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Sumário Executivo  

O presente documento constitui relatório final do trabalho realizado pelo Instituto Nacional de Desen-

volvimento de Aquacultura (INAQUA) sobre Actualização de Zonas Potenciais para Aquacultura Marinha 

em Moçambique.      

Para a realização do trabalho o INAQUA contou com apoio de técnicos do Departamento de Aquacultura 

do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, das Direcções e Serviços Provinciais de Pesca de Cabo 

Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo.  

O documento é apresentado em 3 partes essenciais, nomeadamente, a descrição da metodologia de tra-

balho, a caracterização sócio-económica dos distritos com potencial para a aquacultura e ilustração das 

zonas potenciais para os diferentes tipos de aquacultura. 

A equipa do INAQUA fez um levantamento exaustivo, de dados socio-económicos e ambientais, desde o 

nível central até ao distrital para obtenção de informações sobre as acções e prioridades dos diferentes 

sectores da economia nacional, e obtenção de informações básicas sobre condições para a prática da 

aquacultura ao longo da zona costeira. Com efeito, foram feitas entrevistas a técnicos e dirigentes de 

diversas instituições governamentais, consultados os planos estratégicos de desenvolvimento dos distri-

tos e feitas observações das condições físico-ambientais nos distrito.  

O levantamento foi feito em 39 distritos das 7 províncias costeiras, embora no relatório estejam penas 

descritos os distritos considerados potenciais para aquacultura. O resultado final do trabalho é apresen-

tado em mapas, tendo se apurado que o país possui um potencial total de cerca de 77.591,90 hectares 

para aquacultura em tanques de terra, 32.124,30 para aquacultura em gaiolas e 10.590,73 para aquacul-

tura de algas marinhas. A Tabela 1 ilustra as potencialidades para aquacultura em cada uma das provín-

cias costeiras.  

Tabela 1 Área total de zonas potenciais para aquacultura marinha em Moçambique 

Província Área total para tan-
ques de terra (ha) 

Área total para 
gaiolas (ha) 

Area total para 
algas marinhas (ha) 

Cabo Delgado  9314,90 17753,30 9298,33 

Nampula  19312,70  8534,50 864,40 

Zambézia  12875,60  1676,20 428 

Sofala  35965,40   

Inhambane   4146,90  

Gaza  123,20 13,40  

Total  77.591,90 32.124,30 10.590,73 
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INTRODUÇÃO 

Moçambique é um país com uma costa que se estende por mais de 2.780km, classificada como sendo a 

terceira mais longa da parte continental de África, e com um número considerável de rios, lagos e repre-

sas, com potencialidades para o desenvolvimento da aquacultura.  

Apesar das enormes potencialidades disponíveis, que vão desde os recursos hídricos, condições ambien-

tais adequadas e disponibilidade de espécies propícias, o país possui uma aquacultura ainda pouco 

desenvolvida.  

O desenvolvimento e disseminação da aquacultura são prioridades do governo, na medida em que esta 

contribui para o crescimento da economia através de geração de divisas, criação de postos de trabalho e 

redução da pressão sobre as espécies do ambiente natural marinho. 

A proposta das políticas de desenvolvimento de aquacultura em Moçambique, o plano de desenvolvi-

mento do sector das Pescas 2002-2006 e a estratégia para a pescaria de camarão, recomendaram como 

uma das acções necessárias para o desenvolvimento da aquacultura, a actualização da inventariação das 

potencialidades para o desenvolvimento da mesma. 

Informações relacionadas com a gestão de aquacultura costeira (sustentabilidade do local para a prática 

da aquacultura, viabilidade económica do projecto, enquadramento nas políticas e regulamentos em 

vigor), actividades competitivas na zona costeira, os tipos de habitat, bem como os métodos de colheita 

e processamento de dados são alguns dos aspectos de grande importância para o desenvolvimento sus-

tentável da aquacultura, podendo também dar um contributo importante no plano integrado de gestão 

costeira. 

Um estudo preliminar para o desenvolvimento do instrumento de planeamento e ordenamento das acti-

vidades aquícolas realizado entre 2005 e 2006 identifica as várias actividades costeiras competitivas em 

Moçambique e descreve como elas fazem o uso dos recursos naturais, nomeadamente a competição 

pela água e espaço. 

Os estudos sobre o potencial para aquacultura em Moçambique realizados na década de 80 indicavam 

que o país possuia um grande potencial. Estes estudos foram realizados apenas em zonas consideradas 

seguras, dada conjuntura política adversa (o estudo não foi abrangente), os métodos e critérios utilizados 

na identificação e selecção das áreas potenciais não respondem cabalmente a demanda actual de infor-

mações visando traçar programas de gestão ambiental. 
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A aquacultura pode ser afectada por outras actividades costeiras a montante, assim é importante identi-

ficar áreas ao longo da costa com potenciais conflitos em relação ao uso de espaço, água assim como 

áreas com elevado risco de poluição. 

JUSTIFICAÇÃO 

Uma vez que os níveis de captura do camarão e outras espécies nas águas marinhas atingiram o limite 

máximo contribuindo assim para a estagnação do volume de exportações destes produtos, torna-se 

imperioso avaliar as potencialidades que o país possui para a prática da aquacultura com vista a incre-

mentar o volume de exportações dos produtos do mar através desta. 

Estudos realizados na zona costeira na década de 80 indicavam que Moçambique possuia cerca de 

33,000 hectares de área potencial para a prática de aquacultura marinha. Uma vez que este estudo foi 

realizado numa conjuntura política adversa, para além disso, houve modificações consideráveis na estru-

tura sócio-económica e ambiental resultante da dinâmica do desenvolvimento nos diversos sectores, 

torna-se necessário fazer um estudo mais abrangente e actualizar estes dados.  

O país possui múltiplas actividades e usuários dos recursos costeiros e marinhos ao longo da costa. Ocor-

rem conflitos de espaço, uso dos recursos costeiros e acesso a fontes de água doce, bem como impactos 

negativos através de poluição nos ambientes marinhos ou costeiros, havendo a necessidade de uma ges-

tão costeira integrada e sustentável. 

Deste modo, o INAQUA realizou um estudo de actualização do inventário das zonas potenciais para o 

desenvolvimento da aquacultura marinha no país. 

O estudo contou com o financiamento do Governo da Noruega no âmbito do Programa de Apoio Conti-

nuado ao Desenvolvimento do Sector das Pescas – Programa Moz 2462-00/300. 

A aprovação deste relatório pelo Conselho de Ministros poderá permitir que o governo desponha de 

mais um instrumento para atrair investimentos na área da aquacultura, o que se  espera minimizar o 

crescente problema da falta de pescado, diminuir o esforço de pesca,  contribuindo assim para a recupe-

ração dos ecossistemas marinhos. 

 Objectivos 

• Actualizar as zonas potenciais para o desenvolvimento da aquacultura; 

• Mapear as zonas potenciais para a prática da aquacultura na costa moçambicana. 
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METODOLOGIA DE TRABALHO 

A metodologia de trabalho obedeceu diferentes fases, que consistiram em: fase de preparação coinci-

dindo com a fase central (trabalhos de gabinete), fase provincial, distrital e observação de alguns parâ-

metros no terreno (qualidade da água, tipo de solos, infraestruturas, padrão de uso e ocupação de ter-

ras), análise e sistematização da informação recolhida em todas as fases do processo e elaboração dos 

mapas de identificação das zonas consideradas como potenciais. 

1.1 FASE CENTRAL 

Para orientação do trabalho de campo e recolha da informação necessária de acordo com os critérios de 

selecção estabelecidos nos Termos de Referência para o presente estudo, a fase central (trabalho de 

gabinete) consistiu na revisão bibliográfica e auscultação a várias instituições do Estado com o objectivo 

de ter uma visão geral dos padrões de ocupação e uso de terra, bem como as actividades em curso e 

programadas por diversas instituições ao longo da zona costeira (num raio de 15km contados a partir da 

linha da costa para o interior).  

Fez-se aquisição de dados como fotografias aéreas e mapas de uso e aproveitamento de terra. Foram 

predefinidas as prováveis zonas potenciais para aquacultura marinha, as quais seriam confirmadas in 

situ. 

1.2 FASE PROVINCIAL  

Nesta fase a equipa de trabalho visitou as 7 províncias costeiras nomeadamente: Cabo Delgado, Nampu-

la, Zambézia, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo.  

O exercício ao nível provincial baseou-se na recolha de informações sobre áreas reservadas para outras 

actividades com destaque para o turismo e agricultura, cadastro e padrão de uso de terra, planos de 

acção de zonas costeiras, recursos biológicos, vegetação natural e ecossistemas, população, saúde, edu-

cação, energia (abastecimento), tipos de infra-estruturas existentes, abastecimento de água, vias de 

acesso e comunicação, hidrologia (rios, lagos e lagoas), comércio e indústria. 

1.3 FASE DISTRITAL 

Nesta fase, a equipa manteve encontros com os Serviços Distritais de Actividades Económicas, Adminis-

trações Distritais e algumas instituições privadas, com vista a obter informações sobre os Planos Econó-

micos e Sociais dos distritos, Planos Estratégicos para o Desenvolvimento do Distrito, padrão de ocupa-

ção de terras, bem como o tipo de actividades desenvolvidas ao longo da zona costeira dos distritos. 
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Para além dos encontros mantidos, foram efectuadas deslocações ao terreno para verificação de alguns 

parâmetros básicos usados para identificação dos locais potenciais tais como: tipos de solo, vias de aces-

so, tipos de vegetação, disponibilidade de recursos hídricos, entre outros, e confirmação da informação 

obtida nas fases anteriores. 

1.4 ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO  

Nesta fase foram analisadas e processadas todas as informações obtidas nas fases anteriores. Este pro-

cesso culminou com a elaboração de mapas de zonas potenciais para os diferentes tipos de aquacultura.  

Para a elaboração dos mapas foram adicionalmente usados alguns pacotes informáticos (softwares) 

nomeadamente o Google Earth e ARCGIS 9.2, para a digitalização das zonas seleccionadas e elaboração 

dos mapas respectivamente.  

CRITÉRIOS USADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS  

Os critérios para identificação das zonas consideradas potenciais tiveram em consideração alguns dos 

aspectos básicos indispensáveis para instalação de um estabelecimento de aquacultura marinha, 

nomeadamente, disponibilidade de recursos hídricos, características dos solos, acessibilidade, padrão de 

ocupação de terras, infra-estruturas Locais, entre outros parâmetros. 

1.5 DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A disponibilidade de recursos hídricos é um parâmetro importante e indispensável para o estabelecimen-

to de qualquer estabelecimento de aquacultura. No caso de aquacultura marinha, refere-se a água do 

mar, para o cultivo das espécies que vivem em ambientes de águas salgadas. 

Contudo, a disponibilidade deste recurso não constituiu único critério para a identificação de um local 

como potencial, houve necessidade de recorrer a um conjunto de critérios para a definição dos locais 

potenciais. Tomando em consideração as diferentes actividades desenvolvidas na aquacultura marinha 

(cultivo de camarão, peixe, algas, bivalves e outras espécies, aquacultura em gaiolas, em tanques de ter-

ra, etc.), a qualidade da água, variação e amplitude das marés, o rebentamento das ondas do mar, 

desempenharam um papel fundamental como critério de escolha. 

1.5.1 Locais Potenciais para Cultivo de Algas e Bivalves 

Para a escolha de locais para o cultivo de algas considerou-se que a variação das marés não deve ser 

muito prolongada, o rebentamento das ondas deve ser quase nulo, a transparência da água deve ser 
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acima de 50 cm, a profundidade do local não deverá estar abaixo de 25 cm na maré baixa e o gradiente 

do talude continental não deve ser acentuado.  

1.5.2 Locais Potencias para Aquacultura em Gaiolas 

Para a selecção de um local com potencial para o desenvolvimento da aquacultura em gaiolas, conside-

rou-se que as ondas do mar e a corrente das águas não devem ser acentuadas de maneiras que des-

truam ou arrastem as estruturas das gaiolas, a profundidade mínima do local deve ser aproximadamente 

igual a 3 metros, a transparência da água no local deve ser considerável.  

1.5.3 Locais Potencias para Aquacultura em Tanques de Terra 

Para a definição de zonas potenciais para aquacultura em tanques de terra, no que tange aos recursos 

hídricos, considerou-se a capacidade de retenção de água dos solos e a qualidade da água. Sendo alguns 

locais potenciais um pouco afastados da linha da costa, considerou-se também a disponibilidade de 

canais que conduzam água a estes locais, pelo menos durante a enchente das marés, de modo que a 

variação das mesmas não tenha um efeito considerável na bombagem da água para os tanques. 

1.6 CARACTERÍSTICAS DOS SOLOS 

As características dos solos influenciam grandemente e determinam o tipo de actividade aquícola a ser 

desenvolvida num local. Neste contexto, para aquacultura marinha a classificação dos solos (arenoso, 

argiloso, rochoso/poroso), forma e tamanho das partículas, permeabilidade e porosidade, o conteúdo 

percentual de argila e o historial de tipo de actividades desenvolvidas no local constituíram bases de 

definição como potencial para as actividades aquícolas.   

1.6.1 Locais Potencias para Aquacultura em Tanques de Terra 

No que se refere a escolha de locais potenciais para o desenvolvimento de aquacultura em tanques de 

terra, considerou-se que os solos devem ser areno-argilosos. 

Tomou-se em consideração que a zona de mangal por possuir solos ácidos devido a grandes proporções 

de sulfatos provenientes de oxidação dos sulfuretos de ferro e outros factores de carácter ambiental, 

não é potencial para a instalação de tanques de terra para o desenvolvimento da aquacultura. 

1.7 ACESSIBILIDADE 

Este é um factor importante mas é também fácil de apreciar. Conforme se tenha interesse, num deter-

minado local, a necessidade de transportar equipamentos, pessoal e consumíveis, por via marítima, será 
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um condicionalismo muito frequente na aquacultura. Nesta componente considerou-se a proximidade e 

estado das estradas (praticáveis ou não, segundo a estação do ano) e as condições de acesso ao mar. 

1.8 PADRÃO DE OCUPAÇÃO DE TERRAS 

O padrão de ocupação de terra teve uma consideração, de modo a que não interfira de maneira signifi-

cativa com os costumes e tradições em prática localmente. A existência de locais protegidos, parques 

naturais, sítios históricos e religiosos, foram analisados e integrados, desde logo, nos critérios de selec-

ção dos locais. 

1.9 INFRA-ESTRUTURAS LOCAIS 

A disponibilidade de fontes de energia eléctrica, abastecimento de água, linhas telefónicas foram tam-

bém consideradas uma vez que constituem elementos de peso na estrutura de investimento para insta-

lação de unidades aquícolas e constituem custos que não devem ser subestimado ao nível dos estudos 

preliminares do projecto. 

CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS SELECCIONADOS  

Baseando-se em alguns dos critérios acima definidos, nomeadamente, disponibilidade e qualidade dos 

recursos hídricos, características dos solos, acessibilidade, padrão de ocupação de terras, infra-estruturas 

locais, foram descriminados locais com características de serem potenciais para os diversos tipos de 

aquacultura. Numa fase posterior, serão medidos outros parâmetros complementares, nomeadamente 

temperatura da água, salinidade, pH do solo, da água e tipo de solos para confirmação definitiva das 

potencialidades destas zonas. A Tabela 2 indica resumidamente as zonas seleccionadas com potencial 

para aquacultura marinha. 
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Tabela 2. Resumo das zonas seleccionadas para os diferentes tipos de aquacultura em Moçambique  

Província  Local  Tipo de Aquacultura 

Gaza Xai-Xai (Zongoene) Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Inhambane 
Baía de Inhambane  Potencial para aquacultura de bivalves  

Praia de Závora e Quissico  Manacial de mexilhão 

Sofala 

Muanza (P. Adm. Galinha) Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Dondo (Savane e Sengo) Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Búzi (Ampara e Nova Sofala) 

(Barradas) 

Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Potencial para aquacultura em gaiolas  

Machanga (Divinhe e Machanga Sede) Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Zambézia 

Pebane ( Naburi, Alto Maganha e Pebane-Sede). Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Maganja da Costa (Bajone) 

(Nante) 

Potencial para aquacultura em gaiolas 

Potencial para aquacultura em gaiolas e tanques de terra 

Namacurra (Macuse, Mixixine, Muceliua) Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Nicoadala (Maquival-Rio, Miremene e Namunduro) Potencial para aquacultura em gaiolas e tanques de terra 

Inhassunge Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Chinde (Chinde-Sede) Potencial para aquacultura de algas marinhas  

Nampula 

Memba (P. Adm. Lúrio e Gueba) 

(Serissa e Niaca) 

Baixo-Pinda 

Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Potencial para aquacultura em gaiolas 

Potencial para aquacultura de algas marinhas 

Nacala-A-Velha (Racine) Potencial para aquacultura em gaiolas e algas marinhas 

Nacala-Porto (Mahelene) Potencial para mexilhão e manancial de mexilhão 

Ilha de Moçambique Potencial para aquacultura em tanques de terra e algas marinhas  

Mossuril (Matibane) 

(Lunga-Sede e Quissirua) 

Muangome e praia de Chocas-mar  

Potencial para aquacultura em gaiolas e manancial de ostras   

Potencial para aquacultura em gaiolas 

Potencial para aquacultura de algas marinhas  

Angoche (Aube) 

(Nhamaponda) 

Potencial para aquacultura em tanques de terra e gaiolas 

Potencial para aquacultura em tanques de terra 

C. Delgado 

Palma (Palma-Sede e Quionga) 

(Quirinde) 

Potencial para aquacultura em gaiolas e algas marinhas 

Potencial para aquacultura de algas marinhas 

Mocimboa da Praia (Ulo) 

(Luchete) 

(Malinde) 

Potencial para aquacultura em tanques de terra e algas marinhas 

Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Potencial para aquacultura de algas marinhas  

Macomia (Nsano) Potencial para aquacultura de algas marinhas  

Quissanga Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Ibo Potencial para aquacultura de algas marinhas e bivalves 

Pemba-Metuge Potencial para aquacultura em tanques de terra 

Mecufi  Potencial para aquacultura em tanques de terra e algas marinhas  
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PROVÍNCIA DE CABO DELGADO  

Na província de Cabo Delgado foram visitados os distritos de Palma, Mocímboa da Praia, Macomia, Quis-

sanga, Ibo, Pemba-Metuge, Mecufi e Pemba, tendo sido identificados os distritos com potencial de acor-

do com os critérios de classificação estabelecidos no quadro resumo abaixo.   

