fluviais são cursos de água contidos em um canal, excepto no momento da
inundação. Quando não há fluxo de água, o canal natural ainda existe. O local do projecto
apresenta altos níveis de chuvas de verão e chuvas de inverno limitadas. A maior parte dos leitos
de rios está seca durante a maior parte do ano, com a excepção de poças de água esparsamente
dispersas concentradas em depressões nos córregos e rios anuais (Ilustração 4-3 e 4-4).

Coastal & Environmental Services

38 Projecto de Balama Central, Suni Resources S.A

Avaliação de Impacto da Mina de Grafite de Balama Central na Fauna Terrestre da Suni Resources

Ilustração 4.3: Piscina dentro do canal do rio cercada por cultura de arroz

Ilustração 4.4: Piscina com canal fluvial cercada por arroz e Floresta de Miombo
Secundária Aberta
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Dambos/Terras Húmidas Sazonais
A Savana Aberta é caracterizada por pastagens abertas e higrófilas, com árvores dispersas que
ocorrem em solos escuros e expansivos, sugerindo que estão encharcadas durante a estação
chuvosa e que estas áreas são possivelmente terras húmidas sazonais ou dambos (Ilustração
4.9-4.11). A altura média da copa das árvores é de 10m, com cobertura de copa de 20% e
cobertura do solo, dominada por gramíneas, de 100%

Área inundada
Arroz

Estrada

Arroz

Estrada
Ilustração 4.5: Dambo/Terras Húmidas Sazonais
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Floresta de Miombo Secundária
A Floresta de Miombo Secundária ocorre como pequenos fragmentos localizados e intactos
dentro da área de estudo. Era mais predominante ao longo da estrada de acesso da estrada
principal de Balama e da Comunidade de Família. A Floresta de Miombo Secundária tem uma
cobertura de copa de 50% com uma altura média de 10m-15m e o sub-bosque é composto por
uma camada de capim com uma cobertura de aproximadamente 90%.

Estrada principal
para Balama
Área inundada e
piscinas de água
(Área proposta
da TSF)
Floresta de Miombo

Ilustração 4.6: Floresta de Miombo Secundária. Foto tirada do inselberg sendo extraído e
olhando para a estrada principal de Montepuez para Balama
Inselberg (Afloramento Rochoso)
A região é caracterizada por pequenos afloramentos graníticos conhecidos como Inselbergs.
Nenhum inselberg é encontrado dentro da área do projecto, no entanto é encontrado um ao longo
da estrada de acesso com porções sendo exploradas e outro 1,5 km a sudoeste da área do
projecto. Embora não estejam dentro da área do projecto, esses inselbergs albergam um
conjunto único de habitats para espécies de fauna para nidificar, reproduzir e forragear.
Pedregulhos e fendas de rocha fornecem abrigo para lagartos, cobras e hiraxs, a rica floresta de
miombo fornece ninhos para aves e morcegos. Muitas espécies de fauna procurarão abrigo
nestes inselbergs de predadores (naturais e humanos) e forragem dentro da área do projecto.
Eles foram incluídos na pesquisa porque as espécies dentro da área do projecto provavelmente
buscarão refúgio aqui quando a construção começar.
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Ilustração 4.7: Base rochosa exposta no Inselberg sendo explorado ao longo da estrada
de acesso

Ilustração 4.8: Formação de pedra rochosa no inselberg a leste da área do projecto
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Figura 4.1: Mapa de habitat dos habitats que ocorrem na área de estudo.
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4.2. RÉPTEIS
4.2.1. Répteis Registados da Área do Projecto
Um total de 90 espécies de répteis tem faixas de distribuição que incluem a área de estudo e
provavelmente são encontradas nos vários habitats presentes no local. Das 90 espécies de
répteis que podem ocorrer na área de estudo, 11 foram observadas durante o levantamento de
campo (veja o Apêndice A para lista completa de espécies).
Em entrevistas com a Comunidade de Matipane, Comunidade de Nputi e Comunidade de
Nacate, foi discutida a utilização de certas espécies de répteis. As espécies de varano e cágados
(carapaça mole) são capturadas para consumo por todas as três comunidades e vendidas
somente se houver excesso, caso contrário, apenas capturadas para alimentar a família imediata
(Tabela 4.1). Cágados e Camaleões são usados para a medicina tradicional, no entanto, não são
caçados e só são usados se forem encontrados mortos. Os crocodilos são encontrados nas
proximidades do Rio Montepuez, ao norte do local, e representam uma ameaça para aqueles
que vivem perto, atravessando ou usando o rio para tomar banho, lavar e buscar água. Um
número de pessoas morreu no ano passado devido a ataques de crocodilos. Todas as seis
comunidades afectadas pelo projecto (Comunidade de Nacate, Comunidade de Lapua,
Comunidade de Mphuti, Comunidade de Matipane, Comunidade de Familia e Comunidade de
Nanhupo) revelaram que muitas cobras estão presentes na área. Todas as cobras são mortas
pelas comunidades (venenosas/não-venenosas), mas nenhuma é comida. As comunidades
relatam que as pessoas são picadas por cobras e morreram como consequência. A Comunidade
de Nanhupo reporta duas a três pessoas são fatalmente mordidas por ano.
A partir dos dados de entrevistas obtidos e da descoberta de répteis potencialmente perigosos
durante o levantamento, fica claro que existe um potencial risco de saúde e segurança associado
aos trabalhadores do Projecto e contratadas que trabalham no campo. Pelo menos 13 cobras
venenosas poderiam ser encontradas na área do projecto, com a presença de três confirmadas;
Cobra-das-árvores (Dispholidus typus); Cobra-cuspideira (Naja mossambica) e Víbora-comum
(Bitis arietans). Pelo menos três outras espécies são relatadas de ocorrer, ou são muito prováveis
de ocorrer no local; a Mamba Negra (Dendroaspis polylepis), Cobra-da-floresta (Naja
melanoleuca); Víbora-de-focinho (Causus defilippii) e a Víbora do Gabão (Bitis gabonica).
Tabela 4.1: Presença e uso de espécies de répteis na área por comunidades locais
Espécies
Varano
Terrapin
Cágado
Camaleão

Presente (P) / Ausente (A)
P
P
P
P

Caçada
Sim
Sim
Não
Não

Comida/Venda
Sim
Sim
Não
Não

Remédio
Não
Não
Sim
Sim

4.2.2. EPC de Répteis
De um possível de cinco EPC de répteis, duas foram registadas no local. Um Camaleão-depescoço-achatado (Chamaeleo dilepis) e um Varano (Varanus niloticus), ambos listados na
CITES II. O Varano estava aninhado em um buraco ao longo da margem do Rio Namiticu e foi
encontrado na armadilha 2 durante o levantamento do local. O Varano é um lagarto terrestre
semi-aquático que geralmente é encontrado perto da água e pode se forragear a alguma
distância. O Varano é tipicamente abundante dentro de sua faixa de distribuição, mas é
considerado raro dentro da área geral do projecto porque é comido pelas comunidades locais.
Embora não tenha sido registada no local durante o período do levantamento, é provável que
uma espécie Quase Ameaçada seja encontrada dentro da área de estudo, a saber: o Cágadode-carapaça-mole de Zambeze (Cycloderma frenatum). C. frenatum habita rios e lagos no leste
da África, estendendo-se para o sul até o Rio Save (Sabi), no sudeste do Zimbabwe e centro de
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Moçambique (van Dijk, 2016.) e foi relatada por membros das comunidades locais que comem e
vendem esta espécie (Tabela 4.2). A Agama de Moçambique (Agama mossambica) está listada
como Vulnerável pela IUCN e foi registada no local, nenhuma outra espécie listada foi registada
no local. Todas as EPCs de répteis possíveis e registadas para a área do projecto foram listadas
na Tabela 4.2.
Tabela 4.2.: EPC de répteis de preocupação registada e provável de ocorrer na área de
estudo
Estado da Lista
Nome Comum
Nome Científico
CITES
Vermelha
Lagartos
Camaleão-de-pescoçoChamaeleo dilepis
PP
2
achatado
Lagarto-de-cinta
Cordylus tropidosternum
PP
2
Varano das rochas
Varanus albigularis
PP
2
Varano
Varanus niloticus
PP
2
Agama de Moçambique
Agama mossambica
VU
Terrapins
Cágado-de-carapaça-mole de
Cycloderma frenatum
QA
Zambeze

Ilustração 4.9: Répteis encontrados no local
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Parte superior esquerda para a parte inferior direita. Cágado-articulado-para-trás (Kinixys spekii);
Camaleão-de-pescoço-achatado (Chamaeleo dilepis); Agama de Moçambique (Agama
mossambica); Varano (Varanus niloticus) e varidas Lagartixas (Trachylepis varia)

Ilustração 4.10: Répteis encontrados no local.
Parte superior esquerda para a parte inferior direita. Osga-de-dedos-grossos de Turner
(Chondrodactylus turneri); Víbora-comum (Bitis arietans arietans) * morta por um agricultor local;
Lagartixa-arapintada (Trachylepis maculilabris), Lagarto-listado-com-placas (Gerrhosaurus
intermedius) e Cobra-cuspideira (Naja mossambica).
4.3. ANFÍBIOS
4.3.1. Anfíbios registados na Área de Estudo
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Das possíveis 45 espécies conhecidas na região, 12 espécies foram registadas (Figura 4.11 e
4.12). A maior parte da fauna de anfíbios observada é uma espécie característica de áreas
florestais e terras húmidas nas terras baixas do norte de Moçambique e que provavelmente
ocorrerá nas áreas em redor do local do projecto (Apêndice B).
4.3.2. EPC de Anfíbios
O Sapo de Chirinda (Mertensophryne anotis) (EP) foi encontrado na área do projecto (Figura
4.11). Isto é significativo, uma vez que esta espécie era anteriormente conhecida apenas a partir
de duas localizações na Reserva Florestal Moribane, Manica e Floresta Chirinda no leste do
Zimbabwe. Um terceiro local conhecido a sudoeste do Parque Nacional das Quirimbas nos
inselbergs de Taratibu foi encontrado por Farooq et al. (2015) cerca de 1.000 km de distância
dos outros dois locais conhecidos e 90ha da área do projecto.
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Ilustração 4.11: Anfíbios encontrados no local.
Parte superior esquerda para baixo à direita: Rã-da-relva do Nilo (Ptychadena nilotica); Sapo de
Chirinda (Mertensophryne anotis); Rã-de-focinho-estreito (Ptychadena oxyrhynchus); Rã-doscharcos de África Oriental (Phrynobatrachus acridoidies). Rã-da-erva de Guibe (Ptychadena
guibei); e Rã-dos-charcos (Phrynobatrachus natalensis).

Ilustração 4.12: Anfíbios encontrados no local.
Parte superior esquerda para a parte inferior direita. Sapo-de-patas-de-pá do Norte (Arthroleptis
stenodactylus), Sapo-de-dorso-chato (Amietophrynus maculatus); e Sapo-das-folhas-gigante
(Afrixalus fornasinii).
4.4. MAMÍFEROS
4.4.1. Mamíferos Registados na Área de Estudo
Das possíveis 147 espécies de mamíferos que poderiam ocorrer no local, apenas duas espécies
de mamíferos, excluindo mamíferos domésticos, foram registadas na área do projecto e ambas
eram roedores. As espécies de mamíferos que se espera que ocorram na área, embora não
tenham sido registadas durante a visita ao local, incluem outros roedores, primatas, lebres,
pequenos carnívoros, morcegos e pequenos antílopes (Apêndice C).
O pastoralismo (por exemplo, galinhas e cabras) é praticado em todas as Comunidades (Figura
1.2), em pequena escala, devido ao custo dos animais domésticos. No entanto, há um agricultor
com aproximadamente 200 cabeças de gado que pastam dentro da área do projecto que, de
acordo com moradores locais, faz parte de um programa de responsabilidade social para
fornecer carne para a mina de Grafite da Syrah localizada a 5 km de distância.
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Além disso, há muito poucos recursos naturais deixados para colheita e nenhuma caça de grupos
de fauna ocorre dentro do local do projecto, pois esta encontra-se muito empobrecida de animais.
A caça que ocorre é puramente oportunista, já que a maioria dos grupos de fauna previamente
caçados (> 5 anos anteriores) já não ocorre na área.
Em entrevistas com a Comunidade de Matipane, Comunidade de Nputi e Comunidade de
Nakate, foi discutida a utilização de certas espécies de mamíferos.
• As espécies de roedores são caçadas e consumidas nas três comunidades e vendidas
apenas se houver excesso.
• Babuínos, Leões, Civetas, Servais, Cabritos, Impala e Hienas são conhecidos pelas
comunidades, mas não foram avistados nos últimos cinco anos.
• As comunidades indicaram que os elefantes costumavam passar pela área, mas não o
fizeram nos últimos quatro anos.
• Dizem que ocorrem macacos nas montanhas próximas.
• Porco-bravo, porcos-espinhos, macacos vervet e macacos simango são conhecidos por
danificar as culturas na comunidade de Nacoli. Eles são caçados porque são
considerados pragas, mas não são comidos por membros da comunidade que são em
sua maioria muçulmanos. No entanto, se for encontrado, a carne é vendida para as
comunidades vizinhas.
• Pangolins são raros, mas se vistos são capturados e vendidos para colecionadores e
curandeiros tradicionais que usam as escamas para a medicina tradicional.
Tabela 4.3: Presença e uso de espécies de mamíferos na área por comunidades locais
Espécies
Presente (P) / Ausente (A)
Caçada
Comida /
Remédio
Venda
Porco-bravo
P
Sim
Venda
Musaranho
P
Sim
Sim
Rato
P
Sim
Sim
Rato-bochechudo
P
Sim
Sim
Pangolim
P
Sim
Venda
Sim