Tabela 3. Resumo das características das zonas seleccionadas na província de Cabo Delgado 

 Qualidade da água Solos Acessibilidade Ocupação de Terras Infra-estruturas  

Palma Excelente para algas e 
gaiolas  

Arenosos Razoável  Sem DUAT1  Precárias  

Mocímboa da 
Praia 

Excelente para algas e 
boa para aquacultura 
em tanques de terra 

Argiloso  Razoável  Com DUAT2/Sem 
DUAT 

Precárias  

Macomia Excelente para algas Arenoso  Razoável  Sem DUAT Precárias  

Quissanga Boa para aquacultura 
em tanques de terra 

Argiloso  Boa  Sem DUAT Precárias  

Ibo Excelente para algas e 
bivalves 

Arenoso  Medíocre  Com DUAT/ Sem 
DUAT 

Precárias  

Metuge Boa para aquacultura 
em tanques de terra 

Areno-
Argiloso  

Boa  Sem DUAT Razoáveis  

Mecúfi Excelente para algas Arenoso  Boa  Com DUATl/Sem 
DUAT 

Razoáveis   

Pemba Excelente para gaiolas Arenoso  Excelente  Com DUAT/ Sem 
DUAT  

Boas  

 

Tabela 4. Áreas potenciais para aquacultura na província de Cabo Delgado  

Distrito  Área para aquacultura em 
tanques de terra (ha) 

Área para aquacultura em 
gaiolas (ha) 

Área para aquacultura de 
algas marinas (ha)  

Palma  7.079,80 3.375,79 

Mocímboa da Praia 5.739,00  1.395,04 

Macomia   2.417,80 

Quissanga 1.596,00   

Ibo   79,90 

Metuge 1.238,70   

Pemba (Baía)  10.673,50  

Mecúfi 741,20  2.029,80 

Total  9.314,90 17.753,30 9.298,33 

As espécies cultiváveis encontradas e/ou favoráveis ao cultivo nesta província incluem:  

Peixes: Mugilidae (Mugil cephalus), Serranidae (Epinephelus spp) e Lutjanidae (Lutjanus spp), 

Sparidae (Rhabdosargus spp); 

Camarão: Penaeidae (Penaeus indicus, P. monodon, Penaeus spp); 

Algas marinhas: Euchema (E. cottonii e E.spinosum), Kappaphiccus alvarezii. 

                                                           
1 Terras ocupadas pelas comunidades locais sem suporte legal 
2 Terras ocupadas obedecendo a lei de uso e aproveitamento de terra 
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Figura 1. Mapa de áreas potenciais para aquacultura marinha na província de Cabo Delgado 
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1.10  DISTRITO DE PALMA 

1.10.1 Localização e caracterização do distrito 

O distrito de Palma, situa-se no extremo Nordeste da província de Cabo Delgado, sendo limitado na par-

te Norte, pelo rio Rovuma, fazendo fronteira com a República da Tanzânia; a Sul é delimitado pelo distri-

to de Mocímboa da Praia; a Oeste pelo Distrito de Nangade e Este pelo Oceano Índico. 

O distrito de Palma tem uma superfície total de 3.492 km² e está sub-dividido em 4 postos administrati-

vos: Palma-sede, Quionga, Olumbe e Pundanhar. A zona costeira engloba os Postos Administrativos de 

Palma sede, Olumbe e Quionga.  

1.10.2 População  

Segundo dados do censo populacional de 1997, o distrito contava com uma população total de 42.182 

habitantes, dos quais 21.225 homens e 20.957 mulheres, agrupados em 8.438 famílias e uma densidade 

populacional de 9,4 hab/ km ². 

1.10.3 Educação 

A rede escolar do distrito é composta por 30 escolas de ensino primário de 1º e 2º graus. A maioria das 

quais concentradas na sede distrital. Neste distrito não existe o ensino secundário, nem o técnico profis-

sional 

1.10.4 Saúde 

A rede sanitária do distrito é constituida por 6 unidades, com os seguintes índices de cobertura média: 1 

Unidade sanitária por cada 1000 habitantes e 1 Profissional técnico para cada 2.900 residentes. 

A medida que se afasta da sede do distrito, reduzem as condições de internamento dos doentes nas uni-

dades sanitárias por insuficiência de camas.  

1.10.5 Economia do distrito 

As principais actividades desenvolvidas pela população deste distrito são: Agricultura de subsistência, 

caça, pecuária de pequena escala, pesca e artesanato. 

A pequena indústria local é constituida por processamento de pescado, carpintaria e artesanato que sur-

ge como alternativa a actividade agrícola ou complemento desta. 

O desenvolvimento turístico faz-se sentir na parte insular, havendo propostas de investimentos neste 

ramo para as 8 ilhas do distrito nomeadamente, Tecomaji, Comeji, Rongui, Queramimba, Vamizi, Quifu-

qui e Metundo, existindo uma estância hoteleira na Ilha Vamizi.  
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1.10.5.1 Pesca  

A pesca é uma actividade muito importante para a segurança alimentar e renda familiar do distrito, sen-

do esta de tipo artesanal. Dados de 2007 indicavam para cerca 104 toneladas de captura total. Não exis-

tindo boas condições para acondicionamento do peixe fresco, este é vendido localmente, imediatamente 

após a captura. Faz-se também a conservação por dessecação do peixe. Existem no distrito 34 centros de 

pesca. 

1.10.5.2 Transportes e comunicações 

O distrito de Palma conta com transporte marítimo e rodoviário. Também, dispõe de ligações telefónicas 

fixo e móvel e via rádio. 

As três estradas regionais do distrito ligando Palma a Quionga, Palma -Pundanhar e Palma –Olumbi, 

embora encontrem-se transitáveis necessitam de um trabalho de reabilitação. Trata-se de estradas de 

terra batida, com transitabilidade difícil na época chuvosa. 

1.10.5.3 Abastecimento de água 

A maior parte da população não tem uma fonte de abastecimento de água nas suas proximidades, per-

correndo longas distâncias para obter água. O nível de cobertura de abastecimento de água é de cerca 

de 56%. Na Vila Sede existe um pequeno sistema de abastecimento de água que funciona com fundos 

locais. O estado geral de conservação e manutenção das infra-estruturas não é satisfatório. 

1.10.5.4 Energia eléctrica 

Com a excepção da Sede do distrito, os restantes Postos Administrativos não dispõem de nenhum siste-

ma de fornecimento de energia. A vila sede é abastecida regularmente por um grupo gerador num 

período de 4 horas diárias (das 18 às 21 horas), beneficiando cerca de 100 consumidores. 

1.10.6 Características biofísicas 

1.10.6.1 Topografia 

As planícies costeiras são dissecadas por alguns rios que sobem da costa para o interior, que gradual-

mente passa para um relevo mais dissecado com encostas mais declivosas intermédias, da zona sub – 

planáltica de transição para a zona do litoral. O Distrito encontra-se a uma altitude media de 1.500m em 

relação ao nível das águas do mar. 
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1.10.6.2 Tipos de solos  

O distrito caracteriza-se por solos arenosos, lavados a moderadamente lavados, predominantemente 

amarelos a castanhos-acinzentados, quer seja os da cobertura arenosa do interior (Ferralic Arenosols), 

quer seja os das dunas arenosas costeiras (Haplic Arenosols), e ainda pelos solos da faixa do grés costei-

ro, de textura arenosa a franco argilo arenosa de cor predominantemente alaranjada (Ferralic Arenosols). 

Os solos arenosos hidromórficos de depressões e baixas ocorrem alternados com as partes de terreno 

mais elevadas (Gleyic Arenosols). 

1.10.6.3 Clima 

A caractística do clima é tropical seco e húmido, com temperaturas máximas que variam de 30oC a 32oC e 

mínimas de 20oC a 28oC, sendo as médias anuais de 27,5oC.  

A região apresenta um clima do tipo sub-húmido seco, onde a precipitação média anual varia entre 800 e 

1000 mm e a evapo-transpiração potencial é da ordem dos 1400 a 1600 mm. 

1.10.6.4 Hidrografia 

Os principais rios são: rio Rovuma que se localiza a Norte e faz fronteira com a Tanzânia, rio Macanga 

que nasce em Nangade e atravessa o distrito de Palma até desaguar no Oceano Indico e o rio Meranvi 

que faz limite com o distrito de Mocímboa da Praia.  

Rio Nhica do Rovuma localizado no Nordeste e o rio Mapipa situado a Nordeste de Pundanhar e desagua 

no rio Rovuma. Nestes rios realizam-se actividades piscatórias. 

1.10.6.5 Ecologia 

A prática de queimadas descontroladas tem originado situações como a erosão dos solos que já se faz 

sentir em algumas áreas do distrito. Também tem se reportado casos de conflito Homem- animal bravia.  

1.10.7 Potencialidades para aquacultura  

Observadas as características físicas da costa, actividades desenvolvidas e padrão de ocupação da zona 

costeira, constatou-se que a zona costeira do distrito de Palma cuja grande extensão é constituida por 

solos arenosos e cujas águas possuem boa transparência e fundo limpo, existem condições apropriadas 

para a prática da aquacultura em gaiolas no posto admnistrativo de Quionga e Palma-Sede, e cultivo de 

algas marinhas nos postos administrativos de Quirinde, Quionga e Palma-Sede. 

As actividades potencialmente competitivas são de pequena escala e sem potencial para provocar 

impactos ambientais adversos significativos. 
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O distrito possui um potencial de cerca de 3376 hectares para aquacultura de algas marinhas e 7080 hec-

tares para aquacultura em gaiolas, situados entre os seguintes paralelos:  

• Gaiolas  

Latitude: 10
o

32’57’’ e 10
o

34’46’’ Sul e Longitude: 40
o

35’28’’ e 40
o

33’26’’ Este   

Latitude: 10
o

42’50’’ e 10
o

48’03’’ Sul e Longitude: 40
o

30’16’’ e 40
o

35’44’’ Este   

• Algas  

Latitude: 10
o

44’14’’ e 10
o

41’35’’ Sul e Longitude: 40
o

30’37’’ e 40
o

34’08’’ Este   

Latitude: 10
o

46’15’’ e 10
o

49’06’’ Sul e Longitude: 40
o

29’52’’ e 40
o

34’50’’ Este   

Latitude: 10
o

57’21’’ e 10
o

58’44’’ Sul e Longitude: 40
o

36’08’’ e 40
o

29’37’’ Este   
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Figura 2. Áreas potenciais para aquacultura no distrito de Palma 
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1.11 DISTRITO DE MOCÍMBOA DA PRAIA 

1.11.1 Localização e caracterização do distrito  

O distrito da Mocímboa da Praia localiza-se a Nordeste da província de Cabo Delgado, limita-se a norte 

com o distrito de Palma, a Sul com os distritos de Macomia e Muidumbe, a Este com o Oceano índico e a 

Oeste com os distritos de Nangade e Mueda. 

O distrito possui uma superfície de 5.800 km² e encontra-se subdividido em três postos administrativos, 

nomeadamente Diaca, M’bau e Posto Administrativo Sede. 

1.11.2 População  

A população do distrito em 1997 era de 75.000 habitantes com uma densidade populacional de 15 

habitantes/km². 

1.11.3 Educação 

O distrito conta com 44 escolas primárias do 1º e 2º graus, das quais 8 são do EPC, e 1 do ensino 

secundário geral, abrangendo todos postos administrativos. 

1.11.4 Economia do distrito  

A pesca é a principal actividade económica do distrito, principalmente na zona litoral. A agricultura é a 

segunda actividade e é feita predominantemente em condições de sequeiro sendo dominada pelo 

sistema de produção baseado na cultura de mandioca, consociada com leguminosas de grão como o 

feijão nhemba e o amendoim. Há ainda a referir a importância do coqueiro e do cajueiro no sistema de 

produção na zona costeira quer como um produto alimentar ou como fonte de rendimento para as 

famílias rurais. 

Distrito da Mocimboa da Praia, oferece condições naturais favoráveis ao desenvolvimento da actividade 

turística entre praias e um número considerável de ilhas. O mau estado das vias rodoviárias tem sido um 

factor inibidor para o investimento na área do turismo. 

1.11.4.1 Pesca  

A pesca no distrito é do tipo artesanal, existindo 25 centros de pesca. O peixe destina-se ao consumo 

familiar, venda e trocas por produtos alimentares, principalmente com as populações do interior e do 

Distrito de Mueda. Em 2007 a captura total era de cerca de 583 toneladas.  
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1.11.4.2 Transpotes e comunicações  

Rede viária 

Mocímboa da Praia possui uma rede de estradas que estabelecem ligação com os distritos de Palma, 

Nangade, Mueda, Muidumbe e Macomia. Estas vias encontram-se na sua maioria em elevado estado de 

degradação, sendo algumas delas praticamente intransitáveis, dificultando o acesso ao distrito. 

Porto de cabotagem e aeroportos 

Mocimboa da Praia possui um porto com algumas facilidades com capacidade de receber embarcações 

de grandes dimensões. O porto tem sido sub utilizado embora tenha recebido beneficiações no canal de 

acesso. Em anos anteriores, as empresas madereiras utilizavam-no para o escoamento de toros de 

madeira. 

Face a proximidade com a Tanzania e as dificuldades de acesso rodoviário dos distritos fronteiriços de 

Palma, este distrito tem servido de embarque/ desembarque de mercadorias provenientes de Tanzania.  

O aeroporto possui uma pista asfaltada que é uma das maiores da região Norte. A pista principal possui 

uma extensão aproximadamente de 2000 metros (que permitem a aterragem de aeronaves de grande 

dimensão). Contudo, a mesma começa a apresentar sinais de degradação por falta de manutenção. A 

frequência de utilização é, em média, de um avião por mês (normalmente de uma empresa que se 

dedica a compra de mariscos). 

1.11.4.3 Abastecimento de água 

A maioria das comunidades não tem acesso a uma fonte melhorada de água potável, como seja um poço 

coberto ou um furo, sendo obrigados a caminhar longas distâncias para as fontes de água mais próximas. 

1.11.4.4 Energia eléctrica 

A sede do distrito é abastecida por um grupo gerador que funciona 4 horas por dia com algumas 

dificuldades. Exitem cerca de 340 consumidores de energia. 

1.11.5 Potencialidades para o desenvolvimento da aquacultura 

O distrito possui um potencial para o cultivo de algas marinhas e tanques em terra, sendo 1395 hectares 

para o cultivo de algas marinhas e 5739 hectares potenciais para aquacultura em tanques de terra, dis-

tribuidos pelas seguintes localidades: 
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Localidade de Ulo  

• Possui zonas com solos areno-argilosos com potencial para aquacultura em tanques. 

As praias possuem um potencial para cultivo de algas marinhas.  
   

Localidade de Luchete  

• Possui zonas com solos areno-argilosos potenciais para aquacultura em tanques. A 

zona possui tanques em terra abandonados que tinham sido construidos para aqua-

cultura de camarão pela empresa Indian Ocean Aquaculture. 

Localidade de Malinde 

• O litoral é constituido por solos arenosos, com áreas protegidas potenciais para o cul-

tivo de algas marinhas. 

Esta zonas encontram-se localizadas entre os seguintes paralelos:  

• Algas  

Latitude: 11
o

12’44’’ e 11º19’38’’ Sul e Longitude: 40
o

22’58’’ e 40
o

23’06’’ Este 

• Tanques de terra  

Latitude: 11
o

27’06’’ e 11
o

23’29’’ Sul e Longitude: 40
o

23’06’’ e 40
o

26’46’’ Este 

Latitude: 11
o

33’18’’ e 11
o

39’33’’ Sul e Longitude: 40
o

22’46’’ e 40
o

24’59’’ Este 
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Figura 3. Áreas potenciais para aquacultura no distrito de Mocímboa da Praia 
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1.12 DISTRITO DO IBO 

1.12.1 Localização e caracterização do distrito 

O distrito de Ibo está localizado na parte central da província de Cabo Delgado, tendo como limites a 

Norte o Oceano Índico, a Sul o distrito de Quissanga, a Este o Oceano Índico e a Oeste o distrito de 

Macomia.  

Com uma superfície de 54 km2 o disitrito de Ibo tem dois postos administrativos, nomeadamente, Ibo-

Sede e Quirimba, que por sua vez estão subdivididos em 2 localidades: Matemo (Ibo-Sede) e Quirimba-

Sede (Quirimba). 

1.12.2 População 

O distrito possui uma população de 7.061 habitantes e densidade populacional de 162 habitantes/km2. A 

população é jovem, com 42% abaixo de 15 anos de idade, maioritariamente feminina (taxa de masculini-

dade de 48%) e de matriz semi-urbana (taxa de urbanização de 43%). 

1.12.3 Educação 

Cerca de 74% da população é analfabeta, predominantemente mulheres. A taxa de escolarização do dis-

trito é baixa, somente 33% dos habitantes frequentam ou já frequentaram a escola primária. 

A maioria dos professores tem uma formação escolar baixa tendo, em média, a 6ª classe e em alguns 

casos, um ano de estágio pedagógico. O distrito é servido por uma rede de 6 escolas de 1º e 2º nível. 

1.12.4 Saúde 

O distrito possui 1 centro de saúde de nível I e 2 centros de nível II e III, com um total de 14 camas e 12 

técnicos e assistentes de saúde. 

1.12.5 Economia do Distrito 

A pesca é a actividade principal e uma das principais fontes de rendimento das famílias locais. A agricul-

tura é a segunda actividade principal do distrito e é praticada manualmente em pequenas explorações 

em regime de consorciação de culturas com base em variedades locais. A produção agrícola é feita pre-

dominantemente em condições de sequeiro. 

A pequena indústria é composta por moageiras, carpintarias e artesanato. O comércio é predominante-

mente informal. O turismo tem muita expressão no distrito, existido 6 estâncias hoteleiras. 
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A taxa de desemprego é de 37%. Da população activa, 85% são trabalhadores familiares ou por conta 

própria, na sua maioria mulheres. 

1.12.5.1 Pesca  

A pesca é a principal actividade do distrito, existinto 12 centros de pesca. O peixe constitui um dos mais 

importantes suplementos alimentares para as comunidades locais. Os grupos de pescado mais captura-

dos são peixe, camarão, lagosta, holutúria, polvo, lula e caranguejo. Em 2007 a captura total do distrito 

foi de 82 toneladas.  

1.12.5.2  Transportes e Comunicações 

O acesso ao distrito é feito por pequenas embarcações. Existe uma pequena ponte-caixe em estado 

avançado de degradação, dificultando a entrada e o escoamento de mercadorias de grande volume para 

o distrito. A comunicação com o distrito é feita por via rádio, existindo alguns pontos com sinal de tele-

fonia móvel. 

1.12.5.3 Abastecimento de Água e Energia 

O abastecimento de água às populações é feito através de furos. A energia é fornecida por um grupo 

gerador. 