Ilustração 4.13: Mamíferos encontrados no local.
Rato-bochechudo (Saccostomus campestris) e Rato-pigmeu (Mus minutoides)
4.4.2. EPC de Mamíferos de SCC
Não há mamíferos ameaçados ou endêmicos que ocorrem regularmente na área do projecto e
quaisquer grandes mamíferos de preocupação de Conservação (por exemplo, Elefante e Leão)
avistados na região são prováveis vagantes que se deslocam intermitentemente com
avistamentos com anos de intervalo.
4.5. AVES
Coastal & Environmental Services
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4.5.1. Aves Registadas da Área do Projecto
Um total de 450 espécies de aves têm faixas de distribuição que incluem a área de pesquisa
(Sinclair & Ryan, 2010; Lepage, 2016). Com base nos habitats encontrados no local, pode ser
possível encontrar 398 espécies. Das espécies de aves que podem ser encontradas na área de
estudo, 81 foram observadas durante o levantamento de campo (consulte o Apêndice D para
obter uma lista completa de espécies).
Um total de oitenta e uma (81) aves foram registadas em cinco dias, quase todas identificadas
no local da pesquisa (n = 75) com seis (6) aves adicionais identificadas na área circundante
(entre Montepuez e Balama). A Figura 1 abaixo fornece uma análise das espécies de aves
observadas em cada tipo de habitat1. Apenas as espécies de aves identificadas em todos os
tipos de habitat foram contadas como sendo 5. Essas espécies foram; Seminarista (Corvus
albus), Rola-esmeraldina (Turtur chalcospilos), Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica),
Andorinha-estriada-pequena (Cecropis abyssinica), Andorinhão-das-palmeiras (Cypsiurus
parvus), Canário-de-ventre-amarelo (Crithagra mozambica), Pardal-de-garganta-amarela
(Gymnoris superciliaris), Toutinegra (Pycnonotus tricolor) e Rola do Cabo (Streptopelia capicola).
Tabela 4.4: Ocorrência de espécies de aves de acordo com o tipo de habitat dentro e na
área geral do local do projecto
Tipo de Habitat
# Espécies de Aves Registadas
1 Machambas (com pastagens limítrofes)
48
2 Floresta Ripariana
19
3 Inselberg (e associado a Floresta de Miombo)
13
4 Terras húmidas
6
5 Visto geralmente em todo o local
9
As seis (6) espécies de aves registadas na área geral do local da pesquisa foram a Felosa-dosjuncos (Acrocephalus schoenobaenus) e Tecelão-de-lunetas (Ploceus ocularis) no habitat
dambo/terras húmidas e Pardal-comum (Passer domesticus), Chasco de Arnott (Pentholaea
arnotti) Secretário-pequeno (Polyboroides typus) e uma fêmea juvenil de Açor-palrador (Melierax
gabar) em habitat machabma. É muito provável que essas espécies também ocorram
directamente dentro do local da pesquisa devido à proximidade com a qual elas foram vistas.
A maior diversidade de avifauna registada na área de pesquisa foi dentro das machambas (n =
44), o que é compreensível, dado que este foi de longe o tipo de habitat mais comum presente.
O habitat da machamba consistia em muitas parcelas pequenas, rodeadas por gramíneas
densas e extremamente altas, por ex. Espécie de capim Palha-da-Guiné (Hyparrhenia), capim
vermelho (Melinis repens), a Gramínea (Tricholaena monachne), Herbáceas (Pogonarthria
squarrosa) e várias espécies de Erva-doce (van Oudtshoorn, 2009) com (principalmente) cajus
e arbustos intercalados ao longo. Tanto a avifauna campestre quanto a savana foram registadas
nessas áreas.
Espécies de pastagem frequentemente registadas incluídas; Cardeal-tecelão-de asas-pretas
(Euplectes hordeaceus), Bispo-de-coroa-amarelo (Euplectes afer), Viúva-do-paraiso-de-rabolargo (Vidua obtusa), Viuvinha-do-paraiso (Vidua paradisaea) Peito-de-fogo-de-bico-azul
(Lagonosticta rubricata), Peito-de-fogo de Jameson (Lagonosticta rhodopareia) e Viuvinha (Vidua
macroura), bem como um número de espécies de cisticola e cotovia com identificação
confirmada de Fuinha-preguiçosa (Cisticola aberrans), Fuinha-de-cabeça-ruiva (Cisticola
fulvicapilla) e Cotovia-das-castanholas (Mirafra rufocinnamomea). Aves de savana comumente
registadas incluídas; Beija-flor-de-barriga-branca (Cinnyris talatala), Indicador-grande (Indicator
1

Algumas espécies de aves foram registradas em mais de um habitat e, como tal, foram contadas em
mais de uma vez
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indicator) Picanço-assobiador-de-coroa-preta (Tchagra senegalus), Picanço-assobiador
(Tchagra australis), Rola-de-bico-vermelho (Turtur afer), Peito-celeste (Uraeginthus angolensis)
Aurora-melba (Pytilia melba), Viúva-negra (Vidua funereal) e Pica-peixe-riscado (Halcyon
chelicuti).
Também foi registada uma única Codorniz durante a pesquisa. Provavelmente era uma fêmea
de Codorniz-alequim (Coturnix delegorguei), dada a altura e a densidade do capim e das
plantações onde era vista, mas quando a ave foi liberada, ela voou rápido demais para confirmar
sua identidade. A falta significativa de aves no terreno sugere que as pessoas possam caçar
essas espécies de aves para se alimentar.
O próximo habitat mais diverso foi a floresta ripariana com dezanove (19) aves identificadas em
um único habitat (também a localização do segundo conjunto de armadilhas), demonstrando que
esta é uma área produtiva e seria benéfico para a biodiversidade de aves locais se fosse
preservada. As espécies registadas incluíam; Picanço-de-cabeça-cinzenta (Malaconotus
blanchoti), Picanço-de-peito-laranja (Chlorophoneus sulfureopectus), Cuco-esmeraldino
(Chrysococcyx cupreus), Cuco de Levaillant (Clamator levaillanti), Cuco-de-peito-vermelho
(Cuculus solitaries), Picanço-tropical (Laniarius major), Beija-flor-violeta (Anthreptes
longuemarei), Batis de Moçambique (Batis soror), Barbadinho-de-fronte-amarela (Pogoniulus
chrysoconus) Felosa-de-dorso-verde (Camaroptera brachyura), Abelharuco-dourado (Merops
pusillus), Abelharuco-andorinha (Merops hirundineus), e Lagarteiro-preto (Campephaga flava).
Na floresta ripariana também é de interesse que uma espécie de parasita da ninhada (Cuco
Esmeralda Africano) e sua espécie hospedeira (Felosa-de-dorso-verde) fossem vistas a 50 m
umas das outras, embora em dias diferentes. De facto, um número considerável de espécies
parasitas de ninhadas foi observado durante esta avaliação faunística nas machambas e floresta
ripariana e a sua presença pode ajudar a sugerir espécies hospedeiras adicionais que ocorreriam
na área de pesquisa que talvez estivessem presentes, mas não foi possível registar durante o
período da pesquisa (Tabela 4.5).
Tabela 4.5: Espécies hospedeiras de parasitas de ninhadas registadas na área de pesquisa
Parasitas de ninhada
Espécies Hospedeiras Mais Comuns
identificados no local
Poupa, Abelharucos, Barbaças, Pica-peixe, Estorninhos.
Indicador-grande
Viuvinha
Viúva-do-paraiso-de-rabolargo
Viúva-do-paraiso-de-rabolongo
Viúva do Zambeze
Cuco-esmeraldino
Cuco de Levaillant
Cuco-de-peito-vermelho
Cuco-bonzeado-menor
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Bico-de-lacre-comum
Aurora-de-asa-laranja (hospedeiro específico)
Aurora-de-asa-verde
Peito-de-fogo
Cameroptera
Zaragateiros (principalmente Zaragateiro-castanho)
Pelo menos 15 espécies de aves, mas principalmente Pisco
do Cabo
Pelo menos 18 espécies de aves, incluindo Papa-moscas,
pequenos Rouxinois e Beija-flores
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Com base na tabela acima, é possível que, além das aves registadas durante a pesquisa, a
Poupa (Upupa Africana) exista no local, pois é um hospedeiro principal para o Indicador-grande
(Indicator Indicator), que foi ouvido razoavelmente muitas vezes durante a visita de campo em
Maio de 2018. Além disso, o Aurora-de-asa-laranja (Pytilia afra) quase certamente existe no local,
ou pelo menos dentro da área geral, dado que a Viúva-do-paraiso-de-rabo-largo é hospedeira
específica para esta ave. A possibilidade de o Pisco do Cabo (Cossypha caffra) ocorrer dentro
da área de pesquisa é altamente pouco provável com base em sua actual distribuição conhecida,
portanto o Cuco-de peito-vermelho identificado durante a avaliação pode ser um parasita de
ninhada de mais de quinze (15) possíveis hospedeiros.
O terceiro ambiente mais diverso foi o habitat de inselberg, com treze (13) espécies registadas
em ou mais geralmente ao redor da base de dois inselbergs visitados. Estas espécies incluíam;
Barbaças-de-colar-preto (Lybius torquatus), Noitibó de Moçambique (Caprimulgus fossii),
Escrevedeira-das-pedras (Emberiza tahapisi), Pardal-de-cabeça-cinzenta (Passer diffuses),
Andorinha-das-rochas-africana (Ptyonoprogne fuligula), Chasco-poliglota (Thamnolaea
cinnamomeiventris), Beija-flor-de-colar (Hedydipna collaris) e Beija-flor-de-peito-escarlate
(Chalcomitra senegalensis). O ninho do Noitibó de Moçambique também foi encontrado com dois
ovos dentro (como visto nas fotos abaixo).
Além disso, um avistamento do que era provavelmente uma Barbaças-de-colar-preto (Lybius
torquatus) foi registado com uma cabeça totalmente preta, costas e asas, sem evidência de uma
máscara vermelha ou amarela, conforme as cores conhecidas descritas em Roberts VII. Aves
multimédia da África Austral, 2012-2017. Além disso, foi visto um indivíduo com a típica máscara
vermelha na floresta ripariana. Aves melanísticas aparecem na natureza, mas não está claro se
esta ave é simplesmente melanisítica, ou uma metamorfose de cores distintas. Outra Barbaçasde-colar-preto não característica também foi registada pela CES durante uma avaliação
faunística anterior em um local relativamente próximo a este local. Como esta é uma área
bastante não pesquisada, seria importante relatar tais descobertas e preservar o habitat onde
esses indivíduos ocorrem, especialmente porque nenhuma referência a essa coloração pode ser
encontrada actualmente em guias comuns de campo de aves e material de referência.
Finalmente, apenas quatro (4) espécies de aves foram registadas no habitat de dambos/terras
húmidas dentro do local da pesquisa. Estas espécies também estavam presentes nas
machambas; Cardeal-tecelão-de asas-pretas (Euplectes hordeaceus), Bispo-de-coroa-amarela
(Euplectes afer), Peito-de-fogo-de-bico-azul (Lagonosticta rubricata) e Firefinch de Jameson
(Lagonosticta rodopareia). Havia uma ausência muito óbvia de todas as guildas de aves
aquáticas, embora houvesse anfíbios, peixes e presas de répteis disponíveis. Em áreas onde
havia água parada no local, as aves aquáticas também estavam ausentes, excepto por
evidências de alguns furos de aninhamento de pica-peixe ou de pbelharucos nas bordas de uma
represa. A ausência de aves aquáticas e aves pernalta pode ser explicada pelo facto de as
pessoas usarem essas aves como alimento, da mesma forma que as aves terrestres.
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Ilustração 4.14: Ninho de espécies de aves registado em vários habitats dentro e ao redor
do local
Topo: Fuinha-de-cabeça-ruiva (Cisticola fulvicapilla). A baixo: Noitibó de Moçambique
(Caprimulgus fossii) e Barbaças.
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Ilustração 4.27: Espécies de aves registadas em vários habitats dentro e ao redor do local
Do top a esquerda para baixo a direita: Fuinha-de-cabeça-ruiva (Cisticola fulvicapilla), Juvenil de
Açor-palrador (Melierax gabar), Abelharuco-andorinha (Merops hirundineus) e Abelharucodourado (Merops pusillus), Águia-cobreira-castanha (Circaetus cinereus), Noitibó de
Moçambique (Caprimulgus fossii), Escrevedeira-das-pedras (Emberiza tahapisi), e Pica-peixeriscado (Halcyon chelicuti)
4.5.2. EPC de Aves
De um total de setenta e duas (72) espécies de aves consideradas de preocupação de
conservação (EPC), oito (8) foram registadas no local. Nenhuma espécie Ameaçada, Quase
Ameaçada ou Vulnerável foi registada durante a avaliação. Todas as espécies de EPC estão
incluídas no Apêndice ii da CITES.
As EPC registadas incluiem duas aves juvenis; um Falcão-alfaneque (Falco biarmicus) no local
e uma femea de Açor-palrador (Melierax gabar), do lado de fora da área de pesquisa. Um Gaivãopapa-lagartos (Kaupifalco monogrammicus) foi visto nas árvores altas no mesmo local que a
primeira armadilha, bem como dois Falcões-de-nuca-vermelha (Falco chicquera), que foram
vistos sobrevoando o habitat geral da machamba. Houve uma série de avistamentos da ÁguiaCoastal & Environmental Services

54 Projecto de Balama Central, Suni Resources S.A

Avaliação de Impacto da Mina de Grafite de Balama Central na Fauna Terrestre da Suni Resources

cobreira-castanha (Circaetus cinereus) e uma única observação de uma Águia-cobreira-de-peitopreto (Circaetus pectoralis) em um machamba e áreas limítrofes de floresta. A presença de
falcões, Águia-cobreira-barrada-ocidental e Açor indica que há boa disponibilidade de presas de
répteis, aviárias e de pequenos mamíferos no local. Finalmente, um possível Açor-cantor-escuro
(Melierax metabates) foi avistado durante a avaliação e enquanto a ave estava voando muito alto
para uma identificação completamente positiva, é muito provável que esta espécie ocorra na
área e, portanto, foi contada na lista abaixo.
Outras observações gerais do local revelaram uma ausência de espécies de calaus e de abutres,
embora, com base na distribuição, três espécies de abutres criticamente ameaçadas possam
existir na área do projecto; Abutre-de-cabeça-branca (Trigonoceps occipitalis); o Abutre-dedorso-branco (Gyps africanus); e o Abutre-de-capuz (Necrosyrtes monachus). A ausência de
abutres poderia explicar a abundância dos Seminaristas (Corvus albus), que frequentemente
buscam alimento. Também é possível que algumas espécies de EPC mais raras ou secretas não
tenham sido registadas devido ao acesso deficiente a certas áreas do local, bem como à
presença de vegetação densa, tornando a identificação visual clara um pouco desafiadora.
Tabela 4.6: EPC prováveis de ocorrer dentro da área de estudo
Nome Comum

Nome Científico

Abetarda-de-barriga-preta
Bútio-augur
Bútio-comum
Gaivão-papa-lagartos
Açor-cantor-escuro
Grou-carunculado
Grou-corodao-austral
Falcão-cuco
Águia-das-estepes
Águia-pomarina
Águia-fulvax
Águia de Wahlberg
Águia-pesqueira-africana
Águia-calçada
Águia-de-penacho
Águia-marcial
Águia-coroado
Secretário
Águia-bailarina
Águia-pesqueira
Corujão-africano
Corujão-leitoso
Falcão-alfaneque
Falcão-sombrio
Falcão-de-rainha
Falcão-peregrino
Falcão-de-pés-vermelhosocidental
Falcão-de-nuca-vermelha
Corujão-pesqueiro
Açor-africano
Açor-palrador
Coruja-do-capim
Tartaranhão-pálido
Secretário-pequeno
Falcão-morcegueiro
Águia de Ayres
Águia-dominó
Ógea-africano