1.12.6 Características biofísicas 

1.12.6.1 Relevo, clima, solos 

A região apresenta um clima de tipo sub-húmido seco, onde a precipitação média anual varia entre 800-

1000mm e a temperatura média durante o período de cultura excede os 25oC. A evapotranspiração 

potencial é de 1400 a 1600mm. 

As planícies costeiras na região são dissecadas por alguns rios que sobem da costa para o interior, que 

gradualmente passa para um relevo mais dissecado, com encostas mais declivosas intermédias, da zona 

subplanáltica de transição para a zona litoral. 

Os solos são arenosos, lavados a moderadamente lavados, predominantemente amarelos a castanho-

acinzentados, quer seja os da cobertura arenosa do interior (Ferralic Arenosols), quer seja os das dunas 

costeiras (Haplic Arenosols), e ainda pelos solos da faixa de grés costeiro, de textura arenosa a franco 

argilo arenosa de côr predominantemente alaranjada (Ferralic Arenosols). Os solos arenosos hidromórfi-

cos de depressões e baixas ocorrem alternados com as partes de terreno mais elevado (Gleyic Areno-

sols). 
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Hidrologia  

As planícies costeiras são atravessadas por alguns rios que correm da costa para o interior, que gradual-

mente passa para um relevo mais dissecado com encostas mais declivovas intermédias, da zona subpla-

náltica de transição para a zona litoral.  

1.12.6.2 Fauna e flora 

A vegetação mais relavante do distrito são as espécies de mangal. O coqueiro é outra espécie muito 

comum jogando um papel muito importante no comércio (o coco é um dos produtos comerciais mais 

importantes do distrito, sendo vendido a comerciantes de Pemba e Montepuez).  

As árvores são usadas para construção de habitações e como fonte de energia. Há no distrito sinais de 

desflorestamento e erosão. 

No distrito não há animais selvagens de grande porte. A fauna bravia é irrelevente em termos turísticos e 

comerciais. 

1.12.7 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

O litoral é caracterizado por solos areno-pedragosos não sendo adequados para aquacultura em tan-

ques. Há zonas a Nordeste da ilha protegidas de fenómenos atmosféricos (ventos fortes), com correntes 

e ondas moderadas potenciais para o cultivo de bivalves e de algas marinhas. O potencial do distrito para 

o cultivo de algas marinhas e bivalves é de cerca de 80 hectares, localizados entre os seguintes paralelos:  

Latitude: 12o20’39’’ e 12o19’57’’ Sul e Longitude: 40o34’53’’ e 40o36’41’’ Este  

Um dos principais constrangimentos está no acesso ao distrito que é feito por via marítima, em peque-

nas embarcações, não havendo condições adequadas para escoamento de grandes volumes de carga 

dado o estado avançado de degradação da ponte-cais. Outra limitante para a exploração desta ilha é a 

zona de conservação pertencente ao Parque Nacioanl das Quirimbas. 
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1.13  DISTRITO DE QUISSANGA  

1.13.1 Caracterização do distrito  

O distrito de Quissanga está localizado na zona central da província de Cabo Delgado a 120 Km da capital 

provincial, fazendo limite a Norte com o distrito de Macomia, a sul com os distritos de Pemba, Metuge e 

Ancuabe, a Este com o Oceano Índico que o separa do distrito de Ibo e a Oeste com o distrito de Meluco. 

O distrito possui uma superfície de 2103 km2 e está subdividido em três postos administrativos: Quissan-

ga-Sede, Bilibiza e Mahate e sete localidades, nomeadamente, Quissanga-Sede na Sede distrital; Bilibiza-

sede, Ntapuate e Tororo no Posto Administrativo de Bilibiza e Mahate-sede, Cagembe e Namaluco no 

Posto Adminsitrativo de Mahate. 

1.13.2 População 

A população recenseada em 1997 era de 34.328 habitantes e uma densidade populacional de 20.4 habi-

tantes/km2. 

A população é jovem (43% abaixo dos 15 anos de idade), maioritariamente feminina (taxa de masculini-

dade de 48%) e de matriz rural acentuada.  

1.13.3 Educação  

A taxa de analfabetismo é de 84% com maior incidência para as mulheres, sendo a taxa de escolarização 

baixa, com somente 34% de habitantes a frequentar ou que já frequentou a escola. A rede escolar é 

composta por 34 escolas (das quais, 31 do ensino primário do 1o grau e 3 do 2o grau), frequentadas por 

cerca de 7 mil estudantes e 111 professores. 

1.13.4 Saúde  

A rede sanitária é comporta por 5 unidades, possuindo os seguintes índices de cobertura média: 1 unida-

de sanitária por cada 9 mil pessoas; 1 cama por 2.300 habitantes; e 1 profissional técnico para cada 2.400 

residentes no distrito.  
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1.13.5 Economia do distrito  

1.13.5.1 Agricultura  

A agricultura é a actividade predominante e envolve quase todos os agregados familiares. De um modo 

geral, a agricultura é praticada manualmente em pequenas explorações familiares em regime de conso-

ciação de culturas com base em variedades locais. A produção agrícola é feita predominantemente em 

condições de sequeiro. 

1.13.5.2 Pesca  

Os recursos marinhos são relativamente ricos, verificando-se uma abundância de espécies de peixe de 

elevado valor e procura comerciais, para além de camarão, polvo, lula, caranguejo, lagosta, ostra e holo-

túria. As grandes extensões de mangal e a ausência de pesca industrial favorecem a reprodução de 

algumas destas espécies. 

A pesca desenvolvida no distrito é do tipo artesanal, constituindo um meio de subsistência e de rendi-

mento das familias. Em 2007 a captura total era de cerca de 278 toneladas. 

O IDPPE em coordenação com as autoridades locais desenvolveu acções de sensibilização junto dos pes-

cadores, com vista a sua formação em associações. Deste trabalho resultou, numa fase inicial, na forma-

ção de 3 associações de pescadores com um total de 50 membros. Existem no distrito 18 centros de pes-

ca.  

1.13.5.3 Indústria, Comércio e Serviços  

A pequena indústria local (pesca, carpintaria e artesanato) surge como alternativa a actividade agrícola, 

ou complemento da sua actividade. Existe uma fábrica de descaroçamento de algodão que deixou de 

laborar em 2002. Existem, ainda, algumas pequenas unidades de industriais familiares, designadamente, 

moageiras, salinas, carpintaria, serração, padaria, oficina auto e estação de serviço.  

A base da actividade comercial do distrito de Quissanga é a produção agropecuária e silvícola. Há trocas 

comerciais com comerciantes provenientes de Pemba, Montepuez e da Tanzania. Actualmente, a activi-

dade comercial é basicamente praticada nos mercados informais, havendo algum comércio formal sem 

grande expressão. 

A Administração do distrito possui um gerador pequeno com capacidade de 27 KVA, em estado opera-

cional.  
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1.13.5.4 Transporte e comunicações   

Sendo um distrito costeiro, Quissanga é acessível por via marítima através de embarcações a motor e a 

vela. Em termos rodoviários, o distrito é circundado a Oeste pela Estrada 243 que une Pemba a Mocím-

boa da Praia, a qual está ligada por 2 vias, uma mais a Norte, Via Cagembe e outra, mais a SuI, Via Bilibi-

za. Para além desta, existe a estrada 247 que liga Pemba/Metuge/Quissanga. As restantes são de acesso 

difícil no tempo chuvoso.  

O distrito de Quissanga é servido pelas redes de telefonia fixa, telefonia móvel e por rádios recepto-

res/transmissores instalados em várias instituições.  

A sede distrital tem falta de água canalizada devido a inoperatividade do pequeno sistema de abastecir-

nento de água há vários anos, recorrendo-se a poços que distam entre 3 a 6 Km. A população dos postos 

administrativos e das aldeias beneficiam-se de água dos furos e poços, alguns dos quais se encontram 

avariados ou secam durante os últimos meses do ano.  

1.13.6 Características biofísicas  

1.13.6.1 Clima, relevo, hidrologia e solos  

A região apresenta um clima de tipo sub-húmido seco, com precipitação média anual variando entre 800 

e 1000 mm e a temperatura média durante o período de crescimento das culturas excede os 25oC (24 a 

26). A evapotranspiração potencial é da ordem de 1400 a 1600 mm.  

Os principais rios que atravessam o distrito são: Montepuez que desagua na baía de Quissanga, Muagui-

de, Chibassi, Mirovoto, Mezingue, Quilite, Sivuco e Muembira, todos de regime periódico. Existem dois 

lagos de água permanente, nomeadamente, Bilibiza e Cacavero 

As planícies costeiras da região são dissecadas por alguns rios que sobem da costa para o interior, que 

gradualmente passam para um relevo mais dissecado com encostas mais declivosas intermédias, da zona 

subplanáltica de transição para a zona litoral. 

O distrito é caraterizado por solos arenosos, lavados a moderadamente lavados, predominantemente 

amarelos a castanho-acinzentados, quer seja os da cobertura arenosa do interior (Ferralic arenosols), 

quer seja os das dunas costeiras (Haplic Arenosols), e ainda por solos da faixa do grés costeiro, de textura 

arenosa a franco argilo arenosa de côr predominantemente alaranjada (Ferralic Arenosols). Os solos are-

nosos hidromórficos de depressões e baixas ocorrem alternados com as partes de terreno mais elevadas 

(Gleyic arenosols). 
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1.13.7 Potencilidades para o desenvolvimento da aquacultura  

O Postos Administrativos de Mahate e Mecuti possuem solos areno-argilosos adequados para a prática 

de aquacultura em tanques de terra. O potencial total do distrito para aquacultura em tanques de terra é 

de cerca de 1596 hectares, localizados entre os seguintes paralelos: 

Latitude: 12o23’49’’ e 12o26’02’’ Sul e Longitude: 40o29’49’’ e 40o31’05’’ Este 

Latitude: 12o29’52’’ e 12o32’03’’ Sul e Longitude: 40o25’34’’ e 40o27’58’’ Este  
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Figura 4. Áreas potenciais para aquacultura no distrito de Quissanga e Ibo 
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1.14 DISTRITO DE MACOMIA 

1.14.1 Localização e caracterização do distrito  

O distrito de Macomia localiza-se na região central da província de Cabo Delgado, limitado a Norte com 

os distritos de Muidumbe e Mocímboa da Praia, a Sul com os distritos de Meluco e Quissanga, a Este o 

distrito de Ibo e a Oeste com o distrito de Meluco.  

O distrito possui uma superfície de 4.969 km2 e está subdividido em 4 postos administrativos, nomeada-

mente, Macomia, Chai, Mucojo e Quiterajo.  

1.14.2 População  

Dados do censo de 1997 indicam que a população do distrito era de 69.973 habitantes e uma densidade 

populacional de 17.6 habitantes/km2. A população é jovem (41% abaixo de 15 anos de idade), maiorita-

riamente feminina (taxa de masculinidade de 47%) e de matriz rural (taxa de urbanização de 18%).  

1.14.3 Educação 

O distrito possui 48 escolas, dos quais 44 do EP1. A taxa de escolarização é baixa, existindo somente 22% 

de habitantes a frequentarem ou que já frequentaram a escola. 

1.14.4 Saúde  

A rede sanitária é insuficiente apesar de estar a evoluir nos últimos anos, mostrando os seguintes índi-

ces: 1 unidade sanitária para cada 19 mil pessoas, 1 cama por cada 1.500 habitantes e 1 profissional de 

saúde para cada 3.000 residentes. 

1.14.5 Economia do distrito  

O turismo é uma actividade com impacto significativo, destacando-se 7 unidades hoteleiras e similares 

nos Postos Administrativos de Quiterajo, Mucojo e Macomia-Sede. O Parque Nacional das Quirimbas 

ocupa uma grande extensão da parte costeira do distrito, existindo uma área de conservação com cerca 

de 375 ha no posto administrativo de Quiterajo.  

A agricultura, o comércio, a pecuária, a pesca e a aquacultura de algas marinhas são outras actividades 

de destaque na zona costeira do distrito. Na zona do interior a população dedica-se a agricultura e na 

zona costeira a pesca.  
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1.14.5.1 Pesca 

A pesca artesanal constitui a principal actividade da população costeira do distrito, existindo 24 centros 

de pesca. Em 2007 a captura total do distrito era de cerca de 611 toneladas. 

1.14.5.2 Transportes e comunicações 

O acesso ao distrito é feito por via rodovária e marítimo. As 4 principais vias de acesso possuem condi-

ções relativamente boas de transitabilidade exceptuando-se a via Macomia-Quiterajo que tem acesso 

condicionado na época chuvosa. 

A rede de comunicação comporta rádios transmissores, telefonia fixa e móvel. 

1.14.5.3 Abastecimento de água e energia eléctrica 

O abastecimento de água a maioria da população é feito através de furos e poços. No entanto há popu-

laçães que têm que percorrer longas distâncias a procura de água.  

O fornecimento de energia é feito por meio de geradores, beneficiando os Postos Administrativos Sede, 

Mucojo e Chai. 

1.14.6 Características biofísicas  

1.14.6.1 Clima, relevo e solos 

As temperaturas médias anuais no planalto de Macomia situam-se ao redor de 22o C. A precipitação 

média anual é superior a 1.000 mm. Nas restantes regiões do distrito apresentam uma precipitação 

média que varia de 800 e 1.000 mm e uma temperatura média de entre os 24o e 26o C. 

Os solos predominantes na zona subplanáltica de transição para o litoral são de textura ligeira de tipo 

arenosos a franco-argilo-arenosos vermelhos, castanho avermelhados, castanho acinzentado, profundos 

e moderadamente profundos respectivamente, bem a excessivamente bem drenados e imperfeitamente 

a bem drenados respectivamente, resultando numa baixa ou reduzida capacidade de armazenamento de 

água. 

As restantes regiões do distrito têm planícies costeiras dissecadas por alguns rios que sobem da costa 

para o interior, que gradualmente passa para um relevo mais dissecado com encostas mais declivosas. 

Intermédias, da zona subplanáltica de transição para o litoral. Caracteriza-se por solos arenosos, lavados 

a moderadamente lavados, predominantes amarelos a castanhos-acinzentados, quer seja os da cobertu-

ra arenosa do interior (Ferralic Arenosols) quer os das dunas costeiras (Haplic Arenosols), e ainda pelos 

solos da faixa do grés costeiro, de textura arenosa a franco argilo arenosa de cor predominantemente 
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alaranjada (Ferralic Arenosols). Os solos arenosos hidromórficos de depressões e baixas ocorrem alter-

nados com as partes de terrenos mais elevadas (Gleyic Arenosols).  

1.14.7 Potencial para aquacultura  

A parte costeira do distrito é constituida por solos arenosos, possuindo grandes extensões de zonas com 

potencial para o cultivo de algas marinhas nos Postos Administrativos de Guludo e Nsano. As águas da 

zona são límpidas, e possui temperaturas médias variando de 24o a 26o C. O potencial total para aquacul-

tura de algas marinhas é de cerca de 2418 hectares, localizados entre os seguintes paralelos:  

Latitude: 11o45’25’’ e 11o48’57’’ Sul e Longitude: 40o27’46’’ e 40o28’18’’ Este  

Latitude: 12o12’37’’ e 12o02’40’’ Sul e Longitude: 40o29’07’’ e 40o35’09’’ Este  
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Figura 5. Áreas potenciais para aquacultura de algas marinhas no distrito de Macomia 
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1.15 DISTRITO DE PEMBA METUGE 

1.15.1 Caracterização do distrito  

O distrito de Pemba-Metuge localiza-se a Oeste da cidade de Pemba, limitado a Norte com o distrito de 

quissanga, a Sul com o distrito de Mecúfi, a Oeste com o distrito de Ancuabe e a Este com a cidade de 

Pemba. Possui uma superfície de 1578 km2. 

O distrito para além da capital provincial Pemba, tem dois postos administrativos, nomeadamente Metu-

ge Sede e Mieze, que por sua vez estão subdivididos em 5 localidades a saber: Metuge Sede – Metuge, 

messanja e Nacuta; e Mieze – Mieze e Nanlia. 

1.15.2 População  

A população recenseada em 1997 é de 42 935 habitantes, e uma densidade populacional de 33.3 habi-

tantes/km2. A população é jovem (42% abaixo de 15 anos de idade), maioritariamente feminina (taxa de 

masculinidade de 49%) e de matriz rural acentuada. 

1.15.3 Educação  

A rede escolar do distrito comporta 26 escolas. Cerca de 81% da população é analfabeta, predominan-

temente mulheres. O índice de escolaridade é baixo sendo apenas 30% dos habitantes que frequenta ou 

já frequentou a escola.  

1.15.4 Saúde  

A rede sanitária do distrito comporta 4 unidades, sendo um (1) centro de saúde de nível I e três (3) de 

nível II/III, possuindo um total de 27 camas e igual número de pessoal técnico, sendo o índice de cober-

tura: 1 unidade sanitária por cada 15000 pessoas; 1 cama por cada 2100 pessoas e 1 profissional técnico 

por cada 3400 habitantes. 

1.15.5 Economia do distrito  

A agricultura é a actividade predominante envolvendo quase todos os agregados familiares. No geral 

esta actividade é praticada em pequenas explorações familiares em sistema de consorciação de cultura 

com base em variedades locais. O coqueiro e o cajueiro têm uma grande importância no rendimento 

familiar e na segurança alimentar.  

O fomento pecuário é fraco, contudo, existe uma tradição de criação de gado bovino. 
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A pequena indústria local (carpintaria, moageiras, pesca e artesanato) constitui alternativa à agricultura 

ou seu complemento. O projecto de aquacultura de camarão constitui o maior empreedimento do distri-

to.  

A rede comercial do distrito é fraca existindo cerca de 8 estabelecimentos comerciais de tipo formal. O 

comércio é assegurado pelo sector informal.  

1.15.5.1 Pesca 

A pesca é a segunda actividade do distrito depois da agricultura e é praticada em moldes artesanais, exis-

tindo 11 centros de pesca em Pemba Metuge e 13 na cidade de Pemba. Dados de 2007 indicam que o 

distrito de Pemba Metuge tinha um total de captura de cerca de 152 toneladas e Pemba 777 toneladas. 

A empresa India Ocean Aquacultura dedicada a aquacultura de camarão marinho encontrava-se implan-

tada neste distrito.  

1.15.5.2 Transportes e comunicações  

O distrito é acessível por estrada e por via marítima. A rede viária comporta 2 tipos de estradas: as pica-

das que ligam as várias aldeias, a maior partes das quais ficam intransitáveis na época chuvosa. O segun-

do tipo é constituido por uma estrada asfaltada (EN 106) que atravessa o distrito ligando a cidade de 

Pemba a Sul da província e a província de Nampula e a estrada em terra batida (ER 247) que liga Metuge 

ao distrito de Quissanga e a Norte da província. 