Eupodotis melanogaster
Buteo augur
Buteo buteo
Kaupifalco monogrammicus
Melierax metabates
Bugeranus carunculatus
Balearica regulorum
Aviceda cuculoides
Aquila nipalensis
Aquila pomarina
Aquila rapax
Aquila wahlbergi
Haliaeetus vocifer
Hieraaetus pennatus
Lophaetus occipitalis
Polemaetus bellicosus
Stephanoaetus coronatus
Sagittarius serpentarius
Terathopius ecaudatus
Pandion haliaetus
Bubo africanus
Bubo lacteus
Falco biarmicus
Falco concolor
Falco eleonorae
Falco peregrinus
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Estado
na Lista
Vermelha
PP
PP
PP
PP
PP
VU
EP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
VU
QA
VU
QA
PP
PP
PP
PP
QA
PP
PP

Cites

Possível

ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
i

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Falco vespertinus

QA

ii

1

Falco chicquera
Scotopelia peli
Accipiter tachiro
Melierax gabar
Tyto capensis
Circus macrourus
Polyboroides typus
Macheiramphus alcinus
Hieraaetus ayresii
Hieraaetus spilogaster
Falco cuvierii

PP
PP
PP
PP
PP
QA
PP
PP
PP
PP
PP

ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Registad
a

1*
1 ***

1*J

1*

1 ** J

1 **

55 Projecto de Balama Central, Suni Resources S.A

Avaliação de Impacto da Mina de Grafite de Balama Central na Fauna Terrestre da Suni Resources

Nome Comum

Nome Científico

Falcão-tagarote
Bútio-abelheiro
Calau-gigante
Falcão-de-Dickinson
Peneireiro-das-torres
Peneireiro-das-rochas
Peneireiro-cinzento

Falco subbuteo
Pernis apivorus
Bucorvus leadbeateri
Falco dickinsoni
Falco naumanni
Falco rupicolus

Milhafre-de-bico-amarelo
Milhafre-preto
Tartaranhão-dos-pântanos
Tartaranhão-africano

Milvus aegyptus
Milvus migrans
Circus aeruginosus

Coruja-dos-pântanos
Coruja-das-torres
Mocho-barrado
Mocho-perlado
Rolieiro-europeu
Mocho-de-faces-brancas
Mocho-de-orelhas-africano
Talha-mar-africana
Águia-cobreira-barradaocidental
Águia-cobreira-castanha
Águia-cobreira-de-peito-preto
Narceja-maior
Açor-preto
Gaivão-pequeno
Gaivão do Ovambo
Gaivão-shikra
Cegonha-preta
Touraco-de-crista-violeta
Abutre-de-dorso-branco
Abutre-de-capuz
Abutre-real
Abutre-de-cabeça-branca
Coruja-da-floreta

Asio capensis
Tyto alba
Glaucidium capense
Glaucidium perlatum
Coracias garrulus
Otus leucotis
Otus senegalensis
Rynchops flavirostris

Elanus caeruleus

Estado
na Lista
Vermelha
PP
PP
VU
PP
PP
?
PP

Circus ranivorus

Circaetus cinerascens
Circaetus cinereus
Circaetus pectoralis
Gallinago media
Accipiter melanoleucus
Accipiter minullus
Accipiter ovampensis
Accipiter badius
Ciconia nigra
Tauraco porphyreolophus
Gyps africanus
Necrosyrtes monachus
Torgos tracheliotos
Trigonoceps occipitalis
Strix woodfordii

Totais

Cites

Possível

ii
ii
ii
ii
ii

1
1
1
1
1
1

Registad
a

ii

1

PP
PP
PP
PP

ii
ii
ii

1
1
1

ii

1

PP
PP
PP
PP
QA
PP
PP
QA
PP

ii
ii
ii
ii

1
1
1
1
1
1
1
1

ii

1

PP
PP
QA
PP
PP
PP
PP
PP
PP
CR
CR
EP
CR
PP

ii
ii

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1*
1*

72

8

ii
ii

ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii

Chave
Identificada somente dentro da área do local do projecto
*
** Identificada na área geral do local do projecto (entre Montupez e Balama)
*** Aves provavelmente identificadas no local e, portanto, registadas. Identificação quase certa, mas não
J

confirmada devido à rapidez /qualidade/distância do avistamento.
Ave juvenil

4.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE HABITAT
O mapa de sensibilidade foi desenvolvido através da identificação de áreas de elevada, média e
baixa sensibilidade usando o seguinte para guiar o processo de tomada de decisão (Figura 4.2).
Áreas de sensibilidade elevada incluem:
• Áreas de processo ecológico, como rios, terras húmidas e córregos, que são importantes
para o funcionamento do ecossistema, incluindo águas superficiais e subterrâneas, bem
como dispersão de animais e plantas;
• Áreas com alta riqueza de espécies;
• Áreas que não estão significativamente impactadas, transformadas ou degradadas pelo
uso actual da terra; e
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•

Áreas que contêm a maioria das espécies de preocupação especial encontradas na área
e podem conter números elevados de espécies globalmente importantes, ou fazer parte
de um tipo de vegetação globalmente importante.

Áreas de sensibilidade média incluem:
• Áreas que estão espalhadas fora da área de estudo e não estão ameaçadas pelas
actividades do projecto;
• Áreas que ainda fornecem uma contribuição valiosa para a biodiversidade e o
funcionamento do ecossistema, apesar de estarem degradadas;
• Áreas degradadas que ainda têm uma riqueza relativamente alta de espécies; e
• Áreas degradadas que ainda contêm espécies de preocupação especial.
Áreas de sensibilidade baixa incluem:
• Áreas altamente impactadas pelo uso actual da terra e que fornecem pouco valor ao
ecossistema; e
• Áreas altamente degradadas que provavelmente não abrigam espécies de preocupação
especial.
As áreas que foram desmatadas para as machambas foram transformadas pelo actual uso da
terra. Essas áreas não contribuem para o funcionamento do ecossistema e são tipicamente
compostas de espécies pioneiras e invasoras. Portanto, essas áreas receberam uma
Sensibilidade Baixa.
A Floresta Ripariana alberga uma alta diversidade de espécies, pois é uma das poucas
remanescentes próximas a habitats naturais deixados para espécies de fauna para se aninhar,
forragear e se reproduzir. O açude do Córrego de Lapa proposto irá alterar o habitat dependente
da água a jusante, a água será represada atrás do açude e qualquer excesso será desviado
através de uma conduta tipo aqueduto para o Rio Namiticu, uma grande parte deste córrego
também será removida pela cava proposta. Este habitat proporciona importantes refúgios para
espécies faunísticas e funciona como corredore natural para a dispersão de sementes e
movimentação de espécies animais. Dada a falta de habitat natural e a pressão contínua por
recursos naturais e cultivo dentro da área do projecto, este habitat foi classificado como uma
área de Sensibilidade Elevada.
A Floresta de Miombo secundária alberga uma elevada diversidade de espécies e, apesar de
fragmentada, a floresta de Miombo proporciona importantes refúgios para espécies de fauna,
especialmente dada a extensão das machambas. Este tipo de vegetação é limitado e foi assim
classificado como de Sensibilidade Elevada.
Os dambos (terras húmidas) estão associados às linhas de drenagem e parecem estar
inundados durante a estação chuvosa, criando zonas húmidas sazonais ou dambos. A maioria
dos dambos no local foram transformados em machambas para cultivo de arroz e já não estão
intactos, dado que a estrutura de uma zona húmida (água e vegetação elevada) ainda existe,
estas áreas hospedam muitas espécies de anfíbios e fornecem importantes locais de reprodução
para espécies faunísticas, como aves e anfíbios. Como tal, eles foram classificados como áreas
de Sensibilidade Moderada.
Embora não esteja dentro da área do projecto, o Inselberg e o Afloramento Rochoso associado
e a Floresta de Miombo foram encontrados dentro da área de estudo. Estes são notáveis porque
fornecem um habitat único, dada a sua elevação em uma paisagem relativamente plana. O
afloramento oferece um habitat abrigado no qual as espécies faunísticas podem viver e
reproduzir-se com acesso às florestas e machambas dentro da área do projecto para
forrageamento. Dada a falta de habitat natural e a pressão contínua por recursos naturais e
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cultivo dentro da área do projecto, este habitat está quase intacto e importante para a diversidade
de espécies faunísticas e, como tal, foi determinado como sendo de Sensibilidade Elevada.

Figura 4.2: Mapa de sensibilidade da área de estudo
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5. PRINCIPAIS QUESTÕES E IMPACTOS DA FASE DO PROJECTO
NA FAUNA
5.1. INTRODUÇÃO
Os estudos faunísticos realizados permitem uma avaliação dos impactos existentes e aqueles
que podem ser previstos devido ao projecto de mineração proposto em várias escalas
espaciais e temporais relevantes. Os impactos individuais podem ser agrupados como uma
série de questões ambientais fundamentais.
5.1.1. Questão 1: Influência humana exacerbada - impacto induzido da mina
A perda do pequeno habitat faunístico existente provavelmente ocorrerá devido à
intensificação do cultivo de agricultores deslocados e ao aumento previsto do número da
população associado à fase de construção e à fase operacional dos candidatos a emprego,
o que aumentará a pressão sobre os recursos naturais disponíveis.
Em escala regional, o uso da terra é principalmente focado no cultivo e pastoralismo. Em
escalas locais, o desmatamento e a queima de áreas florestais e pastagens para criar
machambas ocorrem em toda a área do projecto, com a maioria da área do projecto sendo
cultivada e fornecendo pouco habitat faunístico. Pressões humanas exacerbadas das
comunidades locais provavelmente resultarão na perda completa do pequeno habitat
faunístico remanescente dentro e ao redor da área do projecto.
Como resultado do projecto, haverá um deslocamento económico e um número significativo
de machambas será perdido. A terra de substituição para as machambas perdidas é
provavelmente composta por vegetação quase natural e terá, assim, um impacto ecológico.
5.1.2. Questão 2: Perda de biodiversidade de fauna e habitats existentes
A construção da infraestrutura do projecto e actividades operacionais resultará na perda de
habitats e biodiversidade da fauna dentro da área do projecto.
A construção resultará na perda directa de habitats de fauna existentes. A Instalação de
Armazenagem de Rejeitos removerá o habitat de Dambo e Floresta de Miombo e a Cava
removerá o habitat de Floresta de Dambo, Rio e Miombo (Figura 4.1).
As actividades de construção e operacionais causarão o deslocamento de espécies e
perturbação das actividades da fauna, incluindo nidificação, reprodução e forrageamento, que
terão um impacto negativo em todos os grupos de fauna. Além disso, certas espécies
faunísticas são susceptíveis de serem deslocadas por pragas que são inadvertidamente
introduzidas e sustentadas pela mina
Também ocorrerá um aumento da mortalidade da fauna na estrada devido a veículos
adicionais do projecto no local. Espécies de movimento lento (por exemplo, tartarugas e rãs),
bem como espécies fossarias (escavadoras) (por exemplo, toupeiras pintas, lagartos e
cobras) são susceptíveis de sofrer maiores mortalidades rodoviárias do que espécies móveis
e arbóreas (por exemplo, aves, morcegos e grandes mamíferos). O aumento dos níveis de
poeira e ruído associados às actividades de construção e fase operacional afectará ainda
mais as numerosas espécies de fauna e poderá resultar em perda de biodiversidade dentro
do local. Se gerido adequadamente, o derramamento de hidrocarbonetos e outros poluentes
não deve ocorrer, no entanto, caso isso ocorra, resultará em habitats de fauna poluídos dentro
do local.
O descomissionamento da operação de mineração e a desmobilização de infraestruturas
resultarão em questões semelhantes à fase de construção.
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5.1.3. Questão 3: Conflito Homen/Animal
A presença da mina, dos trabalhadores da mina e do afluxo de candidatos a emprego para a
área do projecto durante a fase de construção e operação da mina provavelmente aumentará
o número de interações entre seres humanos e espécies de fauna. A interação entre animais
selvagens e pessoas pode ter um impacto negativo sobre as pessoas e seus recursos, bem
como sobre os animais selvagens e seus habitats.
5.1.4. Questão 4: Reabilitação da área do projecto
A Suni Resources (Lda.) Compromete-se a converter as machambas existente dentro da área
do projecto em áreas naturais e a proteger as áreas naturais para a vida da mina (20 anos).
Estas áreas naturais proporcionariam um maior habitat faunístico que anteriormente teria
permanecido como machambas operacionais. O aumento do habitat da fauna deverá
aumentar a biodiversidade da fauna.
5.2. OS IMPACTOS ACTUAIS: O “NÃO-AVANÇAR” OU “SEM CENÁRIO DE PROJECTO”
5.2.1. Impacto 1: Perda, fragmentação e degradação do habitat
Causa e comentário
Existe pouco ou nenhum habitat natural remanescente dentro da área do projecto, a maioria
da terra está actualmente sob cultivo ou já foi cultivada anteriormente. Espera-se que o habitat
remanescente que ocorre na terra plana sofra uma transformação para criar machambas por
desmatamento e queimadas, o que causará mais deslocamentos de grupos de fauna devido
a perturbações e perda de habitat dentro da área do projecto. Pode levar vários anos para
que os campos em pousio estabeleçam a vegetação natural e, assim, restaurem habitats
faunísticos que, na maioria dos casos, podem ter passado a vida útil da maioria dos grupos
de fauna.
Declaração de Significância
A perda e fragmentação do habitat na área do projecto definitivamente ocorre, resultando em
um impacto Elevado de Médio Prazo em escala regional. A significância ambiental deste
impacto é ELEVADA e, sob a actual prática agrícola de subsistência, este impacto não pode
ser mitigado.
Efeito
Impacto

Escala
Temporal

Escala
Espacial

Gravidad
e do
Impacto

Impacto 1: Perda e fragmentação do habitat
Sem Mitigação
Médio prazo Regional Moderada

Risco ou
Probabilida
de
Provável

Significância
Geral
ELEVADA –

5.2.2. Impacto 2: Impactos actuais do uso da terra sobre os grupos de fauna
Causa e comentário
A maioria das espécies de fauna caçadas por carne de caça não ocorre mais dentro da área
do projecto devido ao consumo instável exacerbado por uma população crescente em
Balama. É pouco provável que as espécies faunísticas voltem por este motivo e são
impedidas pelo ruído da vila e comunidades vizinhas. Não há sinais de quaisquer actividades
para impedir ou limitar a caça ou a supressão da vegetação para o estabelecimento de
machambas.
Declaração de Significância
Os impactos existentes no uso da terra sobre grupos de fauna na área do projecto
definitivamente ocorrem, resultando em um impacto elevado e de Longo Prazo em escala
regional. A significância ambiental deste impacto é MODERADA.
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Efeito

Risco ou
Gravidad
Probabilid
e do
ade
Impacto
Impacto 2: Impactos actuais do uso da terra sobre a fauna
Sem Mitigação
Longo prazo Regional
Moderada Definitivo
Impacto