Pemba Metuge está servido por telefonia móvel, fixa, rádios transmissores/comunicadores, televisão e 

rádio. 

1.15.5.3 Abastecimento de água e energia 

A maior parte de suas aldeias tem acesso a fontes de água melhoradas, em Metuge existe água canaliza-

da.  

Apesar de existir no distrito uma rede de abastecimento de água funcional, existem algumas aldeias 

onde há escassez de água sendo necessário percorrer entre 1 a 3 km para alcançar a fonte de água mais 

próxima. O distrito está ligado a rede nacional de energia. 



38 

1.15.6 Características biofísicas  

1.15.6.1 Solo, clima, relevo 

A região apresenta um clima de tipo sub-húmido seco, com precipitação média variando de 800 a 1000 

mm e temperatura média durante o crescimento das culturas excedendo 25o (24o a 26o). A evapotranspi-

ração é de cerca de 1400 a 1600 mm. 

O distrito é atravessado por 4 rios principais de regime periódico. Na baía de Pemba existem algumas 

bacias de água devido a impermeabilidade de alguns solos e a variação de profundidade dos seus leitos. 

As planícies costeiras da região são dissecadas por alguns rios que sobem da costa para o interior, gra-

duamente passa para um relevo mais dissecado com encostas mais declivosas intermédia da zona sub-

planáltica de transição para a zona litoral. 

Caracteriza-se pelos seus solos arenosos, lavados a moderadamente lavados, predominantemente ama-

relos a castanho-acinzentados, quer seja da cobertura arenosa do interior (Ferralic arenosols) quer seja 

das dunas arenosas costeiras (Haplic arenosols), e ainda pelos solos da faixa de grés costeiro, de textura 

arenosa a franco argilo arenosa de côr predominantemente alaranjada (Ferralic arenosols). Os solos are-

nosos hidromórficos de depressões e baixas ocorrem alternadas com partes de terreno mais elevadas 

(Gleyic arenosols).  

1.15.6.2 Flora e fauna  

Na parte costeira do distrito ocorrem sete espécies de mangal, nomeamente, Avicennia marina, Lumnit-

zera racemosa, Ceriops tagal, Rhizophora mucronata, Xilocarpus granatum, Bruguiera gymnorrhiza e 

Sonneratia alba  

1.15.7 Potencialidades para o desenvolvimento da aquacultura 

A parte costeira do distrito possui zonas com solos areno-argilosos potenciais para a prática da aquacul-

tura em tanques de terra. A zona da baía de Pemba é abrigada da influência de ventos fortes e ondas, 

tendo uma capacidade hídrica propícia para aquacultura em gaiolas. O clima da zona, caracterizado por 

temperaturas relativamente altas, é favorável a prática da aquacultura ao longo do ano. A existência de 

um porto em Pemba e boas condições de acesso em Pemba Metuge são mais-valia para instalação de 

projectos de grandes dimensões.  

O distrito de Pemba Metuge possui um potencial de cerca de 1239 hectares para aquacultura em tan-

ques de terra, localizados entre os seguintes paralelos: 13o02’01’’ e 13o04’26" Latitude Sul e 40o26’41’’ e 

40o29’03" Longitude Este. 
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A baía de pemba possui uma área de cerca de 10674 hectares para aquacultura em gaiolas, localizados 

entres os paralelos 12o53’04’’ e 13o01’39’’ Sul e 40o24’31’’ e 40o30’29’’ Este. 
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Figura 6. Áreas potenciais para aquacultura em tanques de terra no distrito de Metuge 
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Figura 7. Áreas potenciais para aquacultura em gaiolas na baía de Pemba 
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1.16 DISTRITO DE MECÚFI 

1.16.1 Caracterização e localização do distrito  

O distrito de Mecúfi fica situado na região central da província de Cabo Delgado há cerca de 50 km da 

capital provincial, possui uma área de 1.192 km² e 35.644 habitantes (censo 1997). Tem como limites: a 

Norte o distrito de Pemba – Metuge e cidade de Pemba; a Sul o rio Megaruma; a Este o Oceano Ìndico e 

a Oeste os distritos de Ancuabe e Chiúre.  

Com uma superfície de 1.192Km2, o distrito de Mecúfi conta actualmente com dois postos 

administrativos, Mecúfi-Sede e Murrébuè, quatro localidades nomeadamente Mecúfi Sede, Sambane, 

Murrebué-Sede e Maueia e 16 aldeias, 6 bairros e 18 povoados. 

1.16.2 População  

O distrito tem uma população de 35.644 habitantes dos quais 18.841 são mulheres, representando assim 

75% das famílias do tipo muno – parental chefiadas por mulheres. 

Após a independência nacional, as populações foram organizadas em aldeias comunais dirigidas por um 

chefe da aldeia, e como consequência, foram extintas as estruturas tradicionais instituídas pelo regime 

colonial, designadamente, Humus, Mwenes e Apwiamwenes. 

Funcionam no distrito as Instituições de Participação e Consulta Comunitária, concretamente 1 Conselho 

Local do Distrito, 2 Conselhos Locais de Postos Administrativos e 4 Conselhos Locais de Localidades.  

Dos 35.644 habitantes, a maioria é do tipo sociológico alargado, isto é, com um ou mais parentes, para 

além de filhos. Têm em média 3 a 6 membros e na sua maioria casados após 12 anos de idade. Somente 

45% da população em idade escolar, frequenta a escola. 

1.16.3 Educação  

O Distrito de Mecúfi com 4 ZIP’s - Zonas de Influência Pedagógica, funciona com uma rede escolar que 

integra 15 escolas do EP1 e 3 escolas do EPC com um total de 73 salas de aula, das quais 24 de alvenaria, 

12 de material misto e 37 de material local. No posto Administrativo de Mecúfi funcionam 2 escolas pri-

márias completas (EPC), uma em Mecúfi-sede e outra na aldeia de Sambene. No posto Administrativo de 

Murrebue existe apenas uma escola primária completa (EPC), localizada na sede do posto. Funcionam 

ainda 15 centros de alfabetização e educação de adultos, assistidos por 105 alfabetizadores. Estas 

escolas eram frequentadas por total de 8.258 alunos, dos quais 3.733 eram raparigas. Segundo dados de 
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2006 o corpo docente em Mecúfi é constituído por 141 professores, entre os com formação pedagógica 

e sem formação. 

1.16.4 Saúde  

Os serviços de saúde pública do distrito são assegurados por três unidades sanitárias: um centro de 

saúde tipo I, com maternidade na sede do distrito; um centro de saúde tipo II, com maternidade sem 

medicina e nem pediatria em Murrébue e um Centro de Saúde tipo II na Aldeia Natuco. 

1.16.5 Economia do distrito 

1.16.5.1 Agricultura  

O Distrito de Mecúfi enquadra-se na zona litoral, onde os solos são maioritariamente arenosos, com tex-

turas mais pesadas nos fundos do vale.  

Esta zona caracteriza-se por um sistema de produção agrícola fundamentado na mandioca e mexoeira. 

Nas áreas baixas se cultiva arroz pluvial. O cajú se encontra amplamente estendido, constituindo uma 

importante fonte de ingressos para as famílias.  

O sistema de produção mais estendido é baseado na mandioca e nos solos arenosos, que conformam a 

maior parte do território da zona litoral, a mandioca se constitui como o cultivo principal, intercalado 

com leguminosas como o amendoim ou o feijão nhemba. O arroz se cultiva principalmente para 

autoconsumo nos solos hidromorfos das veigas dos rios. As plantações de caju se encontram 

amplamente estendidas. Igualmente, aparecem amplamente estendidas plantações de coco na banda 

territorial de influência marítima.  

A agricultura predominante é a do sector familiar, cuja prática é efectuada nos moldes tradicionais, com 

enxada de cabo curto e sem adopção de tecnologias melhoradas.  

1.16.5.2 Pesca  

A pesca é principalmente artesanal e grande parte de pessoas envolvidas directamente na pesca são 

recolectores, maioritariamente mulheres, com um total de 1.261 recolectoras, seguido de tripulantes 

permanentes 397 e por último tripulantes eventuais 40. A pesca de mergulho é exclusivamente exercida 

por homens. Em 2007 a captura total do distrito foi de 5 toneladas. 
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1.16.5.3 Indústria  

O parque industrial do distrito é basicamente constituído por unidades de pequena dimensão vocacio-

nadas para o processamento de cereais, produção de mobiliário de madeira e salinas. Existe ainda uma 

unidade de grande dimensão vocacionada a aquacultura de camarão. 

1.16.5.4 Turismo  

O distrito de Mecúfi tem um grande potencial turístico localizado principalmente na zona costeira 

(turismo costeiro).  

O posto administrativo de Murrébue é a zona mais turística, sendo de destacar as instâncias turísticas 

como a do Upepone, Kambanco, Zemun agro-industrial e Chabane. Os locais turísticos do distrito de 

Mecúfi incluem: as praias de Peponi, Murrebue, Ingomene, Mecúfi-sede, Continuadores e de Nanguasse.  

1.16.5.5 Transporte e comunicações 

A rede de estradas do distrito, no geral, é pobre. A via principal de comunicação rodoviária é a EN 244 da 

2ª classe de terra batida que se liga com a EN 106 (principal asfaltada da 1ª classe). As duas estradas 

ligam-se em Pemba (no bairro de Muxara), assim a EN 244 parte de Muxara passando pelo Posto 

Administrativo de Murrebue até a sede do Distrito.  

As restantes estradas são terceárias, partindo da sede distrital e do Posto Administrativo de Murrebue  

com ligação às aldeias.  

As comunicações rodoviárias a partir dos dois pontos para as localidades da sua influência são muito 

difíceis dada as péssimas condições da maior parte da rede de estradas por serem em terra batida, não 

utilizáveis no período chuvoso e apresentam-se em mau estado de conservação. 

A rodovia Pemba/Mecúfi com 50Km e Mecúfi/Megarruma com 19Km, são de terra batida e constituem a 

principal via de comunicação. No tempo chuvoso as mesmas são quase intransitáveis. 

1.16.5.6 Abastecimento de Água  

A rede de abastecimento de água é constituída basicamente por poços e furos. Existem no total 85 fon-

tes de água.  

Grande parte da população do distrito capta água dos rios, lagoas, riachos e poços tradicionais. A falta de 

higiene nas fontes e a partilha das mesmas fontes de água com os animais  tem provocado a sua 

contaminação dando origem a várias doenças diarréicas.  
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1.16.5.7 Energia Eléctrica 

A sede do distrito possui um gerador eléctrico que é da pertença da administração, gerido por privado. 

Abastece energia a 34 consumidores 4 horas por dia. A perspectiva em relação a energia é promissora, 

havendo possibilidades da extensão da rede nacional em breve. O posto administritivo de Murrebué 

encontra-se ligado com a rede nacional de energia.  

A fonte de energia usada nas aldeias é o combustível lenhoso, e nas áreas com características urbanas é 

o carvão. O abate de árvores para lenha e produção de carvão é feito nas aldeias e nos arredores da sede 

do distrito.  

1.16.6 Características biofísicas 

1.16.6.1 Topografia/Relevo  

O distrito de Mecúfi, enquandra-se geologicamente dentro da macro-escala de Moçambique, que se 

divide em duas mega unidades geológicas de características muito distintas, que constituem duas gran-

des províncias geológicas. Esta divisão pode transladar-se a grandes rasgos a província de Cabo Delgado, 

situada mais a Noroeste do país com uma extensão superficial de cerca de 77.800Km2, com uma forma 

paralelepípeda mais ou menos regular. 

Para o distrito de Mecúfi, na zona ocidental, estão presentes as sequências do subgrupo Megaruma que 

se caracteriza pela presença de gneisses aluminosos ricos em grafite (Chme, 1) (23.890,92 ha do distrito, 

19,36%), e do subgrupo Nassombe e Montepuez, com gneisses de alto grau com biotita-hornoblenda 

ultrabasitos (CHns, s), correspondente a uma superfície de 3.532,60 ha totalizando cerca de 2.86%. 

1.16.6.2 Tipos de solos   

Os solos do distrito são constituidos por terras negras e castanhas pardo amarelas, arenosas delegadas 

na faixa costeira. 

No geral, os solos do distrito de Mecúfi apresentam uma fertilidade boa, estes ocupam uma percenta-

gem de 48,03% que corresponde a cerca de 59.293,54 ha do total do distrito. Destaca-se entre estes 

solos: CD17 com índice de 74.52 de produtividade, segue-se o CD19 com 64.71 e por último encontra-

mos o CD16 com um índice de 62.24 de produtividade. Além deste tipo de solos, encontramos solos com 

média fertilidade, com um índice de produtividade entre 40% - 60%. 

Ocorrem também no distrito de Mecúfi, solos de baixa fertilidade com índice de produtividade com-

preendido entre 20% - 40%. Por último, encontramos solos de fertilidade muito baixa com índice produ-

tividade igual ou inferior a 20%.          
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1.16.6.3 Florestas/Vegetação 

O distrito de Mecufi apresenta vários tipos florestais incluindo outras formações de vegetação não flo-

restais nomeadamente áreas agrícolas e zonas de habitação (povoações). A classificação dos tipos flores-

tais varia de florestas baixas densas, medianamente densas e abertas, assim como matagais, pradarias, 

arbustos e mangal, sendo a savana de árvores de pequeno e médio porte a vegetação característica. Na 

avaliação das espécies florestais no distrito, é visível a predominância de espécies como Brachystegia sp 

(miroto), Julbernardia globiflora (pacala) e Pteleopsis myrtifolia (murrepa).  

1.16.6.4 Clima 

De modo geral, o clima do distrito é sujeito ao regime de monções, responsável, em larga medida, pela 

existência de duas estações anuais diferentes, em que se verifica uma desigual e irregular distribuição de 

chuvas ao longo do ano. A estação quente e chuvosa ou verão meridional, que decorre normalmente 

entre os meses de Dezembro a Abril, é caracterizada por duas quedas pluviométricas de grande irregula-

ridade que nem sempre atinge uniparamente toda a área do distrito. 

1.16.6.5 Hidrografia  

Para além do rio Megarruma que limita a Sul do distrito de Chiúre, atravessam os pequenos rios de regi-

me periódico tais como, Quitivaulo, Namuali, Namueri e Uncuf que deseparecem na estação seca. 

1.16.7 Potencialidades para o desenvolvimento da aquacultura 

No geral o litoral do distrito é constituido por solos arenosos, havendo focos de solos areno-argilosos. A 

zona costeira possui um potencial de 2030 hectares para aquacultura de algas marinhas localizados entre 

os paralelos 13o05’36’’ e 13o16’44’’ Latitude Sul e 40o33’11’’ e 40o34’’31’ Longitude Este. Existem tam-

bém áreas de solos areno-argilosos com potencial de 741 hectares para aquacultura em tanques de terra 

localizados entre os paralelos 13o18’23’’ e 13o19’51’’ Latitude Sul e 40o31’12’’ e 40o33’20’’ Longitude 

Este.  
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Figura 8. Áreas potenciais para aquacultura em tanques de terra e algas no distrito de Mecúfi. 
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PROVÍNCIA DE NAMPULA  

Na província de Nampula foram visitados os distritos de Memba, Nacala, Mossuril, Mogincual, Angoche, 

Moma, tendo sido identificados os distritos com potencial de acordo com os critérios de classificação 

estabelecidos no quadro resumo abaixo. 

Tabela 5. Resumo das características das zonas seleccionas na província de Nampula 

Distrito  Qualidade da água Solo Acessibilidade Ocupação de Terras Infra-estruturas  

Memba 
Excelente para algas, 

gaiolas e tanques de 

terra 

Areno-

Argiloso 

Razoável/má na 

época chuvosa  
Sem DUAT

 3
  Precárias  

Nacala 
Excelente para algas, 

gaiolas e mexilhão 
Arenoso   Excelente  Com DUAT

4
/Sem DUAT Excelente  

Mossuril 
Excelente para algas, 

gaiolas e ostras 
Arenoso  Excelente   Com DUAT/ Sem DUAT  Não existe 

Angoche 
Excelente para tanques 

de terra e gaiolas 

Areno-

Argiloso  
Bom Com DUAT/ Sem DUAT  Bom  

 

Tabela 6. Áreas potenciais para aquacultura na província de Nampula 

Distrito  Área para aquacultura 
em tanques de terra (ha) 

Área para aquacultura em 
gaiolas (ha) 

Área para aquacultura de 
algas marinas (ha)  

Memba 16376,7 983 125 

Nacala Porto   547,10 

Nacala-a-Velha   464,10 192,30 

Mossuril  6711,40  

Angoche 2936 376  

Total  19312,70 8534,50 864,40 

 

As espécies cultiváveis encontradas e/ou favoráveis ao cultivo nesta província são:  

Peixes: Mugilidae (Mugil cephalus), Serranidae (Epinephelus spp), Lutjanidae (Lutjanus spp) e 

Sparidae (Rhabdosargus spp);  

Camarão: Penaeidae (Penaeus indicus, P. monodon, Penaeus spp.); 

Bivalves: Modiolos philippinarum e saccostrea cucullata; 

Algas: Euchema (E. cottonii e E.spinosum), Kappaphiccus alvarezii. 

 

                                                           
3 Terras ocupadas pelas comunidades locais sem suporte legal 
4 Terras ocupadas obedecendo a lei de uso e aproveitamento de terra 
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Figura 9. Zonas potenciais para aquacultura na província de Nampula. 
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1.17 DISTRITO DE MEMBA 

1.17.1 Caracterização e localização do distrito 

O distrito de Memba está localizado na parte Nordeste da província de Nampula, confinando a Norte 

com o distrito de Mecúfi da província de Cabo Delgado, a Sul com o distrito de Nacala-a-velha, a Este 

com o Oceano Indico e a Oeste com os distritos de Nacarôa e Eráti. 

O distrito tem 4 postos administrativos: Memba-Sede, Chipene, Lúrio e Mazue que, por sua vez, estão 

subdivididos em 7 localidades. 

1.17.2 População 

A população é jovem (46% abaixo dos 15 anos de idade), maioritariamente feminina (taxa de masculini-

dade de 49%) e de matriz rural acentuada. 

Das 61.050 famílias do distrito, a maioria é do tipo sociológico alargado (88%), isto é, com um ou mais 

parentes para além de filhos e têm, em média, 3 a 5 membros. Na sua maioria casados, após 12 anos de 

idade, têm forte crença religiosa, dominada pela religião Muçulmana. 

Tendo por língua materna dominante o Emakuwa, 87% da população do distrito com 5 ou mais anos de 

idade não sabem falar português, sendo o seu conhecimento preferencial nos homens, dada a maior 

inserção na vida social e escolar e no mercado de trabalho. 

1.17.3 Educação e Saúde 

Com 88% da população analfabeta, predominantemente mulheres, a taxa de escolarização do distrito é 

baixa, constatando-se que somente 26% dos habitantes declaram que frequentam ou já frequentaram a 

escola. 

O distrito possui 3 centros de saúde de nível I, 3 de nível II/III e 5 postos de saúde, com um total de 183 

camas e 70 técnicos e assistentes de saúde.  

1.17.4 Economia do distrito  

1.17.4.1 Agricultura 

A agricultura é a actividade predominante e envolve quase todos os agregados familiares. De um modo 

geral, a agricultura é praticada manualmente em pequenas explorações familiares em regime de conso-

ciação de culturas com base em variedades locais. 
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A produção agrícola é feita predominantemente em condições de sequeiro, nem sempre bem sucedida, 

uma vez que o risco de perda das colheitas é alto, dada a baixa capacidade de armazenamento de humi-

dade no solo durante o período de crescimento das culturas. 

A faixa costeira é dominada pelo sistema de produção baseado na cultura de mandioca, consociada com 

leguminosas de grão como o feijão nhemba e o amendoim. 

A terra é explorada essencialmente pelo sector agrário, com um grau de exploração familiar dominante, 

62% das explorações do distrito têm menos de 1 hectare, ocupando somente 34% da área cultivada. 

1.17.4.2 Pecuária 

O fomento pecuário no distrito tem sido fraco. Porém, dada a tradição na criação de gado e algumas 

infra-estruturas existentes, verificou-se algum crescimento do efectivo pecuário. A existência de áreas de 

pastagem permite que haja condições para o desenvolvimento da pecuária, sendo as doenças e a falta 

de fundos e de serviços de extensão, os principais obstáculos para o seu desenvolvimento. 

1.17.4.3 Pesca 

A pesca é a segunda actividade com maior peso no distrito depois da agricultura. É praticada em moldes 

artesanais pelo sector familiar, sendo principalmente para sua subsistência. Para além da pesca de mar, a 

mesma também é praticada nos vários rios que atravessam o distrito. Existem no distrito 52 centros de 

pesca. Dados de 2006 e 2007 apontam para capturas totais de cerca de 501 e 47 toneladas, respectiva-

mente. 

1.17.4.4 Turismo 

Apesar de possuir grandes potencialidades para a prática da actividade turística, nomeadamente praias, 

uma fauna rica em animais selvagens e belas paisagens, as mesmas não estão a ser aproveitadas por fal-

ta de investidores interessados. 

1.17.4.5 Comércio 

Apesar de o distrito estar ligado por estrada ao distrito de Nacala-a-velha, partes do seu interior perma-

necem relativamente isoladas. Porém, Memba está integrado na rede provincial de mercados. Existem 

também ligações a mercados para além do distrito, registando-se, por exemplo, a vinda de comerciantes 

provenientes de Nacala e Nampula para comprarem os produtos locais.  



52 

1.17.5 Transportes e Comunicações 

Memba é um dos poucos distritos da província de Nampula servido por transportes terrestres, marítimos 

e aéreos. 

As principais vias de acesso por via terrestre no distrito são de terra batida, fazendo ligações entre os 

diferentes distritos e povoados. As principais vias de acesso ligam os distritos de Memba/Nacala-Porto; 

Memba/Nacala-a-velha; Memba/Nacarôa e Memba/Namapa. 

O transporte marítimo é usado nos seguintes trajectos: Memba/Nacala Porto; Memba/Nacala-a-velha; 

Memba/Baixo-Pinda; Memba/Simuco; Memba/Serissa e Memba/lúrio, sendo utilizados barcos à vela ou 

canoas. 

Existem no distrito 3 aeródromos, nomeadamente em Memba-Sede, Lúrio e Gêba, este último perten-

cente à empresa JFS. O seu estado de conservação é bastante precário. 

Apesar dos esforços realizados, o estado geral de conservação e manutenção das infra-estruturas é defi-

citário, sendo de realçar a rede de estradas e pontes que, na época das chuvas, tem problemas de transi-

tabilidade. 

1.17.6 Abastecimento de Água e Energia 

A vila sede do distrito possui um sistema de distribuição de água canalizada em estado obsoleto. Foram 

abertos 49 furos de água em diversos locais do distrito, dos quais 16 inoperacionais. O acesso a água 

potável é uma necessidade crítica em Memba. Existem comunidades que têm que percorrer 15 Km até à 

fonte de água mais próxima. 

Desde 2000, a sede do distrito, o povoado 7 de Abril e a fábrica JFS-Gêba, recebem energia de Cahora 

Bassa. 

1.17.7 Características biofísicas 

1.17.7.1 Relevo 

As planícies costeiras na região são dissecadas por alguns rios que sobem da costa para o interior, gra-

dualmente passando para um relevo mais dissecado com encostas mais declivosas intermédias, da zona 

subplanáltica de transição para a zona litoral. Esta zona corresponde à área costeira da província. 

1.17.7.2 Clima 

A região compreendida pela faixa costeira apresenta um clima do tipo sub-húmido seco, onde a precipi-

tação média anual varia entre 800 e 1000 mm (Mossuril) e, a temperatura média durante o período de 
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crescimento das culturas excede os 250C. A evapotranspiração potencial é da ordem dos 1400 a 1600 

mm. 

A zona Norte de Nampula (Memba) apresenta valores médios anuais de precipitação mais baixos, entre 

os 600 e 800 mm. A baixa pluviosidade associada à temperatura elevada resulta numa deficiência de 

água crítica para a produção agrícola através da ocorrência de secas frequentes e sub-períodos secos 

durante o período de crescimento.  

Mais para Sul e em direcção á região costeira de Norte da Zambézia, incluindo os distritos costeiros de 

Angoche e Moma na província de Nampula, a precipitação média anual ronda entre os 800 e 1000 mm, 

embora a evapotranspiração potencial seja superior aos 1500 mm e a temperatura em regra superior a 

240C. 

1.17.7.3 Solos 

Caracteriza-se pelos seus solos arenosos, lavados e moderadamente lavados, predominantemente ama-

relos a castanho-acinzentados, quer seja os da cobertura arenosa do interior (Ferralic Arenosols), quer 

seja os das dunas arenosas costeiras (Haplic Arenosols), e ainda pelos solos da faixa do grés costeiro, de 

textura arenosa a franco argilo arenosa de cor alaranjada (Ferralic Arenosols). Os solos arenosos hidro-

mórficos de depressões e baixas ocorrem alternados com as partes de terreno mais elevadas (Gleyic 

Arenosols). 

1.17.7.4 Hidrologia 

O distrito é banhado na costa marítima pelo Oceano Índico e possui dois rios principais que desaguam no 

Oceano Índico (Lúrio e Mecubúri). Possui ainda diversos riachos de regime permanente.  

1.17.7.5 Fauna, flora e Ecossistema 

Apesar de ser costeiro, o distrito de Memba é um dos que possui vastas zonas florestais na província de 

Nampula. Nas suas florestas podem-se encontrar tipos de árvores de grande valor económico. 

A madeira é utilizada na construção, sendo a lenha a fonte de energia mais utilizada na confecção de 

alimentos. O desflorestamento é um problema que afecta o distrito. 

Os animais selvagens mais importantes são primatas, antílopes, felinos e repteis (crocodilos). A caça e a 

pesca constituem um suplemento dietético importante para as famílias. 

O distrito do Memba possui um ecossistema caracterizado por mangais, pântanos, vegetação de dunas, 

planícies e florestas. O principal problema neste distrito, prende-se com a devastação das florestas. 
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1.17.8 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

O distrito de Memba possui na sua zona costeira, áreas com solos areno argilosos e zonas protegidas de 

ventos e outros fenómenos atmosféricos, potenciais para aquacultura em tanques de terra, gaiolas e 

algas marinhas. A temperatura da zona situa-se em geral acima de 24o C. 

O potencial para a aquacultura em tanques de terra é de 16377 hectares, para aquacultura em gaiolas de 

983 hectares e para algas marinhas 125 hectares, localizados nos seguintes paralelos: 

• Tanques de terra  

Latitude: 13o35’06’’ e 13o31’03’’Sul e Longitude: 40o30’25’’ e 40o33’39’’ Este  

Latitude: 13o56’32’’ e 13o36’00’’Sul e Longitude: 40o29’20’’ e 40o35’11’’ Este 

Latitude: 14o20’01’’ e 14o16’09’’Sul e Longitude: 40o42’50’’ e 40o44’27’’ Este  

• Gaiolas  

Latitude: 14o00’24’’ e 13o58’25’’ Sul e Longitude: 40o34’33’’ e 40o36’32’’Este  

Latitude:14o20’56’’ e 14o19’29’’ Sul e Longitude:40o37’21’’ e 40o38’53’’ Este  

O principal constrangimento relaciona-se com as vias de acesso deficientes principalmente na época 

chuvosa.  
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Figura 10. Áreas potenciais para aquacultura em tanques de terra, gaiolas e algas no distrito de 

Memba. 
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1.18 DISTRITO DE NACALA 

1.18.1 Caracterização do Distrito 

O distrito de Nacala situado no litoral da província a 210 km da capital Nampula, tem como limites, a Sul 

o distrito de Mossuril, a Este o Oceano Indico, a Norte o distrito de Memba e a Oeste os distritos de Eráti 

e Monapo. Possui uma superfície de 1.169 km2. 

1.18.2 População 

A população recenseada em 1997 é de 77.918 habitantes e uma densidade populacional de 81.1 

hab/km2. A população é jovem (45% abaixo dos 15 anos de idade), maioritariamente feminina (taxa de 

masculinidade de 49%) e de matriz rural (taxa de urbanização de 6%). 

1.18.3  Educação e Saúde 

O distrito conta com um índice muito elevado de analfabetismo, atingindo 88% da população analfabeta, 

predominantemente mulheres, a taxa de escolarização é baixa. Somente 19% dos habitantes frequentam 

ou já frequentaram a escola. 

A rede escolar comporta 36 escolas que são frequentadas por cerca de 7 mil estudantes ensinados por 

147 professores. 

O distrito possui 2 centros de saúde de nível I, 1 centro de nível II/III e 2 postos de saúde, com um total 

de 97 camas e 27 técnicos e assistentes de saúde. 

1.18.4 Economia do distrito 

A maioria da terra é explorada em regime de consorciação de culturas alimentares, nomeadamente o 

milho, mandioca, feijão nhemba e amendoim. Para além das folhas de mandioca e de feijão, as hortícolas 

parecem não fazer parte da tradição agrícola local. A castanha de caju, o milho, o amendoim e o feijão 

são comercializados pelo sector familiar.  

No distrito existem cerca de 2.500 criadores de gado e mais de 28 mil avicultures, a maior parte em 

regime familiar 

A pequena indústria local (pesca, carpintaria e artesanato) surge como alternativa à actividade agrícola, 

ou prolongamento da sua actividade. Existem ainda 4 moageiras, 3 instalações para a extração de sal, 1 

carpintaria e 2 padarias. 

No sector de comércio formal existem 31 lojas, das quais apenas 15 operacionais, sendo o sector infor-

mal com maior impacto quase em todas as comunidades, garantindo assim o abastecimento de produtos 

de primeira necessidade.  
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1.18.4.1 Pesca 

Uma vez que Nacala é um distrito costeiro, o peixe do mar é um suplemento importante na dieta das 

famílias. Em 2007 a captura total de Nacala Porto era de cerca de 10 toneladas.  

1.18.5 Transportes e comunicações 

O distrito é servido por transporte público rodoviário e marítimo. O distrito é atravessado pela estrada 

principal e pelo caminho-de-ferro que ligam o vizinho Malawi à cidade portuária de Nacala por um troço 

de estrada nacional. 

O distrito comunica-se com as cidades de Nacala-Porto e Nampula através da Estrada Nacional 241 que 

converge na EN8. 

Existe na sede do distrito uma Estação Postal dos Correios de Moçambique e uma agência das Teleco-

municações de Moçambique. É comunicável também através da rede móvel. 

1.18.6 Abastecimento de água e energia 

A maioria dos residentes de Nacala não tem água potável, tendo sido reabilitado o sistema de abasteci-

mento de água da sede do distrito.  

Foram abertos furos de água nas zonas rurais e nas escolas, abastecendo a maioria da população do dis-

trito, alguns recorrem a rios e lagos. 

O distrito beneficia da energia eléctrica de Cahora Bassa. 

1.18.7 Características biofísicas 

1.18.7.1 Solo, clima e relevo 

A região compreendida pela faixa costeira apresenta um clima tipo sub-húmido seco, onde a precipita-

ção média anual varia entre 800 e 1000 mm (Mossuril) e a temperatura média durante o período de 

crescimento das culturas excede os 25o C. A evapotranspiração potencial é da ordem dos 1400 a 1600 

mm. 

As planícies costeiras da região são dissecadas por alguns rios que sobem da costa para o interior, gra-

dualmente passando para um relevo mais dissecado com encostas mais declivosas intermédias, da zona 

subplanáltica de transição para a zona do litoral.  

Caracteriza-se pelos solos arenosos, lavados a moderadamente lavados, predominantemente amarelos a 

castanho-acinzentados, quer seja os da cobertura arenosa do interior, quer seja os das dunas arenosas 

costeiras e ainda pelos solos da faixa do grés costeiro, da textura arenosa a franco argilo arenosa de cor 

alaranjada. Os solos arenosos hidromórficos de depressões e baixas ocorrem alternados com as partes 

de terreno mais elevadas. 

 



58 

1.18.8 Potencialidades para o desenvolvimento da aquacultura 

As zonas de Racine, Murunguze-Pangane , Namalala são potenciais para aquacultura em gaiolas e para o 

cultivo de algas. Estas zonas possuem praias arenosoas com águas límpidas, locais abrigados de influên-

cia de fenómenos como ventos e ondas do mar.  

A zona de Quissimajulo é potencial para o cultivo de algas, estando actualmente a ser praticada aquacul-

tura de algas. Zona de Mahelene é um potencial manancial de mexilhão de rocha. 

No que diz respeito ao potencial em termos de área, existe em Nacala Porto um total de 547 hectares 

potenciais para aquacultura de algas marinhas, localizadas entre os seguintes paralelos: Latitude: 

14o30’22’’ e 14o24’31’’ Sul e Longitude: 40o48’24’’ e 40o50’07’’Este.  

Em Nacala-a-Velha, existe um total de 192 hectares de áreas potenciais para aquacultura de algas mari-

nhas e 464 hectares para aquacultura em gaiolas, localizadas entre os seguintes paralelos: 

• Algas marinhas  

Latitude:14o29’31’’ e 14o29’21’’ Sul e Longitude: 40o37’25’’ e 40o37’35’’ Este  

Latitude: 14o28’10’’ e 14o27’35’’Sul e Longitude: 40o39’32’’ e 40o39’27’’ Este  

• Gaiolas   

Latitude: 14o27’48’’ e 14o29’15’’ Sul e Longitude: 40o37’41’’ e 40o39’17’’ Este. 

O distrito de Nacala tem vias de acesso excelentes, facilidades portuárias para embarcações de grande 

porte, energia eléctrica da rede nacional, facilidades para armazenamento e processamento de produtos 

de pesca. 
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Figura 11. Zonas potenciais para cultivo de algas marinhas em Nacala Porto 
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Figura 12. Zonas potenciais para aquacultura em gaiolas e algas marinhas em Nacala-a-Velha. 



61 

1.19 DISTRITO DE MOSSURIL  

1.19.1 Caracterização do Distrito de Mossuril 

O distrito de Mossuril tem como limites, o sul do distrito de Mogincual, a Este o Oceano Índico, a Norte o 

distrito de Nacala-a-Velha e a Oeste o distrito de Monapo. 

O distrito tem três postos administrativos: Mossuril-sede, Lunga e Matibane que por sua vez, estão sub-

divididos em três localidades. 

Com uma superfície de 3.463km2 e uma população recenseada em 1997 de 89.457 habitantes e estimada 

a data de 01 de Janeiro de 2005, em 107.183 habitantes, este distrito tem uma densidade populacional 

de 31.2 habitantes/km2. 

A população é jovem (43% abaixo dos 15 anos de idade), maioritariamente feminina (taxa de masculini-

dade de 49%) e de matriz rural (taxa de urbanização de 20%). 

1.19.2 Transportes e comunicações  

O distrito é servido pelo trasnsporte público rodoviário e marítmo. Está ligado a estrada principal de liga-

ção entre Nampula e capital da província, a cidade portuária de Nacala e a Ilha de Moçambique. Além 

disso, Mossuril tem acesso indirecto ao caminho de ferro de Nacala para Malawi. 

1.19.3 Educação e Saúde 

O investimento no sector tem estado a crescer, existindo 47 escolas em 2003 (43 do ensino primário 

grau I), 4 do grau II que são frequentadas por cerca de 11 mil estudantes ensinados por 167 professores. 

O distrito possui 1 centro de saúde do nível I, 3 do nível II/III e 3 postos de saúde com um total de 56 

camas e 26 técnicos e assistentes de saúde.  

O crescimento da rede escolar e da saúde desde 2000 e a melhoria do atendimento pessoal tem permiti-

do aumentar o acesso da população aos serviços do Sistema Nacional de Educação e da Saúde que, 

porém, está ainda a um nível bastante insuficiente. 

1.19.4 Economia do distrito 

1.19.4.1 Agricultura 

A estrutura de exploração agrícola do distrito reflecte a base alargada da economia familiar, constatan-

do-se que 84% das explorações são cultivadas por três ou mais membros do agregado familiar. 
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Estas explorações estão divididas em cerca de 93 mil parcelas, 73% com menos de meio hectare e explo-

radas em 53% dos casos por mulheres. Do total de agricultores, 35% são crianças menores de 10 anos de 

idade, de ambos os sexos. A maioria da terra é explorada em regime de consorciação de culturas alimen-

tares. 

1.19.4.2 Pecuária 

No distrito existem cerca de 1500 criadores de animais domésticos diversos, e 22 mil criadores de aves, a 

maior parte desenvolvida em regime familiar. Os dados disponíveis apontam para uma estrutura de pro-

dução relativamente mercantilizada, em que o nível de vendas varia entre 10% nos caprinos a 15% nos 

suínos, constituindo uma importante fonte de rendimento familiar. 

1.19.4.3 Pesca 

É a principal actividade geradora de rendimento para as populações que se encontram na zona próxima 

da costa. Estas actividades são desenvolvidas principalmente nos postos administrativos, nas zonas de 

Lunga-sede, Matibane, Quissirua, Mangome e Chocas-Mar. Existem no distrito 28 centros de pesca. A 

captura total em 2007 foi de 1418 toneladas.  