Escala
Temporal

Escala
Espacial

Significância
Geral
ELEVADA –

5.3. MPACTOS DA FASE DE CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E DESCOMISSIONAMENTO
Esta secção apresenta as questões que provavelmente impactarão os grupos de fauna
durante a fase de construção, operação e descomissionamento do projecto de mineração e
suas infraestruturas associadas. As medidas de mitigação para todo o impacto são
combinadas e apresentadas na Secção 5.3.9.
5.3.1. Impacto 3: Remoção do habitat da fauna
Causa e Comentário
A supressão da vegetação para a colocação da infraestrutura do projecto e construção de
novas estradas de acesso e ampliação das estradas de acesso existentes resultará na perda
de habitat da fauna na área do projecto. A perda do habitat, por sua vez, resulta na perda da
diversidade da fauna porque o habitat fornece aninhamento, alimento e abrigo para espécies
da fauna. A inundação da TSF resultará em uma perda de diversidade de anfíbios. As
espécies de rãs em estado de hibernação ou estivação durante a estação seca
provavelmente serão mortas ou deslocadas. Além disso, a construção da TSF irá alterar a
dinâmica de fluxo dos sistemas fluviais, impactando negativamente as comunidades de
anfíbios a jusante. As planícies de inundação e terras húmidas/dambos associadas fornecem
habitat importante para muitas espécies de rãs. Muitas espécies faunísticas encontrarão
troncos, rochas, fissuras ou fendas em áreas riparianas para hibernar ou estivar.
Declaração de significância
A perda de habitat através de desmatamento na área do projecto definitivamente ocorre,
resultando em um impacto moderado de Longo Prazo na escala da área de estudo. Uma vez
que o local do projecto encontra-se transformado no geral e o habitat restante degradado, a
diversidade e abundância da fauna é baixa e os impactos não mitigados da mina serão,
portanto, MODERADOS e, com medidas de mitigação, este será reduzido para BAIXO.
Efeito
Escala
Temporal

Escala
Espacial

Risco ou
Gravidade
Probabilidade
do
Impacto

Impacto 1: Remoção do habitat da fauna
Longo
Área
de
Sem Mitigação
Moderada
prazo
Estudo
Longo
Área
de
Com mitigação
Ligeira
prazo
Estudo

Definitivo
Definitivo

Significância
Geral

MODERADA –
BAIXA –

5.3.2. Impacto 4: Perda de espécies de anfíbios devido à poluição
Causa e comentário:
O derrame de hidrocarbonetos e outros poluentes podem levar a anormalidades no
desenvolvimento e fatalidades de espécies de anfíbios.
Declaração de significância
O derrame de hidrocarbonetos na área do projecto ocorrerá definitivamente, resultando em
um impacto moderado e de longo prazo na escala da área de estudo. A significância
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ambiental deste impacto não mitigado é MODERADA. Com medidas de mitigação, esta será
reduzida para BAIXA.
Efeito
Risco ou
Significância
Gravidade
Probabilidade
Geral
do
Impacto
Impacto 3: Perda de espécies de anfíbios devido à poluição
Longo
Área
de
MODERADA
Sem Mitigação
Moderada Definitivo
prazo
Estudo
–
Longo
Área
de
BAIXA –
Com mitigação
Ligeira
Definitivo
prazo
Estudo
Escala
Temporal

Escala
Espacial

5.3.3. Impacto 5: Perda de espécies de anfíbios devido à geração de poeira
Causa e comentário:
Os anfíbios provavelmente serão os mais afectados por um aumento nos níveis de poeira. A
poeira pode aumentar a turbidez de corregos e zonas húmidas/dambos que, por sua vez,
podem inibir a capacidade de alimentação e reprodução dos anfíbios.
Declaração de Significância:
Os impactos associados à perda de diversidade de anfíbios associados a actividades de
construção de geração de poeira dentro da área de estudo ocorrerão definitivamente e terão
um impacto moderado e de longo prazo. A significância ambiental deste impacto não
mitigado é NEGATIVA MODERADA. Com medidas de mitigação, esse será reduzido para
NEGATIVA BAIXA.
Efeito
Risco ou
Significância
Gravidade
Probabilidade
Geral
do
Impacto
Impacto 5: Perda de espécies de anfíbios devido à geração de poeira
Longo
Área
de
MODERADA
Sem Mitigação
Moderada Definitivo
prazo
Estudo
–
Curto
Área
de
BAIXA –
Com mitigação
Ligeira
Definitivo
prazo
Estudo
Escala
Temporal

Escala
Espacial

5.3.4. Impacto 6: Perda de espécies faunísticas devido ao aumento do número de
veículos do projecto utilizando estradas (maquinaria de construção e veículos
de transporte)
Causa e comentário:
•
•

Pode levar a mortalidades de rãs, répteis, mamíferos e algumas aves nas estradas
que atravessam as estradas a um ritmo mais lento do que os veículos.
Os veículos do projecto usando estradas à noite podem levar a mortalidades nas
estradas de espécies noturnas, como corujas e jarras noturnas.

Declaração de Significância:
Os impactos associados à perda da diversidade faunística associada à maquinaria da fase
de construção e aos veículos do projecto irão definitivamente ocorrer e terão um impacto
moderado e de curto prazo. A significância ambiental deste impacto não mitigado é
NEGATIVA MODERADA. Com medidas de mitigação, ela será reduzida para NEGATIVA
BAIXA.
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Efeito

Risco ou
Significância
Gravidade
Probabilidade
Escala
Escala
Geral
do
Temporal
Espacial
Impacto
Impacto 6: Perda de espécies de fauna devido a mortalidades apartir de veículos do
projecto
Curto
Área
de
MODERADA
Sem Mitigação
Moderada Definitivo
prazo
Estudo
–
Curto
Área
de
BAIXA –
Com mitigação
Ligeira
Definitivo
prazo
Estudo
5.3.5. Impacto 7: Perda de espécies faunísticas devido a distúrbios e dissuasão de
ruído e vibração
Causa e comentário:
• Ruído aumentado e vibrações motoras em terras húmidas/dambos e áreas riparianas
podem causar impacto nos corais reprodutores dos anfíbios, mas esses impactos
serão localizados e muitas espécies de anfíbios são surpreendentemente tolerantes
ao ruído de veículos.
• Qualquer espécie de mamífero que normalmente passaria ou migraria através do local
não o fará mais.
• Embora a maioria das aves seja altamente móvel, a maioria das aves é sensível a
distúrbios e migrará para longe das actividades de mineração.
Declaração de Significância:
Os impactos associados à perda de diversidade faunística associada às espécies de fauna
devido à perturbação e à dissuasão do ruído e vibração das actividades de construção do
projecto irão definitivamente ocorrer e terão um impacto moderado e de curto prazo. A
significância ambiental deste impacto não mitigado é NEGATIVA MODERADA. Apesar das
medidas de mitigação, este impacto permanecerá com significância NEGATIVA
MODERADA.
Efeito

Risco ou
Significância
Gravidade
Probabilida
Geral
do
de
Impacto
Impacto 7: Perda de espécies faunísticas devido a distúrbios e dissuasão de ruído e
vibração
Curto
Área
de
Sem Mitigação
Moderada Definitivo
MODERADA –
prazo
Estudo
Curto
Área
de
Com mitigação
Ligeira
Definitivo
MODERADA –
prazo
Estudo
Escala
Temporal

Escala
Espacial

5.3.6. Impacto 8: Perda de espécies devido a caça e perseguição
Causa e comentário:
•

•
•

Apesar de as cobras não atacarem um ser humano a menos que se sintam
ameaçadas e provocadas, algumas pessoas consideram a mera presença de
cobras/lagartos ameaçadoras e as matarão (perseguição) mesmo que nenhuma
ameaça seja apresentada devido a mitos, superstições e anedotas.
Maior pressão de caça de potenciais candidatos a emprego.
Poucos mamíferos são encontrados dentro da área de estudo devido à caça
insustentável de todas as espécies de mamíferos, no entanto, o aumento do número
de seres humanos resultará em aumento das pressões de caça do pouco que resta.
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•

O aumento do número da população humana na área do projecto associado às
actividades de mineração aumentará a pressão da caça em numerosas espécies de
aves.

Declaração de Significância
Os impactos associados à perda de diversidade de aves associada à construção dentro da
área de estudo irão definitivamente ocorrer e terão um impacto moderado e de curto prazo.
A significância ambiental deste impacto não mitigado é NEGATIVA MODERADA. Com
medidas de mitigação, ela será reduzida para NEGATIVA BAIXA.
Efeito
Risco ou
Significância
Gravidade
Probabilidade
Geral
do
Impacto
Impacto 8: Perda de espécies da fauna devido à caça e perseguição
Curto
Área
de
MODERADA
Sem Mitigação
Moderada Definitivo
prazo
Estudo
–
Curto
Área
de
BAIXA –
Com mitigação
Ligeira
Definitivo
prazo
Estudo
Escala
Temporal

Escala
Espacial

5.3.7. Impacto 9: Aumento das interações entre humanos e animais selvagens na mina
e nas comunidades
Causa e comentário:
Um número de espécies de cobras altamente venenosas pode ocorrer permanentemente ou
periodicamente dentro da área do projecto. O aumento do número de pessoas no local
associado à operação da mina, assim como a imigração de pessoas que procuram emprego,
resultarão em um aumento no número de interações entre pessoas e animais perigosos.
Qualquer espécie de fauna deslocada da mina provavelmente entrará nas comunidades
vizinhas
Declaração de Significância:
Os impactos associados ao aumento das interações humanas e da fauna selvagem
associadas à fase operacional da mina definitivamente ocorrerão e poderão ter um impacto
grave e de longo prazo. A significância ambiental deste impacto não mitigado é ELEVADA
NEGATIVA. Com medidas de mitigação, ela permanecerá NEGATIVA MODERADA.
Efeito
Risco ou
Escala
Escala
Gravidade Probabilid
ade
Temporal
Espacial
do Impacto
Impacto 9: Aumento nas interações humanas e animais selvagens
Localizad
Sem Mitigação
Longo prazo
Grave
Definitivo
o
Com mitigação
Localizad
Longo prazo
Moderada
Provável
o
Impacto

Significância
Geral

ELEVADAMODERADA-

5.3.8. Impacto 10: Introdução da fauna exótica
Causa e Comentário
Desenvolvimentos como minas e suas estradas associadas criam corredores adequados
para a introdução de espécies exóticas. A introdução de pragas de roedores urbanos, como
o Rato-da-casa (Mus musculus), o Rato-urbano (Rattus rattus) e o Rato-castanho (Rattus
norvegicus) podem ocorrer em áreas povoadas, como comunidades mineiras. Essas
espécies geralmente tendem a sobreviver ao lado da habitação humana e não se espalham
em áreas naturais.
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A ave exótica mais difundida e comum é o Pardal-comum (Passer domesticus) e o
Seminarista (Corvus albus), que agora encontra-se distribuído quase em todo o mundo e foi
registado no local em grande número (+50 indivíduos). A introdução de espécies exóticas não
apenas deslocará a fauna existente, mas também criará um incômodo para a mina,
particularmente para o acampamento e a cantina.
Declaração de significância
Impactos associados com a operação do desenvolvimento da mina proposta na área do
projecto provavelmente resultarão em um impacto negativo moderado a longo prazo na Área
de Estudo a partir da introdução de espécies exóticas. A significância ambiental deste impacto
não mitigado é Moderada, mas a implementação de medidas de mitigação reduzirá esse
impacto para significância BAIXA.
Efeito
Impacto

Escala
Temporal

Escala
Espacial

Impacto 10: Introdução da fauna exótica
Área de
Longo
Sem Mitigação
Estudo
Prazo
Com Mitigação

Longo
Prazo

Área de
Estudo

Risco ou
Significância
Geral
Gravidade Probabilidade
Escala
Escala
do
Temporal
Espacial
Impacto

Moderada
Ligeira

Definitivo

MODERADA
–

Pode Ocorrer

BAIXA –

5.3.9. Mitigação e Gestão
O impacto negativo da perda de fauna e habitat associado ao desenvolvimento da mina não
pode ser totalmente mitigado, mas o seguinte pode ajudar a reduzir a gravidade do impacto:
São sugeridas as seguintes acções:
• Evitar a perda de espécies faunísticas
o Sempre que possível, evitar corredores de habitat sensíveis, por ex. linhas de
drenagem e terras húmidas.
o O desenho da pegada da infraestrutura e das ligações de transporte (por
exemplo, a largura das estradas de acesso/transporte) deve ser o menos
invasivo possível e, assim, evitar a perda desnecessária do habitat da fauna.
o O dambo na estrada de acesso deve ser declarado uma área proibida.
o Sempre que possível, proteger os habitats, tais como afloramentos rochosos
e terras húmidas, que proporcionem locais de abrigo, reprodução e
forrageamento e abriguem muitas espécies de fauna pequenas.
o Manter o desmatamento ao mínimo.
o Todas as actividades de desmatamento devem implantar equipes de busca e
salvamento em frente da maquinaria de limpeza para auxiliar na realocação
de espécies faunísticas mais lentas, por ex. cagados fora do traçado de
limpreza e realoca-los para o corredor ecológico.
o Proteger os restantes habitats naturais próximos no local, especificamente
afloramentos rochosos, áreas riparianas e terras húmidas, uma vez que
proporcionam locais de abrigo, reprodução e forrageamento e abrigo para
muitas espécies de fauna pequenas.
o A drenagem natural deve ser mantida e as cargas de lamas em rios, córregos
e terras húmidas devem ser geridas para permanecer dentro dos limites
normais.
o Nenhuma construção durante as horas de escuridão.
o Impedir que os trabalhadores matem cobras por meio de treinamento e
consciencialização ambiental.
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o
o

o

o
o
o
o
o

Impedir que os trabalhadores caçam répteis, anfíbios, mamíferos e aves por
meio de consciencialização ambiental e treinamento.
Educar o pessoal que as cobras são venenosas / não venenosas e diferenciar
entre comportamento defensivo e agressivo. Cartazes de cobras venenosas e
não-venenosas devem ser usados e trabalhadores selecionados devem ser
treinados no manuseio de cobras para remover as cobras com segurança do
local. Os trabalhadores não devem matar as cobras.
Sempre que possível, a limpeza da vegetação deve ser realizada nos meses
de inverno, quando as aves não estão nidificando e reproduzindo, e quando
numerosas espécies de morcegos criam os juvenis empoleirados nas árvores
durante os meses de verão.
As instalações de armazenamento de produtos químicos devem ser
agrupadas e situadas em áreas altas para evitar derrames e danos causados
por inundações.
Todas as máquinas estacionárias que armazenam ou escorrem
hidrocarbonetos (excluindo veículos) devem ter bandejas de gotejamento para
evitar derrames de hidrocarbonetos.
Sempre que possível, limitar os veículos do projecto a dirigir nas estradas do
projecto durante as horas de escuridão.
Kits de derrames devem estar presentes no local durante as fases de
construção, operação e descomissionamento do projecto. Os trabalhadores
devem ser treinados sobre como lidar com derramamentos.
A introdução deliberada de espécies exóticas deve ser proibida, a menos que
uma avaliação ambiental completa seja realizada e métodos de controle para
os fugitivos sejam detalhados.