1.19.4.4 Comércio 

O comércio no distrito de Mossuril é de pequena escala, destacando-se vários comerciantes de pequena 

escala distribuídos em núcleos dispersos e comercializando principalmente produtos alimentares, 

sementes, roupas e material diverso. 

1.19.5 Características biofísicas  

1.19.5.1 Clima, Relevo e Solos 

A região compreendida entre a faixa costeira, apresenta um clima do tipo sub-húmido seco, onde a pre-

cipitação média anual varia entre os 800 a 1000 mm (Mossuril) e, a temperatura média durante o perio-

do de crescimento das culturas excede os 25o C (24 a 26o C). A evapotranspiração potencial é da ordem 

dos 1400 a 1600mm. 

O Norte de Nampula apresenta valores médios anuais de precipitação mais baixos, entre os 600 a 800 

mm. A baixa pluviosidade associada à temperatura elevada resulta numa deficiência de água ocorrendo 

frequentemente secas e sub-períodos secos durante o período de crescimento das culturas. 

As planícies costeiras na região são dissecadas por alguns rios que sobem da costa para o interior, gra-

dualmente passando para um relevo mais dissecado com encostas mais declivosas intermédias, da zona 

subplanáltica de transição para a zona litoral. Esta zona corresponde a área costeira da província. 
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Caracteriza-se pelos seus solos arenosos, lavados à moderadamente lavados, predominantemente ama-

relos a castanho-acinzentados, quer seja os da cobertura arenosa do interior (feralic arenosols), quer seja 

os das dunas costeiras (Haplic arenosols), e ainda pelos solos da faixa do grés costeiro, de textura areno-

sa e franco argilo arenosa de cor alaranjada (ferralic arenosols). Os solos arenosos hidromórficos de 

depressões baixas ocorrem alternados com as partes de terreno mais elevadas. 

1.19.6 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

A parte costeira deste distrito caracteriza-se por solos arenosos, águas límpidas em grande extensão. A 

temperatura média anual é de aproximadamente 24o C. A zona possui uma densidade populacional rela-

tivamente baixa, e um ambiente não poluido, possuindo, portanto, boas condições para aquacultura. 

O Posto Administrativo de Matibane possui zonas abrigadas de ventos e ondas, e volume hídrico com 

potencial para a prática de aquacultura em gaiolas. As comunidades locais exploram ostras nas rochas 

que se encontram espalhadas ao longo da praia, dando indicação de existênia de um manancial natural 

das mesmas. 

No posto administrativo de Lunga, existem condições para aquacultura em gaiolas em Lunga-sede e 

Quissirua. 

Na zona praia de Chocas-Mar (zona dos pescadores) e de Muangome existem condições para o cultivo de 

algas. 

A área potencial total do distrito para a aquacultura em gaiolas é de 6711 hectares localizados entre os 

seguintes paralelos: 

Latitude: 14o53’32’’ e 14o50’40’’ Sul e Longitude: 40o43’23’’ e 40o48’12’’Este  

Latitude: 15o11’50’’ e 15o07’29’’ Sul e Longitude: 40o30’59’’ e 40o35’48’’Este  

O manacial de ostras localiza-se a 14o33’03’’de latitude Sul e 40o49’36’’ Longitude Este.  
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Figura13. Áreas potenciais para aquacultura em gaiolas no distrito de Mossuril. 
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1.20 DISTRITO DE ANGOCHE 

1.20.1  Caracterização do Distrito 

O distrito de Angoche está localizado na zona costeira Sul da província de Nampula, confinando a Norte 

com o distrito de Mogincual, a Sul com o Distrito de Moma, a Este com o Oceano Índico e a Oeste com o 

distrito de Mogovolas. O distrito possui uma superfície de 3.331 km2. 

O distrito tem quatro postos administrativos: cidade de Angoche, Aube, Namaponda e Bóila- Nametória 

que, por sua vez, estão subdivididas em 6 localidades: Aube, Aube-sede, Catambo, Namaponda, Nama-

ponda – sede, Bóila – Nametória, Bóila-sede Naiculo e Nabruma. 

1.20.2 População,  

A população recenseada em 1997 era de 228.526 habitantes e estimada à data de 1/1/2005, em 237.073 

habitantes, este distrito tem uma densidade populacional de 82.5 hab/km2. 

A relação de dependência económica potencial é de aproximadamente 1: 1.1, isto é, por cada 10 crianças 

ou anciãos existem 11 pessoas em idade activa. 

A população é jovem (43% abaixo dos 15 anos de idade), maioritariamente feminina (taxa de masculini-

dade de 50%) e de matriz rural (taxa de urbanizaçcão de 37%). 

1.20.3 Educação 

A taxa de escolarização no distrito é baixa, com 81% da população analfabeta, predominantemente 

mulheres, constatando-se que somente 27% dos habitantes frequentam ou já frequentaram a escola 

primária. O distrito possui 82 escolas (das quais, 74 do ensino primário nível 1) e 115 centros de alfabeti-

zação. 

A maior taxa de escolarização verifica-se no grupo etário dos 10 a 14 anos, onde 30% das crianças fre-

quenta a escola, seguido do grupo de 5 a 9 anos, o que reflete a entrada tardia na escola. Na sua maioria, 

os estudantes são rapazes a frequentar o ensino primário, dada a insuficiente ou inexistente rede escolar 

dos restantes níveis de ensino em algumas localidades. 

1.20.4 Saúde 

A rede de saúde apresenta os seguintes índices de cobertura média: uma unidade sanitária por cada 19 

mil pessoas; uma cama por cada 800 habitantes 1:800; e um profissional técnico para cada 500 residen-

tes do distrito 1:500. 

1.20.5 Vias de Acesso e Comunicação 

O distrito é servido por transporte rodoviário e por transporte marítmo, estando ligado por estrada à 

capital provincial, e possui um porto (Porto de Angoche) que pode acolher embarcações de grandes 

dimensões. As principais estradas são de terra batida, não havendo problemas de ligação entre Angoche 

e a Cidade de Nampula.  

O distrito possui sistemas de comunicação de telefonia fixa, móvel e rádios transmissores.  
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1.20.6 Abastecimento de Água e Energia 

A cidade de Angoche possui um sistema de abastecimento de água funcional, verificando-se que cerca de 

1/3 das famílias têm acesso à água canalizada. O distrito está ligado à rede nacional de energia eléctrica.  

1.20.7  Economia do distrito  

Constituem principais actividades económicas, a pesca artesanal, a agricultura, serração de madeira e 

descasque de arroz. A principal força de trabalho do distrito é composta maioritariamente por mulheres 

e crianças que velam principalmente pelas actividades de auto-sustento. 

1.20.7.1 Agricultura e Pecuária 

A estrutura da exploração agrícola do distrito reflecte a base alargada da economia familiar, constatan-

do-se que 48% das explorações são cultivadas por três ou mais membros do agregado familiar. 

Estas explorações estão divididas em cerca de 113 mil parcelas, 73% com menos de meio hectare e 

explorados em metade dos casos por mulheres. Do total de agricultores, 40% são crianças menores de 

10 anos de idade de ambos os sexos. 

Existem no distrito cerca de 18 mil criadores de gado e mais de 46 mil de avicultures, a maior parte em 

regime familiar. Estrutura de produção é relativamente mercantilizada. 

1.20.7.2 Uso da terra 

No que respeita à posse de terra, quase 95% das 113 mil parcelas em que estão divididas as explorações 

são tradicionalmente pertença das famílias da região, sendo transmitidas por herança aos filhos ou estão 

em regime de aluguer ou de concessão do estado a particulares e empresas privadas. As autoridades 

tradicionais e oficiais detêm 5% das parcelas agrícolas do distrito. 

1.20.7.3 Pesca 

A pesca no distrito está mais voltada para o camarão, pescando-se também a lagosta, lula, polvo, caran-

guejo. A pesca é na sua maioria de tipo artesanal, existindo também empresas pesqueiras. O distrito pos-

sui facilidades para o processamento de produtos de pesca. Dados de 2006 e 2007 apontam para uma 

captura total de cerca de 49 e 30 toneladas, respectivamente.  

1.20.7.4 Turismo 

O distrito dispõe de excelentes zonas para o turismo, das quais citamos as seguintes: Praia nova a 7 qui-

lometros da cidade de Angoche; Monte Parapato, Praia da Rocha, Ilha de Quilelene, Ilha de Mafamede 

entre outras. 

1.20.7.5 Comércio 

O distrito de Angoche tem acesso a uma extensa rede de mercados; devido às suas ligações rodoviárias 

com Nampula e o corredor de Nacala, e a existência do porto na vila de Angoche, comerciantes de Nam-

pula, Cabo Delgado e Tanzânia vêm ao distrito para compra de produtos locais. 
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1.20.8  Características biofísicas 

Clima, Relevo e Solos 

A região compreendida pela faixa costeira apresenta um clima do tipo sub-húmido seco, onde a precipi-

tação média anual varia entre 800 e 1000 mm e a temperatura média durante o período de crescimento 

das culturas varia de 24o a 26oC. A evapotranspiração potencial é da ordem dos 1400 a 1600 mm. 

O Norte de Nampula apresenta valores médios anuais de precipitação mais baixos, entre os 600 a 800 

mm. A baixa pluviosidade associada à temperatura elevada resulta numa deficiência de água crítica para 

a produção agrícola através da ocorrência de secas frequentes durante o período de crescimento. 

Mais para o Sul em direcção à região costeira do Norte da Zambézia, incluindo os distritos de Angoche e 

Moma, a precipitação média anual ronda entre 800 e 1000 mm, embora a evapotranspiração potencial 

seja superior aos 1500 mm e a temperatura superior a 24o C. 

As planícies costeiras na região são dissecadas por alguns rios que sobem da costa para o interior, gra-

dualmente passando para um relevo mais dissecado com encostas mais declivosas intermédias, da zona 

subplanáltica de transição para a zona litoral. Esta zona corresponde a área costeira da província  

1.20.9 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

No posto administrativo de Gelo os solos são areno argilosos com boa capacidade de retenção de água e 

potenciais para aquacultura em tanques de terra. A temperatura média anual é quente (24o C), a zona 

não possui grandes actividades potencialmente concorrentes à aquacultura. A existência de um porto e 

facilidades para processamento de produtos de pesca são mais-valia para a produção aquícola.  

O distrito possui ainda algumas potencialidades para aquacultura em gaiolas 

Nos arredores da vila de Angoche existe alguma actividade aquícola (camarão, peixe e lagosta) de 

pequena escala junto do mangal. 

O potencial total do distrito em termos de área é de 2936 hectares para aquacultura em tanques de terra 

e 376 para aquacultura em gaiolas, localizados entre os seguintes paralelos: 

• Tanques de terra  

Latitude:16o00’24’’ e 15o56’45’’ Sul e Longitude:40o03’36’’ e 40o07’08’’ Este  

• Gaiolas  

Latitude: 16o24’41’’ e 16o26’07’’ Sul e Longitude: 39o50’05’’ e 39o51’58’’Este  
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Figura 14. Zonas potenciais para aquacultura em tanques de terra e gaiolas em Angoche. 
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PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA 

Na província da Zambézia foram visitados os distritos de Pebane, Maganja da Costa, Namacurra, Queli-

mane, Inhassunge e Chinde, tendo sido identificados os distritos com potencial de acordo com os crité-

rios de classificação estabelecidos no quadro resumo abaixo.   

 

Tabela 7. Resumo das características das zonas seleccionadas na província da Zambézia 

Distrito  Qualidade da água Solos Acessibilidade Ocupação de Terras Infra-estruturas  

 Pebane Boa para aquacultura em tan-

ques de terra 
Argiloso Razoável  Com DUAT/ Sem DUAT  Precárias  

 Maganja da 

Costa 

Boa para aquacultura em gaio-

las e tanques de terra 
Areno-

Argiloso 
Razoável  Com DUAT/ Sem DUAT   Precárias  

 Namacurra Boa para aquacultura em tan-

ques de terra 
Argiloso  Boa  Com DUAT/ Sem DUAT  Precárias 

 Inhassunge Boa para aquacultura em tan-

ques de terra 
Argiloso Medíocre  Com DUAT/ Sem DUAT  precárias 

 Chinde Excelente para algas marinhas 

e tanques de terra 

Areno-

Argiloso  
Mau Com DUAT/ Sem DUAT  Precárias  

 

Tabela. 8 Áreas potenciais para aquacultura na província da Zambézia 

Distrito  Área para aquacultura em 
tanques de terra (ha) 

Área para aquacultura em 
gaiolas (ha) 

Área para aquacultura de 
algas marinhas (ha)  

Pebane 10803,20 486,70  

Maganja da Costa 789,90 516,30  

Namacurra 55,60 673,20  

Inhassunge 743,3   

 Chinde 483,60  428 

Total  12875,60 1676,20 428 

 

As espécies cultiváveis encontradas e/ou favoráveis ao cultivo nesta província incluem:  

Peixes: Mugilidae (Mugil cephalus), Serranidae (Epinephelus spp) e Lutjanidae (Lutjanus spp); 

Camarão: Penaeidae (Penaeus indicus, P. monodon, penaeus spp.). 
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Figura 15. Zonas potenciais para aquacultura na província da Zambézia. 
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1.21 DISTRITO DE PEBANE  

1.21.1 Caracterização e localização do distrito  

Com uma superfície de cerca de 9.985 km², o distrito de Pebane situa-se geograficamente entre o parale-

lo 15o 57’ 05” Sul e meridiano 38o 08’ 4” Este, a Nordeste da província da Zambézia. A sede do distrito 

dista a cerca de 300 km da capital provincial, cidade de Quelimane. O distrito de Pebane, é limitado, a 

Norte pelo distrito do Gilé, através do rio Nakololo, a Sul é banhado pelo Oceano Índico, a Este o rio 

Ligonha separa-o do distrito de Moma (Província de Nampula) e a Oeste pelo Distrito da Maganja da Cos-

ta, através do rio Muniga. 

O distrito tem uma localização estratégico-geográfica favorecida no contexto geral da província, acome-

tidos pelos seguintes factores: acesso rodoviário, ligando-o aos distritos de Maganja da Costa, Mocuba e 

Gilé e deste para Nampula, além de outros ramais secundários de âmbito regional; possibilidades de liga-

ções com o mar pelo porto do mesmo nome, beneficiando a circulação de mercadorias de exportação e 

importação e; um excelente ambiente para o desenvolvimento do turismo de praia por se localizar ao 

longo do litoral, e cinergético uma vez que 80% de reserva do Gilé encontra-se no distrito de Pebane.  

Administrativamente, o distrito de Pebane é constituído por três Postos Administrativos e 14 Localida-

des, nomeadamente: 

• Posto Administrativo de Pebane Sede, com as Localidades de Quichanga, Impaca, Magiga e Nica-

dine; 

• Posto Administrativo de Mulela, com as Localidades de Mulela sede, Alto Maganha, Malema, 

Mucocoro e Namanla; 

• Posto Administrativo de Naburi, com as Localidades de Naburi sede, Mihecue, Tomeia, Namahi-

pe e Txalalane. 

1.21.2 População 

Segundo o censo populacional realizado em 1997, Pebane é o décimo terceiro distrito mais populoso da 

província com 135.275 habitantes. A população de sexo feminino é de 51.2%, maioritariamente jovem 

com 45.2% da população possuindo idade igual ou inferior a 15 anos, enquanto 53.3% da mesma tem 16 

anos e mais. A densidade populacional é de 13,5 hab/km2 e é muito irregular. 

A distribuição territorial da população é irregular verificando-se maior concentração nas Localidades de 

Quichanaga Naburi-sede, Alto Maganha e Tomeia, onde residem cerca de 51% da população total do dis-
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trito. A localidade de Mucocoro é a que regista menor concentração, com apenas 2%. A população do 

distrito é predominantemente rural onde cerca de 80% é residente fora da vila sede. 

1.21.3 Educação 

O índice de escolarização é baixo, sendo 80% da população analfabeta. Existem no distrito 106 escolas 

públicas, das quais 97 são do EP1, 8 do EPC e uma Escola Secundária Geral do 1º ciclo. 33 escolas são de 

construção convencional com 102 salas de aula e as restantes 73 escolas são de construção precária 

comportando 186 salas. 

1.21.4 Saúde 

A rede sanitária é suportada por 17 unidades sanitárias, sendo 9 centros de saúde e 2 postos de saúde, 

havendo insuficiência do pessoal técnico qualificado neste sector. 

1.21.5 Economia do distrito  

1.21.5.1 Agricultura 

As condições naturais favoráveis, tais como solos férteis nas zonas do interior, pluviosidade abundante, 

conferem um certo potencial agrícola ao distrito de Pebane. A agricultura na zona do interior e a pesca 

na zona do litoral são as principais actividades da população do distrito, absorvendo cerca de 90% da 

população economicamente activa, e como base da sua subsistência, garante produtos de consumo e de 

rendimento para os agregados familiares.  

A disponibilidade de terra arável verifica-se nos seguintes povoados:   

• Txalalane, Murudo, Mavelo, Mogomane e Nicile, (Posto Administrativo de Naburi). 

• Sacane, Nabala, Nacurugo, Mujaiane, Nipamo, e Ribaué (posto Administrativo de Mulela). 

• Mujode, Malipacodo, Alto – Nacobe, Naminamine, e Napigrisse, (Posto Administrativo sede). 

Estas áreas são cultivadas pelo sector familiar e privado (Borror). 

A terra é cultivada de uma forma rudimentar onde se usa enxada de cabo curto. Apesar de a agricultura 

não ser mecanizada, introduzem-se técnicas melhoradas, como o uso de fertilizantes em alguns campos 

de demonstração de resultados (CDR), uso de herbicidas, formação de grupos em matéria de associati-

vismo e introdução de culturas tolerantes a seca, montagem de campos de novas variedades. 

1.21.5.2 Pecuária 

A pecuária é de importância para a economia do distrito, uma vez que o potencial natural existente per-

mite que se desenvolva rapidamente, contribuindo quer para a criação de postos de emprego quer na 
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produção da proteína animal. A actividade pecuária é praticada pelo sector familiar e por pequenos e 

médios criadores destacando-se a criação do gado bovino, caprino, suíno e galináceos, destinados a ven-

da e consumo. Esta actividade envolve cerca de 3.600 criadores. 

1.21.5.3 Pesca 

A pesca é muito importante na medida em que a maior parte dos habitantes do distrito sobrevive dela, 

estimando-se que cerca de 100% vive da pesca. Das espécies capturadas podem-se destacar: ocar, 

anchoveta, peixe fita, peixe pedra, bagre, tubarão, garoupa e outros mariscos (camarão, lula e carangue-

jo). 