•

Minimizar a perda de espécies de fauna:
o A inundação da TSF deve ocorrer durante um longo período de tempo (mínimo
de 3 meses) para permitir que as espécies de fauna móveis se dispersem da
zona de inundação.
o Devem ser estabelecidas restrições de velocidade para todos os veículos do
projecto (40 km/h) para reduzir o impacto da mortalidade faunística nas
estradas do projecto
o Deve ser desenvolvido um plano de busca e salvamento para fauna que se
caia em trincheiras de construção e cavas.
o Técnicas de supressão de poeira, como a rega das estradas do projecto,
devem ser implementadas durante a estação seca.
o Assegurar que as máquinas e veículos estejam dentro dos padrões de ruídos
da indústria.
o Desenvolver e implementar um plano de controle de pragas e monitorar sua
eficácia e actualizar anualmente para garantir que o plano seja eficaz. Isso
ajudará a evitar o afluxo de presas para cobras e reduzir a probabilidade de
entrar no local do projecto. Deve ser estabelecido e implementado um Plano
de Gestão de Pragas e deve incluir um procedimento de erradicação para
espécies problemáticas. Se os gatos domésticos forem utilizados para
controlar a população de roedores, eles devem ser esterilizados.
o As comunidades locais devem estar conscientes das ameaças de entrada de
animais deslocados nas suas comunidades. Isso inclui cobras venenosas e
espécies de pragas.
o Os corredores Ecológicos que ligam áreas não perturbadas devem ser criados
dentro do local do projecto.

•

Mitigar a perda de espécies faunísticas:
o Quaisquer anfíbios e répteis mortos devem ser preservados e doados para a
Universidade de Pemba
o Monitoramento de atropelamentos deve fazer parte do programa de
monitoramento.
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o
o
o

o

Criar e manter a conectividade do habitat através de corredores de habitat.
Contribuir para os esforços de conservação no norte de Moçambique
Deve ser desenvolvido um Programa de Monitoramento Ambiental para
monitorar répteis, mamíferos, aves e composições de espécies de anfíbios em
corpos de água permanentes/recorrentes para assegurar que o impacto da
mina seja igual ou igual à condição existente.
Áreas impactadas devem ser reabilitadas.

5.4. IMPACTOS CUMULATIVOS
5.4.1. Impacto Cumulativo 11: Impacto Cumulativo na Diversidade Faunística
Causa e comentário
A expansão da indústria de mineração na região irá deslocar directamente numerosas
espécies de fauna através de perturbações associadas à fragmentação do habitat e à perda
de habitat. As infraestruturas de transporte associadas às actividades de mineração, como
as redes rodoviárias e ferroviárias, aumentarão o acesso a uma disponibilidade de terras já
limitada.
Declaração de Significância
O impacto cumulativo sobre a fauna na região resulta em um impacto grave e de Longo Prazo
em escala regional. A significância ambiental deste impacto é ELEVADA NEGATIVA. Com
medidas de mitigação, essa será NEGATIVA MODERADA.
Efeito
Risco ou
Significância
Probabili
Escala
Escala
Gravidade
Geral
dade
Temporal
Espacial
do Impacto
Impacto Cumulativo 11: Perda Cumulativa de Diversidade Faunística e EPC
Longo
Sem Mitigação
Regional
Grave
Definitivo
ELEVADAprazo
Longo
Com mitigação
Regional
Moderada
Definitivo
MODERADAprazo
Impacto

Mitigação e Gestão:
São sugeridas as seguintes acções de mitigação:
• Em última análise, estas seriam abordadas pela Autoridade Competente (MITADER).
A mitigação e gestão dos impactos cumulativos negativos dependem do
desenvolvimento de estratégias de gestão nacionais e regionais eficazes para reduzir
o risco para os recursos ambientais e para compensar os impactos onde a mitigação
não é possível. O planeamento espacial estratégico pelo Governo de Moçambique e
suas agências, nesta fase inicial, é importante para garantir que o desenvolvimento
na região seja promovido, mantendo as funções e serviços do ecossistema para
melhorar o bem-estar social.
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6. CONCLUSÃO
6.1. CONCLUSÕES
A cobertura do solo da área do projecto é um mosaico de vegetação florestal intacta
relativamente natural, afloramentos rochosos, machambas e dambos cultivados. Os habitats
presentes na área de estudo são considerados degradados e o pouco que resta do habitat intacto
é considerado altamente sensível. A floresta ripariana, os afloramentos rochosos e floresta de
miombo secundária constituem um habitat importante para as espécies faunísticas.
A perda, fragmentação e degradação do habitat existente é provavelmente exacerbada pelo
proposto Projecto de Balama Central. O projecto irá remover directamente o habitat existente e
substituí-lo pela infraestrutura do projecto, o habitat adicional será perdido como um impacto
secundário da realocação das machambas e o aumento da pressão sobre os recursos naturais
devido ao afluxo da população.
A diversidade da fauna na região é empobrecida devido à longa história de uso da terra para a
agricultura. A caça insustentável de fauna e populações de grupos de fauna não utilizados, e.
anfíbios e répteis, provavelmente estão em declínio devido à perda de habitat por desmatamento
e/ou dos frequentes incêndios acesos por pessoas durante a estação seca para a supressão da
vegetação. A perda de espécies faunísticas é atribuída à perda directa de habitat, perturbação e
deslocamento de abrigos de espécies de fauna, áreas de alimentação e reprodução. Outras
perdas serão sentidas devido ao aumento da mortalidade relacionado ao aumento no número de
veículos do projecto usando estradas, aumento da caça como resultado de um afluxo de pessoas
à procura de emprego e aumento associado da dependência local da fauna tanto para alimentos
quanto para venda; e finalmente a perseguição de répteis, especificamente cobras venenosas e
não-venenosas.
Se as medidas de mitigação relevantes forem implementadas e geridas corretamente, a maioria
dos impactos da fase de construção e operação pode ser reduzida para médio e baixo, conforme
ilustrado no resumo abaixo (Tabela 6.1).
Tabela 6.1: Resumo dos impactos associados ao projecto antes da mitigação e após a
mitigação
Impacto
Pré-mitigação
Pós Mitigação
Elevado –
2
0
Moderado –
8
3
Baixo –
0
7
A área do projecto encontra-se altamente impactada pelas actuais práticas agrícolas e pelo uso
insustentável dos recursos naturais. Os restantes habitats para espécies faunísticas, embora
degradados, são considerados altamente sensíveis, dado serem os únicos refúgios disponíveis
para as espécies faunísticas. O maior impacto será sobre o impacto de habitats de terras húmidas
sazonais, florestas ripariana e de miombo na infraestrutura da TSF e da cava. O habitat de
Machamba cobre a maioria da área do projecto e é considerado prontamente disponível dentro
e fora da área do projecto. A Mina de Grafite de Balama Central da Suni Resources tem a
oportunidade de reabilitar habitats em más condições e proteger os restantes habitats sensíveis.
Se bem feito, este projecto tem a capacidade de criar um impacto positivo. Recomenda-se que
um OCA experiente seja contratado para proteger a fauna contra perseguição e que um Plano
de Gestão de Reabilitação, Programa de Monitoramento Ambiental e Plano de Gestão de Pragas
seja implementado na área do projecto e arredores imediatos.
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6.2. RECOMENDAÇÕES
•

•

•

•

Os habitats sensíveis para a fauna de vertebrados terrestres incluem a floresta de
miombo, a floresta ripariana e os dambos (terra húmidas sazonais). Os danos a esses
habitats durante o desenvolvimento do local devem ser evitados tanto quanto possível e
devem ser monitorados por meio de trabalhos de pesquisa contínuos e futuros. A estrada
de acesso deve ser re-encaminhada em torno das terras húmida sazonal que passam
pela estrada existente.
Recomenda-se que seja mantido no local um tambor de formalina. Quaisquer fatalidades
de cobras, lagartos e rãs que ocorrem no local durante a construção e operação da mina,
estas são armazenadas no tambor de formalina. O tambor deve ser substituído uma vez
por ano e os espécimes dados a um herpetologista designado e identificadas para
inclusão no Programa de Monitoramento Ambiental
Recomenda-se que um Oficial de Controle Ambiental (OCA) seja contratado para
assegurar que as actividades de construção e operação sejam realizadas de acordo com
as recomendações contidas neste relatório e no Plano de Gestão Social e Ambiental, e
para monitorar vários aspectos conforme estipulado no Programa de Monitoramento
Ambiental.
A reabilitação não é considerada apenas “boa prática”, mas é importante na prevenção
da erosão do solo e invasão de espécies exóticas, uma vez que retorna a terra a um
estado funcional que pode ser usado por futuros proprietários de terra. Portanto,
recomenda-se que seja desenvolvido e implementado um plano de gestão de reabilitação
para o local de mineração. Isso deve incluir um plano de gestão de reabilitação para
qualquer terra extra que fosse necessário para a fase de construção do empreendimento,
mas que não será usada durante a fase de operação do empreendimento. O plano
também deve incluir sugestões sobre a melhor forma de reabilitar o despejo de estéril e
a TSF, além de outras estratégias para tornar a cava segura, logo que as actividades de
mineração tenham cessado.

6.3. CONDIÇÕES PARA A PRGA, LICENÇA AMBIENTAL E MONITORAMENTO
Recomenda-se que os seguintes planos de gestão sejam incluídos no PrGA e como parte da
Autorização Ambiental:
1. Plano de Gestão e Implementação de Reabilitação (Construção, Operação e Encerramento)
2. Programa de Monitoramento Ambiental (Pré-construção, Construção e Operação)
3. Plano de Gestão de Pragas (Construção e Operação)
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8. APÊNDICE
Apêndice A: Lista de Espécies de Répteis

Nome Comum
Lagartos
Agama-de-árvores
Agama-com-espinhos-trópical
Agama-de-rochas
Agama de Moçambique
Camaleão-de-pescoço-achatado
Anfisbenio-de-focinho-redondo de
Swynnerton
Osga-de-dedos-grossos de Turner
Lagarto-de-cinta
Crocodilo do Nilo
Lagarto-amarelo-com-placas
Lagarto-mulato-com-placas
Lagarto-listado-com-placas
Lagarto-gigante-com-placas
Osga-das-casas-tropical
Osga-de-cabeça-chata
Lagarto-das-árvores-de-cauda-azul
Osga-anã-vulgar-comum
Lagartixa-com-marcas de Moçambique
Lagarto-de-escamas-rugosas
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Nome Científico
Acanthocercus atricollis (branchi)
Agama armata
Agama kirkii
Agama mossambica
Chamaeleo dilepis
Chirindia swynnertoni
Chondrodactylus turneri
Cordylus tropidosternum
Crocodylus niloticus
Gerrhosaurus flavigularis
Gerrhosaurus major
Gerrhosaurus intermedius
Gerrhosaurus validus
Hemidactylus mabouia
Hemidactylus platycephalus
Holaspis laevis
Lygodactylus capensis
Lygosoma afrum
Meroles squamulosus

Família

Estatuto
na Lista
Vermel
ha

AGAMIDAE
AGAMIDAE
AGAMIDAE
AGAMIDAE
CHAMAELEONIDA
E

PP
PP
PP
VU

AMPHISBAENIDAE
GEKKONIDAE
CORDYLIDAE
CORDYLIDAE
GERRHOSAURIDAE
GERRHOSAURIDAE
GERRHOSAURIDAE
GERRHOSAURIDAE
GEKKONIDAE
GEKKONIDAE
LACERTIDAE
GEKKONIDAE
SCINCIDAE
LACERTIDAE

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
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1
1
1
1
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Lagartixa de Sundevall
Lagarto-vassoura
Osga-pintada
Lagartixa-anã
Lagartixa-de-olhos-cobra
Lagartixa-de-pescoço-malhado
Lagarto-achatado-malhado
Lagartixa de Boulenger
Lagartixa-arapintada
Lagartixa
Lagartixa-com-listas
Lagartixa-variada
Varano-das-rochas
Varano do Nilo
Cobras
Cobra-de-vermelha-listrosa
Cobra-comedora-de-centipedes do Cabo
Cobra-comedora-de-centipedes-preta
Cobra-comedora-de-centipedes- malhada
Cobra-estílete
Víbora-comum
Cobra-das-casas-castanha
Víbora-de-focinho
Víbora-da-noite
Cobra-de-lábios-vermelhos
Cobra-comedora-de-lesmas
Come-ovos
Mamba-verde
Mamba-negra
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Mochlus sundevallii (previously
Lygosoma)
SCINCIDAE
Nucras ornata
LACERTIDAE
Pachydactylus punctatus
GEKKONIDAE
Panaspis sp.
SCINCIDAE
Panaspis cf wahlbergii
SCINCIDAE
Panaspis maculicollis
SCINCIDAE
Platysaurus maculatus
CORDYLIDAE
Trachylepis boulengeri
SCINCIDAE
Trachylepis maculilabris
SCINCIDAE
Trachylepis margaritifer
SCINCIDAE
Trachylepis striata
SCINCIDAE
Trachylepis varia
SCINCIDAE
Varanus albigularis
VARANIDAE
Varanus niloticus
VARANIDAE

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

Amblyodipsas p. polylepis
Aparallactus capensis
Aparallactus guentheri
Aparallactus lunulatus lunulatus
Atractaspis bibronii
Bitis arietans arietans
Boaedon capensis
Causus defilippii
Causus rhombeatus
Crotaphopeltis hotamboeia
Dasypeltis medici medici
Dasypeltis scabra
Dendroaspis angusticeps
Dendroaspis polylepis

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

ATRACTASPIDIDAE
ATRACTASPIDIDAE
ATRACTASPIDIDAE
ATRACTASPIDIDAE
ATRACTASPIDIDAE
VIPERIDAE
COLUBRIDAE
VIPERIDAE
VIPERIDAE
COLUBRIDAE
COLUBRIDAE
COLUBRIDAE
ELAPIDAE
ELAPIDAE
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Cobra-das-árvores-com-barras
Cobra-das-árvores
Cobra-de-lista
Cobra-de-dorso-dentado do Cabo
Cobra-de-dorso-dentado de Niassa
Cobra de Mopane

Dipsadoboa flavida broadleyi
Dispholidus typus viridus
Elapsoidea boulengeri
Gonionotrophis capensis capensis
Gonionotrophis nyassae
Hemirhagerrhis nototaenia

Cobra-cega-anã

Leptotyphlops incognitus

lustrosa

Leptotyphlops scutifrons

Cobra-cega-fina
Cobra-lobo do Cabo
Cobra-lobo-anã
Cobra-cega de Zambese
Cobra-semiornamentada

Lethiobia obtusus
Lycophidion capense capense
Lycophidion nanum
Megatyphlops mucruso
Meizodon s. semiornatus

Cobra-cega-de-cauda-longa

Myriapholis longicaudus

Cobra-de-focinho
Cobra-da-floresta
Cobra-cuspideira
Cobra-dos-pântanos-olivacea
Cobra-dos-pântanos do Sudeste
Cobra-verde de Angola
Cobra-verde do Sul
Cobra-do-mato-variegad
Cobra-comedora-de-centipedes
de
Sundevall
Cobra-comedora-de-centipedes de Africa
Oriental
Cobra-anã-da-areia
Cobra-da-erva-azeitona

Naja annulifera
Naja melanoleuca
Naja mossambica
Natriciteres olivacea
Natriciteres sylvatica
Philothamnus angolensis
Philothamnus hoplogaster
Philothamnus semivariegatus
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Prosymna lineata
Prosymna stuhlmannii
Psammophis angolensis
Psammophis mossambicus

COLUBRIDAE
COLUBRIDAE
ELAPIDAE
LAMPROPHIIDAE
LAMPROPHIIDAE
PSAMMOPHIIDAE
LEPTOTYPHLOPID
AE
LEPTOTYPHLOPID
AE
TYPHLOPIDAE
LAMPROPHIIDAE
LAMPROPHIIDAE
TYPHLOPIDAE
COLUBRIDAE
LEPTOTYPHLOPID
AE
ELAPIDAE
ELAPIDAE
ELAPIDAE
NATRICIDAE
NATRICIDAE
COLUBRIDAE
COLUBRIDAE
COLUBRIDAE

PP
PP
PP
PP
PP
PP

1
1
1
1
1
1

PP

1

PP
PP
PP
PP
PP
PP

1
1
1
1
1
1

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

1
1
1
1
1
1
1
1
1

PROSYMNIDAE

PP

1

PROSYMNIDAE
PSAMMOPHIIDAE
PSAMMOPHIIDAE

PP
PP
PP

1
1
1
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Cobra-da-erva-azeitona
Cobra-da-barriga-listrada
Cobra-da-erva-de-três-listas

Psammophis mossambicus
Psammophis orientalis
Psammophylax tritaeniatus

Cobra-toupeira

Pseudaspis cana

Giboia
Cobra-de-focinho-vermelho
Cobra-tigre
Cobra-trepadeira de Moçambique
Cobra-fina-de-duas-cores
Terrapins
Cágado do Cabo
Cágado-de-ventre-amarelo
Cágado-de-carapaça-articulada
Cágado-de-articulação-dentada
Cágado-de-carapaça-mole de Zambeze
Cágados
Cágado-articulado-para-trás
Cágado-articulado do Sul
Cágado-leopardo

Python natalensis
Rhamphiophis rostratus
Telescopus semiannulatus
Thelotornis mossambicanus
Xenocalamus bicolor
Pelomedusa subrufa
Pelusios castanoides
Pelusios subniger
Pelusois sinuatus
Cycloderma frenatum
Kinixys spekii
Kinixys zombensis
Stigmochelys pardalis

PSAMMOPHIIDAE
PSAMMOPHIIDAE
PSAMMOPHIIDAE
PSEUDOXYRHOPII
DAE
BOIDAE
PSAMMOPHIIDAE
COLUBRIDAE
COLUBRIDAE
ATRACTASPIDIDAE
PELOMEDUSIDAE
PELOMEDUSIDAE
PELOMEDUSIDAE
PELOMEDUSIDAE
TRIONYCHIDAE
TESTUDINIDAE
TESTUDINIDAE
TESTUDINIDAE

Totais
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PP
PP
PP

1
1
1

PP
PP
PP
PP
PP
PP

1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1

1

90

15

PP
PP
PP
PP
QA
PP
PP
PP

0

1
1
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Apêndice A: Lista de Espécies de Anfíbios
Nome Comum
Platana-trópical
Sapo-de-patas-de-pá do Norte
Sapo-das-árvores-escondido
Sapo do Norte
Sapo-das-árvores-prateado
Sapo-das-árvores-sarapintado
Sapo de Moçambique
Sapo-de-dorso-chato
Sapo-gutural
Sapo- anão de Lindner
Sapo de Chirinda
Sapo-vermelho
Sapo-pontado
Sapo-marmóreo
Rela de Argus
Sapo-das-folhas-gigante
Rela-comprida
Rela de Mitchell
Rela-sarapintada
Sapo-de-patas-vermelhas
Sapo de Senegal
Sapo-das-folhas
Sapo-das-folhas-delicado
Sapo-de-patas-vermelhas
Rela-dos-lírios
Sapo-de-duas-listas
Rã-dos-charcos de África Orienta

Coastal & Environmental Services

FAMÍLIA
XENOPODINAE

ARTHROLEPTIDAE

BREVICIPIDAE

BUFONIDAE

HEMISOTIDAE

HYPEROLIIDAE

MICROHYLIDAE
PHRYNOBATRACHIDAE

Nome Científico
Xenopus muelleri
Arthroleptis stenodactylus
Leptopelis parabocagii
Arthroleptis xenodactyloides
Leptopelis argentus/broadleyi
Leptopelis flavomaculatus
Breviceps mossambicus
Amietophrynus maculatus
Amietophryne gutturalis
Mertensophryne lidneri
Mertensophryne anotis
Schismaderma carens
Hemisus guineensis
Hemisus marmoratus
Hyperolius argus
Afrixalus fornasinii
Hyperolius acuticeps
Hyperolius mitchelli
Hyperolius marmoratus
Kassina maculata
Kassina senegalensis
Afrixalus brachycnemis
Afrixalus delicatus
Hyperolius tuberlinguis
Hyperolius pusillus
Phrynomantis bifasciatus
Phrynobatrachus acridoides
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Estatuto na Lista Vermelha Possível Registada
1
PP
1
1
PP
1
PP
1
PP
1
PP
1
PP
1
PP
1
1
PP
1
PP
1
PP
1
EN
1
1
PP
1
PP
1
PP
1
PP
1
1
PP
1
PP
1
PP
1
PP
1
PP
1
1
PP
1
PP
1
PP
1
PP
1
PP
1
PP
1
1
PP
1
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Rã-dos-charcos-anã de Mababe
Rã-dos-charcos
Rã-dos-charcos-com-membranas
Rã-da-erva
Rã-da-erva-anã
Rã-da-erva de Guibe
Rã-da-erva de Mascarene
Rã-de-listas-largas
Rã-ornada
Rã-da-erva de Sudão
Rã-de-focinho-estreito
Rã-da-erva do Nilo
Rã-da-erva de Upemba
Rã-da-areia
Rã-do-rio
Rã-boi
Rã-de-costas-douradas
Sapo-de-ninho-de-espuma
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PTYCHADENIDAE

PYXICEPHALIDAE

RHACOPHORIDAE

Phrynobatrachus mababiensis
Phrynobatrachus natalensis
Phrynobatrachus cf. perpalmatus
Ptychadena anchietae
Ptychadena taenioscelis
Ptychadena guibei
Ptychadena mascareniensis
Ptychadena mossambica
Hildebrandti o. ornata
Ptychadena schillukorum
Ptychadena oxyrhynchus
Ptychadena nilotica
Ptychadena upembae
Tomopterna tuberculosa
Ameitia quecketti (previously angolensis)
Pyxicephalus edulis
Amnirana galamensis
Chiromantis xerampelina
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PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Apêndice C: Lista de Espécies de Mamíferos
Estatuto na
Lista
Cermelha

Nome em Inglês

Nome Científico

Artiodactyla
Hipopótamo
Facocero
Porco-bravo
Búfalo

Hippopotamus amphibius
Phacochoerus africanus
Potamochoerus larvatus
Syncerus caffer

VU

Antílope
Impala
Palapala-cinzenta
Palapala-negra
Inhacoso
Changane
Cabrito-das-pedras
Oribi
Chipene-grisalho
Chango
Cabrito-cinzento
Elande
Imbabala
Cudo

Aepyceros melampus
Hippotragus equinus
Hippotragus niger
Kobus ellipsiprymnus
Nesotragus moschatus
Oreotragus oreotragus
Ourebia ourebi
Raphicerus sharpei
Redunca arundinum
Sylvicapra grimmia
Tragelaphus oryx
Tragelaphus scriptus
Tragelaphus strepsiceros

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

Morcegos
Morcego-de-cauda-livre
Morcego-de-cauda-livre-manchado
Morcego-pequeno-de-cauda-livre
Morcego-meridional-de-cauda- embainhada
Morcego-frugívoro-gigante
Morcego-frugívoro de Peters
Morcego-frugívoro de Wahlberg

Chaerephon sp.
Chaerephon bivittatus
Chaerephon pumilus
Coleura afra
Eidolon helvum
Epomophorus crypturus
Epomophorus wahlbergi

PP
PP
PP
PP
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CITES

1
1
1
1

PP
PP
PP

NT
PP
PP

Possível

l

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Registada
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Morcego-caseiro Hottentot
Morcego-borboleta
Morcego-de-nariz-enfolhado da Cafraria
Morcego-de-nariz-enfolhado
Morcego-lanoso de Damaralândia
Morcego-frugívoro-de Angola
Morcego- de-dedos- compridos
Morcego-pequeno-de-dedos- compridos
Morcego- de-dedos- compridos de Natal
Morcego-de-cauda-livre
Morcego-Angolano-de-cauda-livre
Morcego de Midas
Morcego-lanudo de Bocage
Morcego-lanudo do Cabo
Morcego-lanudo de Welwitsch
Morcego-caseiro Amarelo
Morcego-caseiro do Cabo
Morcego-de-bananeiras
Morcego-caseiro de Rendall
Morcego-grande-orelhudo
Morcego-orelhudo-piloso
Morcego-de-orelhas-grandes
Morcego-orelhudo de Egipto
Morcego-orelhudo de Wood
Morcego de Schlieffens
Morcego-rançoso
Morcego-caseiro-de-cauda-comprida
Morcego de Rüppell
Morcego-ferradura-de-nariz-de-sela
Morcego-ferradura-gigante
Morcego-ferradura de Damaralândia
Morcego-ferradura de Hildebarandt
Morcego-ferradura de Lander
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Eptesicus hottentotus
Glauconycteris variegata
Hipposideros caffer
Hipposideros vittatus
Kerivoula argentata
Lissonycteris angolensis
Miniopterus sp.
Miniopterus fraterculus
Miniopterus natalensis
Mops sp.
Mops condylurus
Mops midas
Myotis bocagii
Myotis tricolor
Myotis welwitschii
Neorimicia flavescens
Neoromicia capensis
Neoromicia nanus
Neoromicia rendalli
Nycteris grandis
Nycteris hispida
Nycteris macrotis
Nycteris thebaica
Nycteris woodi
Nycticeinops schlieffeni
Pipistrellus hesperidus
Pipistrellus melckorum
Pipistrellus rueppellii
Rhinolophus blasii
Rhinolophus clivosus
Rhinolophus fumigatus
Rhinolophus hildebrandti
Rhinolophus landeri
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PP
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PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
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PP
PP
PP
PP
PP
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Morcego-ferradura-das-savanas
Morcego-ferradura de Swinny
Egipto
Morcego-pequeno-das-casas
Morcego-caseiro-amarelo
Morcego-amarelo de Schreber
Morcego-amarelo-pequeno
Morcego-gigante-de-cauda-livre
Morcego-das-sepulturas-sul-africanas
Morcego-Persa-de-nariz-enfolhado

Rhinolophus simulator
Rhinolophus swinnyi
Rousettus aegyptiacus
Scotoecus hirundo
Scotophilus dinganii
Scotophilus nigrita
Scotophilus viridis
Tadarida ventralis
Taphozous mauritianus
Triaenops persicus

Carnivora
Chita
Lontra do Cabo
Ouriço-de-barriga-branca
Manguço-d’água
Manguço-de-cauda-tufada
Chacal-listrado
Caracal
Civeta-africana
Hiena-malhada
Gato-bravo-africano
Geneta de Angola
Geneta-de-malhas-grandes
Manguo-anão
Manguço-gigante-cinzento
Manguço-vermelho
Manguço-de-cauda-branca
Doninha-de-cheiro
Gato-serval
Lontra-de-pescoço-malhado
Mabeco
Texugo-de-mel
Manguço-listrado

Acinonyx jubatus
Aonyx capensis
Atelerix albiventris
Atilax paludinosus
Bdeogale crassicauda
Canis adustus
Caracal caracal
Civettictis civetta
Crocuta crocuta
Felis silvestris
Genetta angolensis
Genetta maculata
Helogale parvula
Herpestes ichneumon
Herpestes sanguineus
Ichneumia albicauda
Ictonyx striatus
Leptailurus serval
Hydrictis maculicollis
Lycaon pictus
Mellivora capensis
Mungos mungo
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PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

1
1
1
1
1
1
1
1
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DD

PP
PP

VU
QA

l

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
QA
EP

PP
PP

III
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PP

Civeta-arbórea
Leão
Leopardo
Doninha-de-nuca-branca

Nandinia binotata
Panthera leo
Panthera pardus
Poecilogale albinucha

VU
VU

PP

1
1
1
1

Hyracoidea
Hirax-de-malha-amarela
Hirax-das-rochas

Heterohyrax brucei
Procavia capensis

PP
PP

1
1

Lagomorpha
Lebre-de-nuca-dourada

Lepus saxatilis

PP

1

Perissodactyla
Zebra de Burchell

Equus quagga

QA

1

Pholidota
Pangolim

Smutsia temminckii

VU

Primata
Macaco-simango
Macaco-de-cara-preta
Jagra do Senegal,
Jagra-grande
Babuino

Cercopithecus mitus
Chlorocebus pygerythrus
Galago moholi
Otolemur crassicaudatus
Papio cynocephalus

PP
PP
PP
PP

Proboscidea
Elefante

Loxodonta africana

VU

Roedores
Rato-espinhoso
Rato-vermelho-da-savana
Rato-gigante
Musaranho-almiscardo-cinzento- avermelhado
Musaranho-almiscardo-anão

Acomys spinosissimus
Aethomys chrysophilus
Cricetomys gambianus
Crocidura cyanea
Crocidura fuscomurina

PP
PP
PP
PP
PP
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Musaranho-almiscardo-vermelho
Musaranho-almiscardo do Katanga
Musaranho-almiscardo-gigante
Rato-toupeira-Damara
Rato-d’água
Rato-trepador-cinzento
Rato-trepador-anão
Rato-trepador de Nyika
Musaranho-elefante-de focinho-curto de Peters
Musaranho-elefante-das-rochas
Gerboa de Böhm
Gerboa de Peters
Rato-comum-da-floresta
Arganáz-de-Kellen
Arganáz-da-savana
Arganáz-arbóreo
Arganáz-das-rochas
Rato-toupeira-prateado
Esquilo-do-sol
Porco-espinho do Cabo
Rato-uniraiado
Rato-multimamilado de Natal
Rato-pigmeu
Grande-rato-pigmeu
Rato-Angone-das-lezírias
Esquilo-da-savana
Esquilo-oriental-riscado
Esquilo-vermelho-da-floresta
Rato-de-dentes-canelados
Musaranho-elefante-de-quatro-dedos
Rato-multilistrado
Manguço de Meller
Rato-bochechudo
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Crocidura hirta
Crocidura luna
Crocidura olivieri
Cryptomys darlingi
Dasymys incomtus
Dendromus melanotis
Dendromus mystacalis
Dendromus nyikae
Elephantulus fuscus
Elephantulus myurus
Gerbilliscus boehmi
Gerbilliscus leucogaster
Grammomys dolichurus
Graphiurus kelleni
Graphiurus microtis
Graphiurus murinus
Graphiurus platyops
Heliophobius argenteocinereus
Heliosciurus mutabilis
Hystrix africaeaustralis
Lemniscomys rosalia
Mastomys natalensis
Mus minutoides
Mus triton
Otomys angoniensis
Paraxerus cepapi
Paraxerus flavovittis
Paraxerus palliatus
Pelomys fallax
Petrodromus tetradactylus
Rhabdomys pumilio
Rhynchogale melleri
Saccostomus campestris
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Rato-gorducho
Maior-Musaranho-anão
Musaranho-trepador
Rato-arbóreo-da-savana
Rato-grande-das-canas
Rato de Rudd