Em algumas localidades tais como Quichanga, Nicadini, Alto Maganha, Namanla, Nabeure e Tomeia, os 

pescadores se encontram organizados em comités da co-gestão e outros singulares pescando em rios, 

lagoas, onde há 66 centros de pesca. As quantidades da pesca produzidas estimam-se em cerca de 

23.500 toneladas anuais. O pescado destina-se ao consumo e venda nos centros de pesca e mercados 

locais, assim como nos distritos de Mocuba, Ile, Gurué, Alto Molocué é Maganja da Costa.    

1.21.5.4 Turismo 

Economicamente o turismo tem um papel considerável para o desenvolvimento do distrito, dadas as 

condições naturais e da sua potencialidade turística não devidamente explorada, desde a reserva do Gilé 

até as belas praias na costa do Índico. O potencial turístico inclui a caça desportiva, campismo, mergulho 

e pesca desportiva, constituindo deste modo uma das fontes de receitas com as entradas de turistas 

nacionais e estrangeiros. 

1.21.5.5 Comércio 

A rede comercial composta por 49 lojas, 1 mercado (em construção na sede do distrito), 32 bancas fixas, 

13 tendas, 27 mercados rurais e 19 feiras comerciais, sendo comercializados principalmente produtos 

agrícolas e peixe, para além de utensílios de uso doméstico. 

1.21.5.6 Transportes e comunicações 

O distrito é atravessado pela estrada regional ER230 que parte do cruzamento com a estrada Centro 

Nordeste, passa pelo distrito da Maganja da Costa até a vila sede do distrito; pelas estradas regionais 

ER234 que parte de Magiga ao rio Ligonha; a ER488 partindo de Regone (rio Molocué) a Moebase e de 

Regone a Txalalane; a ER489 que parte de Malema para Notocote e a ER490, parte de Mulela a Gilé. 

Também fazem parte da rede viária algumas estradas vicinais ou não classificadas.  
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O distrito possui 3 aeródromos: 1 na vila sede do distrito em estado operacional com 800 metros de 

extensão, para além de um pequeno edifício que serve de sala de espera (em degradação), 1 em Notoco-

te (posto administrativo de Mulela) conservado e operacional, com 700 metros de extensão e, outro em 

Naburi sede (inoperacional).  

Pebane possui um porto que oferece condições de atracagem de navios de grande calado, que se encon-

tra em avançado estado de degradação merecendo, por isso, uma reabilitação para colocá-lo aos servi-

ços de cabotagem. 

1.21.5.7 Abastecimento de Água e Energia 

Existem 158 fontes de abastecimento de água das quais 44 estão inoperacionais e os restantes 106 bene-

ficiam a cerca de 53 000 pessoas. Cerca de 60% da população não se beneficia de água potável, para o 

seu consumo, usando para o efeito, poços tradicionais não protegidos e ou directamente dos rios, sendo 

todos eles temporários. 

Existe um grupo gerador com uma capacidade de 165 KVA localizada na sede do distrito e abastece a 

cerca de 138 consumidores, todos concentrados na zona baixa. Há perspectiva de expansão para zona 

alta da vila, incluindo o centro distrital de saúde. 

Existe 1 posto de abastecimento de combustível para o atendimento ao público. 

1.21.6 Características biofísicas 

1.21.6.1 Relevo 

A estrutura geológica do distrito de Pebane assenta-se sobre as formações de dunas arenosas que 

cobrem por completo o solo cristalino da formação do Fingoé na sua faixa costeira, composto por seg-

mentos marinhos de diferentes períodos geológicos desde o quaternário até ao presente. Nesta zona 

predominam os solos arenosos e franco argilosos. 

No interior são localizadas zonas onduladas sobre rochas antigas como é o caso do monte Domingos, 

localizado na localidade de Malema, com cerca de 800m de altitude (o ponto mais elevado do distrito) e 

outras de menor altitude.  

1.21.6.2 Clima 

Em todo o distrito predomina o clima tropical húmido, com duas estações bem distintas, sendo uma 

quente e chuvosa que vai de Agosto a Março e outra fresca e seca, de Abril a Julho. É caracterizado por 

possuir temperaturas elevadas, com a média anual superior a 20o C e precipitação abundante, com 
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média anual de 1.400 mm. A humidade é alta chegando a atingir os 90 a 100% na época quente e de 

chuvas. 

1.21.6.3 Solos 

O distrito de Pebane reveste-se na sua maioria de solos não consolidados composto por sedimentos 

compactados do Quaternário e depósitos recentes, sendo na sua maioria arenosos, impermeados, com 

fracções de argila. Os solos arenosos, ocupam a maioria do distrito. São muito profundos, bem drenados 

e pouco férteis, sendo propícios para a plantação de coqueiros, batata-doce e leguminosas, bem como 

para pastagens. Os solos franco-argilosos, que se localizam a medida que se afasta da zona sub-litoral 

para o interior e junto às margens dos rios, caracterizam-se por serem facilmente arrastados pelas águas 

das chuvas, originando erosão e a formação de pequenas lagoas. São solos férteis pelo que são aptos 

para a cultura de cereais, em especial o arroz e o milho, tubérculos e leguminosas. Mais para o interior 

ainda se podem encontrar manchas de solos castanhos amarelados, profundos, pouco férteis, sendo por 

isso, óptimos para culturas de sequeiro. 

1.21.6.4 Subsolo 

Ao longo da região costeira do distrito existem ocorrências de areias pesadas ricas em tantalite, as quais 

foram licenciadas para a exploração à GENBIQUE sedeada em Moebase, Localidade de Alto Maganha, 

Posto Administrativo de Mulela. Além disso, há ocorrências de calcário que ainda não está em explora-

ção, bem como de pedras ornamentais e semi-preciosas, localizadas em Naburi. 

1.21.6.5 Hidrologia 

A rede hidrográfica do distrito de Pebane é composta por 7 rios principais: Muniga, Ligonha, Molocué, 

Mulela, Namanué, Malema e Lice, todos eles com suas nascentes nas terras altas do interior da província 

da Zambézia.  

Dadas as características do clima do distrito, os rios são de regime periódico, sendo caudalosos na época 

das chuvas, por vezes galgando as suas margens e quase secos no período fresco.  

São rios que oferecem enormes potencialidades quer da fauna nela contidas, quer por fornecerem água 

para o consumo da população e para a irrigação, bem como para a instalação de represas e barragens 

para a produção de energia eléctrica. 
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1.21.6.6 Fauna e flora 

A floresta estende-se do rio Muniga ao rio Ligonha (prolongamento da Reserva do Gilé) no extremo norte 

do distrito, predominando o pau-ferro, Murroto, Mucarala, Mugonha, Chanfuta, Jambire, Umbila, Pau-

rosa (espécie protegida), Sândalo, Mbaua, Mondzo, entre outras. 

Entre as árvores do mangal existentes as espécies mais predominantes são Rizophora Mucronata e Avi-

cennia marina . 

A fauna terrestre do distrito é bastante rica ocorrendo animais como antílopes e animais de grande por-

te. Destaca-se também o crocodilo. 

1.21.7  Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

O distrito possui solos argilo-arenosos com um potencial considerável para a prática de aquacultura em 

tanques de terra; possui ainda locais com características para instalação de gaiolas. Contudo, grande 

extensão da costa foi outrora ocupada por grandes companhias agro-pecuárias (Madal, Boror e Compa-

nhia da Zambézia). Essas terras continuam concedidas a estas companhias e para seu uso e aproveita-

mento carece de negociação com as mesmas. 

O potencial total do distrito é de 10803,2 hectares para aquacultura em tanques de terra e 487 hectares 

para aquacultura em gaiolas, situados entre os seguintes paralelos: 

• Tanques de terra  

Latitude: 17o08’03’’ e 17o04’33’’ Sul e Longitude: 38o25’08’’ e 38o32’57’’ Este  

Latitude: 16o59’24’’ e 16o52’24’’ Sul e Longitude: 38o59’48’’ e 39o06’33’’ Este  

• Gaiolas  

Latitude: 17o02’46’’ e 17o05’04’’ Sul e Longitude: 38o39’38’’ e 38o41’33’’ Este  
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Figura 16. Áreas potenciais para aquacultura em tanques de terra e gaiolas no distrito de Pebane 

. 
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1.22 DISTRITO DA MAGANJA DA COSTA  

1.22.1 Caracterização e localização do distrito 

O distrito da Maganja da Costa situa-se no extremo Este da província da Zambézia e ocupa uma superfí-

cie de 7.597 Km2. O seu território estente-se entre os paralelos 16o42’13” e 17o31’44” na Latitude Sul e 

entre os meridianos 37o04’38” e 38o00’12” na Longitude Este. A sede do distrito localiza-se a 150 km de 

Quelimane. 

Maganja da Costa insere-se dentro dos seguintes limites geográficos: 

Norte: limita-se com os distritos de Mocuba e Ile, o rio Mugude servindo de limite natural; 

Sul: é banhado pelo Oceano Índico e também se confina com o distrito de Namacurra através do rio 

Licungo; 

Este: distrito de Pebane, através do rio Muniga;  

Oeste: é limitado pelo rio Licungo que o separa dos distritos de Mocuba e Namacurra. 

O distrito da Maganja da Costa é constituído por quatro Postos Administrativos e catorze localidades, 

nomeadamente: 

• Posto Administrativo de Maganja-Sede: localidades de Bala, Cabuir e Cariua; 

• Posto Administrativo de Mocubela: localidades de Mocubela Sede, Maneia e Muzo; 

• Posto Administrativo de Baixo Licungo-Nante: localidades de Nante Sede, Moneia, Alto-Mutola, 

Nomiua e Muôloa;  

• Posto Administrativo de Bajone: localidades de Nacuda, Naico e Missal. 

1.22.2 População 

De acordo com o censo populacional realizado em 1997, o distrito da Maganja da Costa é o mais populo-

so da província da Zambézia com 315,000 habitantes. Cerca de 53% deste número corresponde à popu-

lação do sexo feminino. A densidade populacional é de 43 habitantes/Km², a mais alta a nível da provín-

cia. A proporção de jovens inferiores a 16 anos é de 48%. Cerca de 48.8% possui idade igual ou superior 

a 16 anos. O grupo de idosos, com idade igual ou superior a 65 anos, corresponde a cerca de 3.2%. 
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1.22.3 Educação 

A taxa de escolarização do distrito é baixa. 85% da população é analfabeta e somente 22% dos habitan-

tes frequentou ou frequenta a escola.  

O sector de educação no distrito da Maganja da Costa funciona com 14 ZIP's, 129 estabelecimentos de 

ensino e 1 Centro Internato, distribuídos pelos diferentes níveis de ensino.  

1.22.4 Saúde 

A rede sanitária no distrito é composta por 14 unidades, sendo um (1) centro de saúde de Tipo 1 em 

obras de reabilitação e ampliação; quatro (4) centros de saúde tipo 3; nove (9) postos de saúde; cinco (5) 

maternidades, para além de um (1) laboratório e seis (6) postos fixos de vacinação. Relativamente aos 

recursos humanos, o sector apresenta-se com 10 enfermeiros elementares, 20 enfermeiros básicos, 5 

médios e 1 Médico.  

1.22.5 Economia do distrito 

1.22.5.1 Agricultura 

A agricultura é a principal actividade económica do distrito da Maganja da Costa absorvendo mais de 

75% da população economicamente activa e constitui a base de subsistência da população. 

Maganja da Costa é um distrito relativamente grande e densamente povoado. A àrea total cultivada pelo 

sector familiar está estimada em 41.594 ha, o equivalente a 5,4% do total do distrito. Existe uma forte 

presença da Companhia Madal, cuja área de palmar ocupa 12.053 ha (cerca de 1,6% da área do distrito). 

1.22.5.2 Pecuária 

O sector pecuário também se reveste de grande importância para a economia do distrito. Existem 4 

criadores privados para além do fomento no sector familiar.  

1.22.5.3 Pesca 

A pesca, sendo outra actividade económica relevante, é praticada em regime artesanal, tendo os princi-

pais centros no mar, nos rios, lagoas. Existem no distrito 34 centros de pesca. Em 2007 a captura total 

era de 22.462 toneladas. As maiores capturas abrangem o camarão, tilápia, peixe pedra, entre outras 

variedades. Limitações relacionadas com meios circulantes, aliando-se ao estado precário das vias de 

acesso, particularmente da praia à sede do distrito, impedem a comercialização do pescado, em moldes 

desejáveis, nos aglomerados populacionais onde se regista a sua procura. O pescado é localmente 

comercializado seco ou fresco, não havendo capacidade de congelação.  
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1.22.5.4 Turismo 

O turismo não é praticado em grande escala devido ao estado precário das vias de acesso. Todavia, exis-

tem no distrito 7 locais turísticos, designadamente, praia de Matacuro na localidade de Muoloa/Nante, 

praia de Namuravua/Cabuir, praia de Gurai e da Ilha de Idugo na localidade de Nacuda/Bajone. Existem 

também águas térmicas em Massupa/Muzo, lagoa Ruguria-Bala e a lagoa de Tadanela em Nante.  

1.22.5.5 Comércio e indústria  

Antes do último conflito armado o distrito possuia 3 (três) fábricas de contraplacados e de descarroça-

mento do algodão no Posto Administrativo de Mocubela. Uma fábrica de descasque de arroz no Posto 

Administrativo de Baixo Licungo – Nante, as quais foram destruidas durante o período de guerra.  

Actualmente funcionam indústrias de pequena escala, nomeadamente moageiras, padaria na sede do 

distrito e maquinetas de descasque de arroz em Nante. Nas micro-indústrias estão empregues 17 pes-

soas e a aquisiçao da matéria prima é feita localmente com a excepção da padaria que adquire a sua 

matéria prima na cidade de Quelimane e Mocuba. 

O comércio rural possui cerca de 80 estabelecimentos comerciais, entre lojas e bancas fixas, distribuidos 

pelos postos administrativos. 

1.22.5.6 Uso da terra 

Neste distrito são reportados casos de conflitos de terra no Posto Administrativo de Bajone entre as 

populações e as Companhias da Madal e da Zambézia. Existe uma forte presença da Companhia Madal, 

cuja área de palmar ocupa 12.053 ha (1,6% da área do distrito) e outras grandes Companhias ocupando 

igualmente áreas consideráveis, nomeadamente as Companhias da Boror, Zambézia e Morroa. Estas 

companhias não possuem capacidade de explorar na íntegra as suas terras.  

Este distrito possui cerca de 55 mil explorações agrícolas com uma área média de 0,7 ha. Com um grau 

de exploração familiar dominante, 72% das explorações do distrito têm menos de 1 ha, ocupando 

somente 39% da área cultivada. Este padrão desigual de distribuição das áreas, fica evidente se se referir 

que 28% da área cultivada pertence a somente 7% das explorações do distrito. 

Na sua maioria os terrenos estão titulados e, quando explorados em regime familiar, têm como respon-

sável, em quase 75% dos casos, o homem da família. 

1.22.5.7 Transporte e Comunicações 

A vila de Maganja da Costa, sede do distrito do mesmo nome, tem um conjunto de artérias não asfalta-

das, totalizando 657 Km que garantem a circulação de pessoas e veículos. Fora da vila, as principais vias 
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existentes são as seguintes, todas em terra batida: ER 226 ligando Maganja - Malei, com 50 Km de 

extensão; ER 230 ligando Maganja - Mocubela (78 Km); ER 275 ligando Maganja - Nante (28 Km) e estra-

da ligando Maganja a Mocubela, com (97 Km). 

Estas vias asseguram a ligação com outros pontos dentro e fora do distrito de Maganja da Costa. No con-

texto geral, as condições de conservação são precárias o que na prática tem dificultado o processo de 

comercialização de excedentes agrícolas dos camponeses, entre outros inconvenientes. 

O distrito conta com um aeródromo, na sede do distrito, e 3 (três) pistas de aterragem nos postos admi-

nistrativos de Nante; Bajone e Mocubela, respectivamente. Todas estas infra-estruturas actualmente 

não funcionam devido ao alto nível de degradação. 

Existe um sistema de telecomunicações em PBX, via satélite com capacidade de 2 linhas que garante a 

ligação com o resto do país e do mundo. Neste momento, está em fase de ampliação, contemplando-se 

a montagem de seis linhas para diversas instituições.   

Desde princípios de 2006, a sede do distrito de Maganja da Costa passou a ter comunicação em telefonia 

móvel. Encontram-se em funcionamento rádios transmissores/receptores instalados na Administração 

do Distrito, Postos Administrativos, Comando da PRM, Moroa, Madal, Action Aid e Direcção Distrital de 

Agricultura.  

1.22.5.8 Abastecimento de Água e Energia 

Existem no Distrito 103 fontes de água potável distribuídas de forma irregular. O abastecimento de água 

às comunidades é feito mediante fontes protegidas, furos com bombas manuais e, em outros aglomera-

dos, usam-se apenas poços tradicionais. O sistema de abastecimento de água à vila da Maganja da Costa 

encontra-se em estado obsoleto há mais de 16 anos. Na sede da vila e no posto administrativo de 

Mocubela existem fontes naturais onde outrora estavam montados pequenos sistemas de abastecimen-

to de água actualmente avariados. 

A sede do distrito é servida pela rede de energia de Cabora Bassa, desde princípios de 2006. O número 

de consumidores privados atinge 105 clientes. No Posto Administrativo de Mocubela está montado um 

Grupo Gerador de 45 KVA que serve cerca de 10 consumidores. 
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1.22.6 Características biofísicas 

1.22.6.1 Relevo 

Na generalidade, as terras da Maganja da Costa são menos acidentadas, não existindo elevações de 

grande expressão. A geologia do distrito é mais modificada na região costeira na qual, por um lado, exis-

tem segmentos marinhos sobrepostos de diferentes períodos geológicos, desde o Cretácio até ao pre-

sente e, por outro, a zona de configuração ondulada, como resultado das dunas costeiras.  

A altitude média acima do nivel das águas do mar é de cerca de 70 metros. As zonas de planícies locali-

zam-se nos postos administrativos de Maganja-Sede, com maior extensão nas localidades Sede e de 

Bala; Baixo Licungo-Nante e no Posto Administrativo de Bajone, neste último posto, com vastas áreas 

ocupadas por companhias agro-pecuárias.  

O posto administrativo de Mocubela apresenta-se com terras pouco acidentadas, sendo notável a exis-

tência de planaltos com pedras, tais como Naniro, Mbidane situados na localidade de Muzo. 