Steatomys pratensis
Suncus lixus
Suncus megalura
Thallomys paedulcus
Thryonomys swinderianus
Uranomys ruddi

PP
PP
PP
PP
PP
PP

1
1
1
1
1
1

Tubulidentata
Urso-formigueiro

Orycteropus afer

PP

1
147
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Apêndice D: Lista de Espécies de Aves
Chave

*
**
***
J

Identificada apenas dentro da área do locao do projecto
Identificada na área geral do local do projecto (entre Montupez e Balama)
Aves provavelmente identificadas no local e, portanto, registadas. Identificação quase cerao, mas não confirmada devido à rapidez / qualidade / distância do avistamento.
Ave juvenil

Nome comum

Nome Científico

Apalis-de-peito-amarelo

Apalis flavida

Apalis-de-colar

Apalis thoracica

Alfaiate

Recurvirostra avosetta

Zaragateiro-castanho

Turdoides jardineii

Barbaças-de-colar-preto

Lybius torquatus

Barbaças de Whyte

Stactolaema whytii

Barbaças-de-orelhas-brancas

Stactolaema leucotis

Barbaças-de-crista

Trachyphonus vaillantii

Batis de Moçambique

Batis soror

Merops apiaster

Merops apiaster

Abelharuco de Boehm

Merops boehmi

Abelharuco-de-fronte-branca

Merops bullockoides

Abelharuco-andorinha

Merops hirundineus

Abelharuco-róseo

Merops nubicoides

Abelharuco-persa

Merops persicus

Abelharuco-dourado

Merops pusillus

Abelharuco-malgaxe

Merops superciliosus

Bispo-de-coroa-amarela

Euplectes afer

Cardeal-tecelão-de asas-pretas

Euplectes hordeaceus

Abetouro-comum

Botaurus stellaris
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PP
PP
PP
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Nome comum

Nome Científico

Garcenho-pequeno

Ixobrychus minutus

Garcenho-anão

Ixobrychus sturmii

Picanço-tropical

Laniarius major

Bocarra

Smithornis capensis

Tuta-da-terra

Phyllastrephus terrestris

Toutinegra

Pycnonotus tricolor

Escrevedeira de Cabanis

Emberiza cabanisi

Escrevedeira-de-peito-dourado

Emberiza flaviventris

Escrevedeira-das-pedras

Emberiza tahapisi

Picanço-de-cabeça-cinzenta

Malaconotus blanchoti

Picanço-de-peito-laranja

Telophorus sulfureopectus

Abetarda-de-barriga-preta

Eupodotis melanogaster

Toirão-de-tronco-preto

Turnix nanus

Toirão-comum

Turnix sylvaticus

Bútio-augur

Buteo augur

Bútio-comum

Buteo buteo

Gaivão-papa-lagartos
Felosa-de-dorso-verde

Kaupifalco monogrammicus
Camaroptera brachyura

Xerico

Serinus mozambicus

Canário-grande

Serinus sulphuratus

Açor-cantor-escuro

Melierax metabates

Chasco-familiar

Cercomela familiaris

Chasco de Arnott

Myrmecocichla arnoti

Fuinha-preguiçosa

Cisticola aberrans

Fuinha-de-coroa-pálida

Cisticola brachypterus

Fuinha-cantora

Cisticola cantans

Fuinha-chocalheira

Cisticola chiniana
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ESTATUTO NA
LISTA VERMELHA

CITES

POSSÍVEL

REGISTADA

1

PP

1

PP
PP

1

1*

1

1*

PP
PP
PP

1

PP
PP
PP
PP
PP
PP
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1
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1

1*

1

1

PP

PP
PP

1*

1

PP

PP

1
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1

ii

1
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1
1

1*
1*

1

1*

1

1 ***
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Nome comum

Nome Científico

Fuinha-de-faces-vermelhas

Cisticola erythrops

Fuinha-dos-juncos

Cisticola juncidis

Fuinha-de-lamento

Cisticola lais

Fuinha do Natal

Cisticola natalensis

Fuinha-de-cabeça-ruiva

Cisticola fulvicapilla

Chasco-poliglota
Corvo-marinho-africano

Thamnolaea cinnamomeiventris
Phalacrocorax africanus

Corvo-marinho-de-faces-brancas

Phalacrocorax carbo

Cucal de Burchell

Centropus burchellii

Cucal de Bengala

Centropus grillii

Cucal de Senegal

Centropus senegalensis

Cucal de Burchell

Centropus superciliosus

Corredor de Temminck

Cursorius temminckii

Corredor-asa-de-bronze

Rhinoptilus chalcopterus

Franga-de-água-listrado

Aenigmatolimnas marginalis

Frango-de-água-preta

Amaurornis flavirostra

Codornizão-africano

Crecopsis egregia

Frango-de-água-malhado

Porzana porzana

Frango-de-água de Baillon

Porzana pusilla

Grou-carunculado

Bugeranus carunculatus

Codornizão-europeu

Crex crex

Papa-mosca-de-poupa

Elminia albonotata

Toutinegra-de-bico-comprido

Sylvietta rufescens

Toutinegra-de-faces-vermelhas

Sylvietta whytii

Seminarista

Corvus albus

Grou-corodao-austral

Balearica regulorum

Cuco-bonzeado-maior

Chrysococcyx caprius

Coastal & Environmental Services

ESTATUTO NA
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1
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1
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1
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PP

1

PP
PP

1
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1
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PP
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Avaliação de Impacto da Mina de Grafite de Balama Central na Fauna Terrestre da Suni Resources

Nome comum

Nome Científico

Cuco-esmeraldino

Chrysococcyx cupreus

Cuco-das-montanhas

Cercococcyx montanus

Cuco-bonzeado-menor

Chrysococcyx klaas

Cuco-rabilongo

Clamator glandarius

Cuco-jacobino

Clamator jacobinus

Cuco de Levaillant

Clamator levaillantii

Cuco-canoro

Cuculus canorus

Cuco-preto

Cuculus clamosus

Cuco-canoro-africano

Cuculus gularis

Cuco-minor

Cuculus poliocephalus

Cuco de Madagáscar

Cuculus rochii

Cuco-de-peito-vermelho

Cuculus solitaries

Cuco-de-bico-grosso

Pachycoccyx audeberti

Falcão-cuco

Aviceda cuculoides

Lagarteiro-preto

Campephaga flava

Lagarteiro-cinzento-e-branco

Coracina pectoralis

Mergulhão-serpente

Anhinga rufa

Rola-rabilonga

Oena capensis

Rola do Senegal
Rola-gemedora

Stigmatopelia senegalensis
Streptopelia decipiens

Rola-de-olhos-vermelhos

Streptopelia semitorquata

Rola-de-papo-branco

Turtur tympanistria

Drongo-de-cauda-forcada

Dicrurus adsimilis

Drongo-de-cauda-quadrada

Dircrurus ludwigii

Pato-preto-africano

Anas sparsa

Pato-de-carúncula

Sarkidiornis melanotos

Pato-de-dorso-branco

Thalassornis leuconotus

Coastal & Environmental Services

ESTATUTO NA
LISTA VERMELHA

CITES

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1
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1

1
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1
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1
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1 *J

1

PP

PP

1

1

PP

PP
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1

PP

PP
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1
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1

Avaliação de Impacto da Mina de Grafite de Balama Central na Fauna Terrestre da Suni Resources

Nome comum

Nome Científico

CITES

POSSÍVEL

Águia-das-estepes

Aquila nipalensis

ii

1

Águia-pomarina

Aquila pomarina

ii

1

Águia-fulvax

Aquila rapax

ii

1

Águia de Wahlberg

Aquila wahlbergi

ii

1

Águia-pesqueira-africana

Haliaeetus vocifer

ii

1

Águia-calçada

Hieraaetus pennatus

ii

1

Águia-de-penacho

Lophaetus occipitalis

Águia-marcial

Polemaetus bellicosus

PP
VU

ii

1

ii

1

Águia-coroado

Stephanoaetus coronatus

QA

ii

1

Secretário

Sagittarius serpentarius

VU

ii

1

Águia-bailarina

Terathopius ecaudatus

QA

ii

1

Águia-pesqueira

Pandion haliaetus

ii

1

Corujão-africano

Bubo africanus

ii

1

Corujão-leitoso

Bubo lacteus

ii

1

Garça-branca-grande

Ardea alba

Carraceira

Bubulcus ibis

Garça-branca-pequena

Egretta garzetta

Garça-branca-intermédia

Mesophoyx intermedia

Eremomela-de-barriga-amarela

Eremomela icteropygialis

Eremomela-de-barrete-verde

Eremomela scotops

Eremomela-de-garganta-castanha

Eremomela usticollis

Falcão-de-pés-vermelhos-oriental

Falco amurensis

Falcão-alfaneque

Falco biarmicus

Falcão-sombrio

Falco concolor

Falcão-de-rainha

Falco eleonorae

Falcão-peregrino

Falco peregrinus

Falcão-de-pés-vermelhos-ocidental

Falco vespertinus

Coastal & Environmental Services

ESTATUTO NA
LISTA VERMELHA
PP
PP
PP
PP
PP
PP

PP
PP
PP
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PP
1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP
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QA
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Nome comum

Nome Científico

Falcão-de-nuca-vermelha

Falco chicquera

Degolado-listrado

Amadina fasciata

Bico-de-lacre-de-gafanhoto

Ortygospiza locustella

Pés-de-barbatanas

Podica senegalensis

Peito-de-fogo de Jameson

Lagonosticta rhodopareia

Peito-de-fogo-de-bico-azul

Lagonosticta rubticata

Peito-de-fogo-de-bico-vermelho

Lagonosticta senegala

Corujão-pesqueiro

Scotopelia peli

Franga-de-água-dos-dedos-longos

Sarothrura boehmi

Franga-de-água-elegante

Sarothrura elegans

Papa-moscas de Vanga

Bias musicus

Papa-moscas-pálido

Bradornis pallidus

Papa-moscas de Livingstone

Erythrocercus livingstonei

Papa-moscas-de-colar

Ficedula albicollis

Papa-moscas-preto-africano

Melaenornis pammelaina

Papa-moscas-sombrio

Muscicapa adusta

Papa-moscas-azulado

Muscicapa caerulescens

Papa-moscas-cinzento

Muscicapa striata

Perdiz-das-pedras

Francolinus coqui

Perdiz-de-crista

Francolinus sephaena

Caimão de Allen

Porphyrio alleni

Estorninho-grande-de-orelha-azul

Lamprotornis chalybaeus

Touraco-cinzento

Corythaixoides concolor

Touraco-cinzento

Alopochen aegyptiaca

Pato-ferrão

Plectropterus gambensis

Açor-africano

Accipiter tachiro

Açor-palrador

Melierax gabar

Coastal & Environmental Services

ESTATUTO NA
LISTA VERMELHA
PP
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POSSÍVEL
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1

1*

1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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ii

1

ii
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Avaliação de Impacto da Mina de Grafite de Balama Central na Fauna Terrestre da Suni Resources

Nome comum

Nome Científico

Coruja-do-capim

Tyto capensis

Felhosa-de-bigode

Melocichla mentalis

Mergulhão-pequeno

Tachybaptus ruficollis

Tuta-sombria

Andropadus importunus

Tuta-amarela

Chlorocichla flaviventris

Tuta-verde-acinzentada
Pombo-verde

Phyllastrephus cerviniventris
Treron calvus

Perna-verde-comum

Tringa nebularia

Galinha-do-mato

Numida meleagris

Galinha-do-mato-de-crista

Guttera pucherani

Gaivota-de-asas-escura

Larus fuscus

Tartaranhão-pálido

Circus macrourus

Secretário-pequeno

Polyboroides typus

Falcão-morcegueiro

Macheiramphus alcinus

Águia de Ayres

Hieraaetus ayresii

Águia-dominó

Hieraaetus spilogaster

Atacador-de-poupa-branca

Prionops plumatus

Atacador-de-poupa-preta

Prionops retzii

Garça-real

Ardea cinerea

Garça-gigante

Ardea goliath

Garça-de-cabeça-preta

Ardea melanocephala

vermelha

Ardea purpurea

Garça-caranguejeira

Ardeola ralloides

Garça-de-barriga-vermelha

Ardeola rufiventris

Garça-de-dorso-verde

Butorides striata

Garça-preta

Egretta ardesiaca

Ógea-africano

Falco cuvierii

Coastal & Environmental Services

ESTATUTO NA
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ii

1

ii

1

ii

1

ii
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1
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Avaliação de Impacto da Mina de Grafite de Balama Central na Fauna Terrestre da Suni Resources

Nome comum

Nome Científico

Falcão-tagarote

Falco subbuteo

Bútio-abelheiro

Pernis apivorus

Indicador-grande

Indicator indicator

Indicador-menor

Indicator meliphilus

Indicador-pequeno

Indicator minor

Indicador-de-peito-escamoso

Indicator variegatus

Indicador-de-bico-aguçado

Prodotiscus regulus

Indicador-de-bico-fino

Prodotiscus zambesiae

Poupa

Upupa epops

Calau-gigante

Bucorvus leadbeateri

Calau-trombeteiro

Bycanistes bucinator

Calau-coroado

Tockus alboterminatus

Calau-de-bico-vermelho

Tockus erythrorhynchus

Calau-cinzento

Tockus nasutus

Calau-de-bico-pallido

Tockus pallidirostris

Andorinha-dos-beiras

Delichon urbicum

Papa-moscas-de-ventre-amarelo

Hyliota flavigaster

Singanga

Bostrychia hagedash

Ibis-preto

Plegadis falcinellus

Ibis-sagrado

Threskiornis aethiopicus

Pássaro-martelo

Scopus umbretta

Viúva-azul

Vidua chalybeata

Viúva-púrpura

Vidua purpurascens

Viúva-negra

Vidua funera

Jacana

Actophilornis africanus

Jacana-pequena

Microparra capensis

Falcão-de-Dickinson

Falco dickinsoni

Coastal & Environmental Services

ESTATUTO NA
LISTA VERMELHA
PP
PP
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POSSÍVEL

ii

1
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1
1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1

PP

1

PP

1
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1
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1

PP

1

PP

1

PP

1

PP

1

PP
PP

1

PP

1
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Avaliação de Impacto da Mina de Grafite de Balama Central na Fauna Terrestre da Suni Resources

Nome comum

Nome Científico

Peneireiro-das-torres

Falco naumanni

Peneireiro-das-rochas

Falco rupicolus

Pica-peixe-de-poupa

Alcedo cristata

Guarda-rios-de-colar

Alcedo semitorquata

Pica-peixe-malhado

Ceryle rudis

Pica-peixe-de-barrete-castanho

Halcyon albiventris

Pica-peixe-riscado

Halcyon chelicuti

Pica-peixe-de-barrete-cinzento

Halcyon leucocephala

Pica-peixe do Senegal

Halcyon senegalensis

Pica-peixe-gigante

Megaceryle maxima

Peneireiro-cinzento

Elanus caeruleus

Milhafre-de-bico-amarelo

Milvus aegyptus

Milhafre-preto

Milvus migrans

Tarambola-preta-e-branca

Vanellus armatus

Tarambola-coroada

Vanellus coronatus

Tarambola-de-asa-branca

Vanellus crassirostris

Tarambola-de-asa-negra-pequena

Vanellus lugubris

Tarambola-carunculada

Vanellus senegallus

Cotovia-de-barrete-vermelho

Calandrella cinerea

Cotovia-das-castanholas

Mirafra rufocinnamomea

Calhandra-sombria

Pinarocorys nigricans

Unha-longa-amarelo

Macronyx croceus

Freirinha-de-dorso-vermelho

Spermestes nigriceps

Freirinha-bronzeada

Spermestes cucullatus

Freirinha-maior

Spermestes fringilloides

Tartaranhão-dos-pântanos

Circus aeruginosus

Tartaranhão-africano

Circus ranivorus

Coastal & Environmental Services
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1
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1
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Avaliação de Impacto da Mina de Grafite de Balama Central na Fauna Terrestre da Suni Resources

Nome comum

Nome Científico

Hirundo fuligula

Hirundo fuligula

Andorinha-das-barreiras-africana

Riparia paludicola

Andorinha-das-barreiras

Riparia riparia

Tecelão-de-máscara

Ploceus velatus

Galinha-de-água-pequena

Gallinula angulata

Galinha-de-água

Gallinula chloropus

Rabo-de-junco-de-peito-barrado

Colius striatus

Rabo-de-junco-de-faces-vermelhas

Urocolius indicus

Tuta-de-garganta-branca

Nicator gularis

Garça-de-dorso-branco

Gorsachius leuconotus

Garça-nocturna

Nycticorax nycticorax

Rouxinol-russo

Luscinia luscinia

Noitibó da Europa

Caprimulgus europaeus

Noitibó de Moçambique

Caprimulgus fossii

Noitibó-de-pescoço-dourado

Caprimulgus pectoralis

Noitibó-sardento

Caprimulgus tristigma

Noitibó-estandarte

Macrodipteryx vexillarius

Bico-aberto

Anastomus lamelligerus

Papa-figos-africano

Oriolus auratus

Papa-figos-de-cabeça-preta

Oriolus larvatus

Papa-figos-europeu

Oriolus oriolus

Coruja-dos-pântanos

Asio capensis

Coruja-das-torres

Tyto alba

Mocho-barrado

Glaucidium capense

Mocho-perlado

Glaucidium perlatum

Narceja-pintada

Rostratula benghalensis

Andorinhão-das-palmeiras

Cypsiurus parvus

Coastal & Environmental Services

ESTATUTO NA
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1
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1
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PP
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PP

1
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1
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1

PP

1
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1
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PP
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1

1*

1

1 ***

1
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Nome comum

Nome Científico

Tordo-das-palmeiras-de-colar

Cichladusa arquata

Papa-moscas do Paraíso

Terpsiphone viridis

Viúva-do-paraiso-de-rabo-largo

Vidua obtusa

Viuvinha-do-paraiso

Vidua paradisaea

Viuvinha-do-paraiso

Vidua paradisaea

Papagaio-de-cabeça-castanha
Papagaio-castanho

Poicephalus cryptoxanthus
Poicephalus meyeri

Papagaio-de-cabeça-cinzenta

Poicephalus suahelicus

Pelicano-branco

Pelecanus onocrotalus

Pelicano-cinzento

Pelecanus rufescens

Pássaro-do-algodão-cinzento

Anthoscopus caroli

Pardal-de-garganta-amarela

Petronia superciliaris

Petinha-do-capim

Anthus cinnamomeus

Petinha do Niassa

Anthus nyassae

Petinha-das-árvores

Anthus trivialis

Petinha de V aal

Anthus vaalensis

Pita de Angola

Pitta angolensis

Borrelho do Cáspio

Charadrius asiaticus

Borrelho-grande-de-coleira

Charadrius hiaticula

Borrelho-fe-fronte-branca

Charadrius marginatus

Borrelho de Kittlitz

Charadrius pecuarius

Borrelho

Charadrius tricollaris

Zarro-africano

Netta erythrophthalma

Perdiz-do-mar-comum

Glareola pratincola

Prínia-de-flancos-castanhos

Prinia subflava

Brubru

Nilaus afer

Picanço-de-almofadinha

Dryoscopus cubla

Coastal & Environmental Services

ESTATUTO NA
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PP
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Nome comum

Nome Científico

Pato-orelhudo

Nettapus auritus

Pica-peixe-pigmeu

Ceyx pictus

Aurora-de-asa-laranja

Pytilia afra

Aurora-melba

Pytilia melba

Codorniz-comum

Coturnix coturnix

Codorniz-alequim

Coturnix delegorguei

Quelea-de-cabeça-vermelha

Quelea erythrops

Quelea-de-bico-vermelho

Quelea quelea

Franga-de-água-africana

Rallus caerulescens

Corvo-de-nuca-branca

Corvus albicollis

Rouxinol-grande-dos-caniços

Acrocephalus arundinaceus

Pisco de Heuglin

Cossypha heuglini

Pisco do Natal

Cossypha natalensis

Melro-das-rochas-do-Miombo

Monticola angolensis

Rolieiro-de-peito-lilás

Coracias caudatus

Rolieiro-europeu

Coracias garrulus

Rolieiro-de-sobrancelhas-brancas

Coracias naevia

Rolieiro-cauda-de-raquete

Coracias spatulatus

Rolieiro-de-bico-grosso

Eurystomus glaucurus

Cortiçol-de-duas-golas

Pterocles bicinctus

Maçarico-das-rochas

Actitis hypoleucos

Pilrito-de-bico-comprido

Calidris ferruginea

Maçarico-bastardo

Tringa glareola

Maçarico-escuro

Tringa ochropus

Perna-verde-fino

Tringa stagnatilis

Combatente

Philomachus pugnax

Andorinha-oriental

Psalidoprocne orientalis

Coastal & Environmental Services
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Nome comum

Nome Científico

Bico-de-cimitarra
Mocho-de-faces-brancas

Rhinopomastus cyanomelas
Otus leucotis

Mocho-de-orelhas-africano

Otus senegalensis

Rouxinol-do-mato-estriado

Erythropygia leucophrys

Rouxinol-do-mato-de-bigodes

Erythropygia quadrivirgata

Quebra-de-sementes-menor

Pyrenestes minor

Chamariço-de-mascarilha

Serinus mennelli

Canário de Reichard

Serinus reichardi

Picanço-de-dorso-ruivo

Lanius collurio

Talha-mar-africana

Rynchops flavirostris

Águia-cobreira-barrada-ocidental

Circaetus cinerascens

Águia-cobreira-castanha

Circaetus cinereus

Águia-cobreira-de-peito-preto

Circaetus pectoralis

Narceja-maior

Gallinago media

Narceja-africana

Gallinago nigripennis

Pardal-de-cabeça-cinzenta

Passer diffusus

Pardal-comum

Passer domesticus

Pardal-de-cabeça-cinzenta

Passer griseus

Açor-preto

Accipiter melanoleucus

Gaivão-pequeno

Accipiter minullus

Gaivão do Ovambo

Accipiter ovampensis

Cotovia-pardal-de-dorso-castanho

Eremopterix leucotis

Gaivão-shikra

Accipiter badius

Tecelão-de-sobrancelha-branca

Plocepasser mahali

Rabo-espinhoso de Böhm

Neafrapus boehmi

Rabo-espinhoso-malhado

Telacanthura ussheri

Colhereiro-africano

Platalea alba

Coastal & Environmental Services
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PP
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ii

1
1

ii

1
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1
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1
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1
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1

ii
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1
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1
1
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1

PP
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PP

ii

1

ii

1

ii

1
1
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Avaliação de Impacto da Mina de Grafite de Balama Central na Fauna Terrestre da Suni Resources

Nome comum

Nome Científico

Perdiz-de-gola-vermelha

Francolinus afer

Perdiz de Hildebrandt

Pterrnistis hildebranti

Estorninho-de-dorso-violeta

Cinnyricinclus leucogaster

Estorninho-caranculado

Creatophora cinerea

Estorninho-de-asa-castanha

Onychognathus morio

Estorninho-de-orelha-azul

Lamprotornis elisabeth

Perna-longa

Himantopus himantopus

Pilrito-pequeno

Calidris minuta

Cegonha-de-barriga-branca

Ciconia abdimii

Cegonha-branca

Ciconia ciconia

Cegonha-escopial

Ciconia episcopus

Cegonha-preta

Ciconia nigra

Jabiru
Marabu

Ephippiorhynchus senegalensis
Leptoptilos crumeniferus

Cegonha-de-bico-amarelo

Mycteria ibis

Beija-flor de Anchieta

Anthreptes anchietae

Beija-flor-de-colar

Anthreptes collaris

Beija-flor-violeta

Anthreptes longuemarei

Beija-flor-de-peito-roxo

Cinnyris bifasciatus

Beija-flor-preto

Nectarinia amethystina

Beija-flor-de-cobre

Nectarinia cuprea

Beija-flor-de-peito-escarlate

Nectarinia senegalensis

Beija-flor de Shelley

Nectarinia shelleyi

Beija-flor-de-barriga-branca

Nectarinia talatala

Beija-flor-de-barriga-amarela

Nectarinia venusta

Andorinha-estriada-pequena

Hirundo abyssinica

Andorinha-da-garganta-branca

Hirundo albigularis

Coastal & Environmental Services
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1
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PP
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Avaliação de Impacto da Mina de Grafite de Balama Central na Fauna Terrestre da Suni Resources

Nome comum

Nome Científico

Andorinha-de-pérolas

Hirundo dimidiata

Andorinha-das-chaminés

Hirundo rustica

Andorinha-de-peito-ruvio

Hirundo semirufa

Andorinha-das-mesquitas

Hirundo senegalensis

Andorinha-cauda-de-arame

Hirundo smithii

Andorinha-de-rabadilha-cinzenta

Pseudhirundo griseopyga

Caimão-comum

Porphyrio porphyrio

Rouxinol-pequeno-dos-pântanos

Acrocephalus gracilirostris

Andorinhão-pequeno

Apus affinis

Andorinhão-preto-europeu

Apus apus

Andorinhão-preto-africano

Apus barbatus

Andorinhão-cafre

Apus caffer

Andorinhão-das-barreiras

Apus horus

Mottled Swift
Picanço-assobiador

Tachymarptis aequatorialis
Tchagra australis

Picanço-assobiador-de-coroa-preta

Tchagra senegalus

bico

Anas erythrorhyncha

Pato-hotentote

Anas hottentota

Gaivina-de-faces-brancas

Chlidonias hybrida

Gaivina-de-asa-branca

Chlidonias leucopterus

Alcaravão do Cabo

Burhinus capensis

Alcaravão-de-água

Burhinus vermiculatus

Tordo-de-peito-malhado

Psophocichla litsitsirupa

Tordo-chicharrio

Turdus libonyanus

Barbadinho-de-fronte-amarela

Pogoniulus chrysoconus

Barbadinho-de-rabadilha-limão

Pogoniulus subsulphureus

Chapim-preto-meridional

Parus niger

Chapim-do-miombo

Parus griseiventris

Coastal & Environmental Services

ESTATUTO NA
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Nome comum

Nome Científico

Papa-moscas-rabo-de-leque

Myioparus plumbeus

Republicano

Apaloderma narina

Touraco-de-crista-violeta

Tauraco porphyreolophus

Rola do Cabo

Streptopelia capicola

Pintadinha-de-peito-vermelho

Hypargos niveoguttatus

Abutre-de-dorso-branco

Gyps africanus

PP
CR

ii

1

Abutre-de-capuz

Necrosyrtes monachus

CR

ii

1

Abutre-real

Torgos tracheliotos

EP

ii

1

Abutre-de-cabeça-branca

Trigonoceps occipitalis

CR

ii

1

Alvéola-preta-e-branca

Motacilla aguimp

Alvéola-de-cauda-comprida

Motacilla clara

Alvéola-amarela

Motacilla flava

Felosa-palustre

Acrocephalus palustris

Felosa-dos-juncos

Acrocephalus schoenobaenus

Felosa-dos-juncos-africano

Bradypterus baboecala

Felosca-icterina

Hippolais icterina

Felosa-das-oliveiras

Hippolais olivetorum

Felhosa-malhada

Locustella fluviatilis

Felosa-musical

Phylloscopus trochilus

Felosa-das-figueiras

Sylvia borin

Papa-moscas-carunculado

Platysteira peltata

Degolado-de-cabeça-vermelha

Amandava subflava

Bico-de-lacre-comum

Estrilda astrild

Peito-celeste

Uraeginthus angolensis

Tecelão-de-bico-grosso

Amblyospiza albifrons

Tecelão-de-cabeça-vermelha

Anaplectes rubriceps

Tecelão-das-florestas

Ploceus bicolor

Coastal & Environmental Services
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PP
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Nome comum

Nome Científico

Tecelão-malhado

Ploceus cucullatus

Tecelão de Cabanis

Ploceus intermedius

Tecelão-de-lunetas

Ploceus ocularis

Tecelão-amarelo

Ploceus subaureus

Tecelão-dourado

Ploceus xanthops

Tecelão-de-garganta-castanha

Ploceus xanthopterus

Chasco-cinzento

Oenanthe pileata

Pato-assobiador-arruivado

Dendrocygna bicolor

Pato-assobiador-de-faces-brancas

Dendrocygna viduata

Olho-branco-amarelo

Zosterops senegalensis

Papa-amoras

Sylvia communis

Viuvinha

Vidua macroura

Viúva-de-asa-branca

Euplectes albonotatus

Viúva-de-colar-vermelho

Euplectes ardens

Rola-de-bico-vermelho

Turtur afer

Rola-esmeraldina

Turtur chalcospilos

Zombeteiro-de-bico-vermelho

Phoeniculus purpureus

Coruja-da-floreta

Strix woodfordii

Pica-pau-de-cauda-dourada

Campethera abingoni

Pica-pau de Bennett

Campethera bennettii

Pica-pau-de-dorso-verde

Campethera elachus

Pica-pau-de-bigodes
Pica-pau-de-bigodes

Dendropicos fuscescens
Thripias namaquus

Felosa de Stierling

Camaroptera stierlingi

Totals

450

Coastal & Environmental Services
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