1.22.6.2 Clima 

O clima do distrito de Maganja da Costa é do tipo Tropical Húmido, caracterizado por duas estações dis-

tintas durante o ano: uma, chuvosa e quente, que se estende de Outubro à Março, na qual as tempera-

turas médias mensais podem alcançar 30o C. A humidade relativa neste período tem superado 85%. A 

outra estação é fresca e seca, com temperaturas médias mensais inferiores a 25o C. Em geral, a humida-

de relativa não ultrapassa os 60%. Esta estação começa no mês de Abril e termina em Setembro. 

Uma especificidade típica no distrito prende-se com o facto de, ao longo da sua faixa costeira, a humida-

de do ar, na quadra chuvosa, atingir por vezes 100%. Como consequência lógica, a precipitação pode 

atingir valores de 1.500 mm, diferentemente com o interior onde a média pluviométrica não chega a 

atingir 1.000 mm. 

1.22.6.3 Solos 

Os solos do distrito, na sua maioria, são aluvionares, resultantes da deposição dos aluviões dos principais 

rios, nomeadamente Licungo, Mabala, Raraga, Nipiode, Muniga e seus afluentes que atravessam o distri-

to. Caracterizam-se em solos bastante finos e férteis. Em algumas zonas os solos aluvionares apresentam 

manchas dispersas de solos arenosos, com textura média e pouco férteis. 

Ao longo da costa há predominância de solos mais ou menos escuros, salinos com pouca possibilidade 

de drenagem, por isso, menos aptos para a agricultura. O distrito possui igualmente solos hidromórficos 

que permanecem submersos por alguns meses do ano, principalmente no período das chuvas. 
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Em resumo, o distrito possui três classes de solos que se tipificam de acordo com as seguintes caracterís-

ticas: 

Solos vermelhos e castanhos, localizados na zona alta do distrito, de textura fina, muito férteis. São 

razoavelmente abundantes nos Postos Administrativos de Mocubela e Bajone. 

Solos vermelho-arenosos e argilosos, de textura média, situados na maior parte do interior do distrito. 

Estes solos são pouco desenvolvidos, geralmente pouco profundos com reduzido teor de matéria orgâ-

nica e muito propensos à erosão nos declives. Estes tipos de solos são notáveis nos Postos Administrati-

vos de Bajone e Maganja-Sede.  

Solos metamórficos, com origem nos aluviões dos principais rios que atravessam o distrito, apresentan-

do, em algumas delas, manchas dispersas de solos arenosos e franco-arenosos. Têm a textura muito fina 

e são bastante férteis. Predominam nos postos administrativos de Maganja-Sede, particularmente na 

região de Gentivo e Micia, localidade de Bala e no posto administrativo de Baixo Licungo-Nante. 

A base geológica do distrito de Maganja da Costa assenta nos extractos sedimentares de rochas meta-

mórficas do sistema do Gilé/Mulevala, com afloramentos graniticos, abrangendo toda a área do posto 

administrativo de Mocubela. O metamorfismo das rochas garantiu o surgimento de ocorrências minei-

ras, algumas das quais preciosas e semi-preciosas, com elevado valor comercial.  

Existem já identificados jazigos de tantalite e ocorrências de pedras preciosas e semi-preciosas. Actual-

mente, a actividade de exploração mineira se concentra no Posto Administrativo de Mocubela, sobretu-

do nas áreas de Locossa, Elodo e Macuva, em que estão em exploração: tantalite, águas marinhas e tur-

malina. 

No Ganga, localidade de Muzo, explorava-se, em tempos, águas marinhas. Existem concessões nestas 

regiões para a reactivação da actividade mineira no distrito. Há a registar também a presença de nascen-

te de águas termais localizadas em Muzo – Vila posto administrativo de Mocubela, ricas em enxofre e 

não exploradas devido a falta de capacidade técnica local. 

1.22.6.4 Hidrologia 

O distrito possui um bom potencial hídrico, com alguns rios de corrrente permanente e de grande cau-

dal. Há também pequenos cursos de água de corrente periódica os quais, de parceria com as lagoas exis-

tentes, são bastante úteis para o desenvolvimento de actividades de produção agrícola e de criação de 

gado. No rol dos grandes rios se destacam: O Licungo, Mabala, Raraga, Nipiode e Muniga. 

Rio Licungo: no limite sul das terras da Maganja da Costa, tem um percurso de 340Km aproximadamen-

te, com uma bacia hidrográfica que cobre cerca de 27.730 Km2. Este nasce na Serra Malessan, região dos 
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Montes Namuli e desagua no Oceano Índico, tendo como afluentes os rios Nantere, Cune, Namiolene, 

Mussula, Hune, Muribate e Mariamombe. 

Rio Mabala: com uma bacia hidrográfica de 854 Km2 e um percurso de 55 Km, nasce na povoação de 

Mutucunha, em Nhafuba, posto administrativo de Maganja-Sede e desagua no Oceano Índico. Tem 

como afluente o rio Erive.  

Rio Raraga: com uma bacia hidrográfica de 9.000 Km2 e com um percurso de 180 Km, nasce junto a loca-

lidade de Mujeba, distrito de Mocuba, e desagua no oceano Índico, algures próximo da povoação 

comercial de Raraga. Tem como afluentes os rios Livo, Gessi- Grande, Nealene, Zunga, Nipiode, Mugude 

e Manlapo. 

Rio Muniga: faz um percurso de 80 Km e cobre uma bacia hidrográfica de 2.086 Km2. Nasce no posto 

administrativo de Mulevala distrito do Ile e desagua em áreas do posto administrativo de Bajone no 

Oceano Índico. Este rio comunica-se com o rio Mazembe, pelo canal Murriade (Idugo), sendo navegável 

para lanchas. 

No que diz respeito às lagoas, existem no interior do distrito de Manganja da Costa as seguintes: 

Ruguria: situada no posto administrativo de Maganja-Sede, localidade de Bala, na povoação de Motinho. 

Possui um vasto potencial para a pesca artesanal e aquacultura.  

Tadamela: localizada na sede do posto administrativo de Baixo Licungo-Nante, na localidade de Maneia, 

sendo igualmente propícia para a pesca artesanal e aquacultura.  

Nadji: localiza-se no posto administrativo de Baixo Licungo-Nante no povoado de Mebene. 

Para além dos rios e lagoas já mencionados, existem no distrito determinadas fontes naturais de grande 

importância, como por exemplo, Ribá, localizada nas proximidades da vila-sede de Maganja. Outrora 

servia de abastecimento de água à população da vila através de um Pequeno Sistema de Abastecimento 

de Água (PSAA) então montado, mas por enquanto avariado. A fonte de Noridhe, no posto administrati-

vo de Baixo Licungo-Nante e a de Mavie (águas quentes) situada em Massupa, localidade de Muzo, no 

posto administrativo de Mocubela. 

1.22.7 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

O distrito de Maganja da Costa possui condições físico-ambientais adequadas para aquacultura em tan-

ques de terra, gaiolas e algas marinhas. As temperaturas médias anuais são quentes, o ambiente não é 

poluído. Possui zonas com solos argilo-arenosos adequados para aquacultura em tanques de terra; zonas 

abrigadas de fenómenos naturais (ventos forte e ondas) com um bom volume de água adequados para 

aquacultura em gaiolas, e zonas de praia limpas potenciais para o cultivo de algas.  
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O distrito possui um potencial total de 790 hectares para aquacultura em tanques de terra e 516 hecta-

res para aquacultura em gaiolas, localizados entre os seguintes paralelos: 

• Tanques de terra 

Latitude: 17o35’05’’ e 17o33’04’’ Sul e Longitude: 37o25’21’’ e 37o27’29’’ Este. 

• Gaiolas  

Latitude: 17o37’32’’ e 17o36’36’’ Sul e Longitude: 37o25’34’’ e 37o26’07’’ Este. 

Latitude: 17o13’41’’ e 17o11’50’’ Sul e Longitude: 38o04’13’’ e 38o05’58’’ Este.   

As vias de acesso constituem um grande constrangimento para o desenvolvimento de actividades eco-

nómicas no distrito.  
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Figura 17. Áreas potenciais para aquacultra em tanques de terra e gaiolas no distrito da Maganja da Costa 
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1.23 DISTRITO DE NAMACURRA 

1.23.1 Caracterização e Localização do Distrito 

O distrito de Namacurra está localizado a Sul da província da Zambézia e tem uma superfície de 1.798 

Km2, representando cerca de 1,7% do territorio da Zambézia. Fica situado entre os paralelos 17°15' e 

17°45' Sul e os Meridianos 36° 45' e 37° 30' de Longitude Este.  

É limitado a Norte pelos distritos de Mocuba e Maganja da Costa através dos rios Licungo e Buriburi, a 

Sul pelo distrito de Nicoadala, a Oeste faz limite com o distrito de Morrumbala e a Este é banhado pelo 

Oceano Indico. 

O distrito tem dois Postos Administrativos: Namacurra-sede e Mecusse e 9 localidades: 

• Namacurra-sede: Namacurra-Sede, Malei, Muebele, Mutange e Pida; 

• Macusse: Macusse-Sede, Furquia, Mbaua e Mexixine. 

1.23.2 População 

Namacurra possui cerca de 201.000 habitantes e uma densidade populacional de 99 habitantes/km2. A 

população é jovem (47% abaixo dos 15 anos).  

Das 54 famílias do distrito, a maioria é do tipo sociológico nuclear com filhos, i.e., com um ou mais 

parentes para além dos filhos e têm em média 3 a 5 membros. Os casamentos são efectuados na sua 

maioria depois dos 12 anos de idade. A religião Muçulmana é a mais predominante com cerca de 39.9% 

seguida da Católica com 21,8%, Evagélica 19,9%, Tetemunhas de Jeová 9,8% e outras com 8,6%. 

A língua mais falada é o Elomwe. Cerca de 70% da população do distrito com 5 ou mais anos não sabe 

falar português. 

1.23.3 Educação 

Cerca de 78% da população é analfabeta, predominantemente mulheres, a taxa de escolarização é baixa, 

com apenas 32% dos habitantes a frequentarem ou já frequentaram a escola. A rede escolar em 2003 

era composta por 92 escolas, sendo 84 escolas primárias do nível 1, sete (7) do nível 2, e uma (1) do 

ensino secundário geral, frequentadas por 37 mil estudantes e 482 professores.  
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1.23.4 Saúde 

A rede sanitária do distrito comporta 2 centros de saúde de nível I, quatro (4) de nível II/III e quatro (4) 

postos de saúde, com um total de 77 camas e técnicos e 33 assistentes de saúde. 

1.23.5 Transportes e comunicações  

O distrito possui transporte ferroviário, rodoviário e marítimo. Namacurra é atravessado por troços de 

estrada nacional, que lhe possibilitam o acesso às cidades de Quelimane e Mocuba, bem como os outros 

distritos da província.  

O distrito possui 103 Km de estradas terciárias reabilitadas. As estradas terciárias têm uma grande 

importância na comercialização e escoamento da produção agrícola, para além de garantirem a comuni-

cação do distrito com as diferentes localidades.  

Em termos de telecomunicações, o distrito dispõe de ligações telefónicas e postos de rádio. Para além 

de uma estação dos correios, o distrito conta com uma Central Digital de Telecomunicações.  

1.23.6 Abastecimento de Água e Energia 

O distrito dispõe de um número razoável de fontes de água para abastecimento às populações. No 

entanto, existem ainda comunidades como Malei e Muibele para as quais este recurso é escasso. A Vila 

Sede e o Posto Administrativo de Macuse possuem um pequeno sistema de abastecimento de água. 

O fornecimento de energia a população é quase inexistente, havendo fornecimento de energia á Vila-

Sede garantida por um grupo gerador.  

1.23.7 Economia do distrito  

1.23.7.1 Agricultura 

A agricultura é a actividade predominante e envolve quase todos os agregados familiares. De um modo 

geral, a agricultura é praticada manualmente em pequenas explorações familiares em regime de conso-

ciação de culturas com base em variedades locais.  

A produção agrícola é feita predominantemente em condições de sequeiro, nem sempre bem sucedida, 

uma vez que o risco de perda das colheitas é alto, dada a baixa capacidade de armazenamento de humi-

dade no solo durante o período de crescimento das culturas.  

O sistema de produção predominante nos solos de textura pesada e mal drenados é a monocul-

tura de arroz pluvial (na época chuvosa) seguida por batata-doce (época seca), enquanto nos 
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solos moderadamente bem drenados predominam as consociações de milho, mapira, mexoeira, 

mandioca e feijões nhemba e boer. Este sistema de produção é ainda complementado por cria-

ção de espécies como gado bovino, caprino, e aves.  

1.23.7.2 Pesca  

A pesca constitui uma actividade importante no distrito jogando um papel de relevo no suplemento da 

dieta das populações. O distrito possui 13 centros de pesca. Dados de 2007 indicam para captura total 

de cerca de 9.355 toneladas.  

1.23.7.3 Turismo 

O turismo não tem grande expressão no distrito e circunscreve-se numa pousada, 2 restaurantes, uma 

praia e uma lagoa no Posto Admistrativo de Macusse. 

1.23.8 Características biofísicas 

1.23.8.1 Relevo, Clima e Solos 

O clima do distrito é predominantemente do tipo tropical chuvoso de savana, com duas estações distin-

tas, a estação chuvosa e a estação seca.  

A precipitação média anual é cerca de 1,169 mm, enquanto a evapotranspiração potencial média anual é 

cerca de 1,533 mm.  

A maior queda pluviométrica ocorre sobretudo nos meses de Novembro de um ano a Abril do ano 

seguinte, variando significativamente na quantidade e distribuição, quer durante o ano, quer de ano 

para ano, e a temperatura média está na ordem dos 25,7oC. 

Geomorfologicamente o distrito é repartido em duas unidades principais, nomeadamente: 

• A Bacia Sedimentar que compreede sedimentos recentes e do Quaternário constituido pelas dunas 

costeiras consorciadas às areias hidromórficas, sedimentos fluvio-marinhos (mangais) e os aluviões 

dos rios, e mais ainda a plataforma dos manangas que constituem sedimentos do Terciário;  

• Mais para o Norte o distrito é complementado pelo relevo declivoso derivado das Rochas Meta-

mórficas e Eruptivas do Pré-Câmbrico, conhecido também por "Complexo Gnaisso-granítico do 

Moçambique Belt", de onde derivam solos residuais com texturas que variam desde arenosa a argi-

losa e solos de profundidade rasa a solos muito profundos.  
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1.23.9 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

A zona costeira é caracterizada por solos arenosos em sua grande extensão, havendo algumas zonas com 

solos areno-argilosos com boa capacidade de armazenamento de água. A tempertura média anual é 

quente (25,7o C). A zona é ocupada principalmente por plantações de coqueiro.    

As zonas de Borror, Burbúrio, Supinho no posto Administrativo de Macuse, Namatida-Rio no Posto 

Administrativo de Mixixine e Nglingline no Posto Administrativo de Muceliua possuem solos areno-

argilosos com boa capacidade de retenção de água sendo potenciais para aquacultura em tanques de 

terra, há também nestes locais condições favoráveis para aquacultura em gaiola. 

A zona da Boror no Posto Administrativo de Macuse é potencial para aquacultura em gaiolas.  

A zona de Burbúrio no posto administrativo de Macuse e a zona de Namatida-Rio posto Administrativo 

de Mexixine possuem solos areno-argilosos com potencial para aquacultura em tanques de terra. 

O potencial total para a aquacultura é de 56 hectares para tanques de terra e 673 para gaiolas, localiza-

dos entre as seguintes coordenadas geográficas: 

• Tanques de terra  

Latitude 17o42’10’’ e 17o41’33’’ Sul e Longitude 37o16’14’’ e 37o17’13’’ Este. 

• Gaiolas  

Latitude 17o45’23’’ e 17o42’08’’ Sul e Longitude 37o10’05’’ e 37o12’20’’ Este; 

Latitude 17o41’40’’ e 17o41’11’’ Sul e Longitude 37o17’25’’ e 37o17’57’’ Este.  

O principal constrangimento nestas zonas relaciona-se com a acupação de grandes terras pela compa-

nhia agrícola Boror, embora na sua maioria sub aproveitadas.  
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Figure 18. Zonas potenciais para aquacultura em tanques e gaiolas em Namacurra. 
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1.24 DISTRITO DE INHASSUNGE 

1.24.1 Caracterização e localização do distrito 

O distrito de Inhassunge enquadra-se na região Sul da província da Zambézia, localizando-se entre os 

paralelos 16o 52’ 30” e 18o 11’ 30” Sul e o meridiano 18o 03’ 30’’ e 36o 58’ Leste.  

Com uma superfície de 745 km2, o distrito de Inhassunge encontra-se localizado na parte sul da província 

da Zambézia, sendo uma ilha do Delta do Rio Zambeze, com os seguintes limites: 

• Norte-Distrito de Nicoadala e pela Cidade de Quelimane através do Rio Cuacuá (Bons Sinais). 

• Sul- Distrito de Chinde, através do Rio dos Abreus. 

• Este- Canal de Moçambique (Oceano Índico). 

• Oeste-Distritos de Mopeia e Nicoadala. 

A divisão política e administrativa de Inhassunge é constituída por dois postos administrativos e quatro 

localidades, nomeadamente, posto administrativo de Mocupia, com as localidades de Mocupia-Sede, 

Chirimane e Ilova; e posto administrativo de Gonhane com a localidade de Gonhane-Sede. 

1.24.2 População 

Segundo o censo populacional realizado em 1997, Inhassunge tem 87.396 habitantes, onde cerca de 53% 

é população do sexo femenino e uma densidade populacional de 117 hab/Km², constituindo a maior 

densidade da província. A proporção de jovens com idade inferior a 16 anos é de 48% e dos idosos, com 

idades de 65 anos e mais, é de 3.2%. 

A distribuição territorial da população é irregular verificando-se maior concentração no posto adminis-

trativo-sede, em particular na localidade de Inhassunge-sede, que concentra 49% do total da população 

do distrito, seguindo as localidades de Gonhane-Sede, com cerca de 27% e de Chirimane com 20%. A 

localidade de Ilova é a que regista a menor concentração populacional, com apenas 4%. 

1.24.3 Educação 

Com cerca de 76% da população analfabeta, a taxa de escolarização é baixa, constatando-se que 36% 

dos habitantes frequentam ou já frequentaram a escola.  

No sector da educação, Inhassunge dispõe de 69 escolas, com 253 salas de aula, sendo 63 do Ensino 

Primário do Primeiro Grau (EP1); 2 do Ensino Primário do Segundo Grau (EP2); 3 Escolas Primárias Com-

pletas (EPC), e 1 Escola do Ensino Secundário Geral (ESG), para além de um centro internato. A maior 

parte das salas de aula foram construídas em material precário (234) e somente 19 salas de aula foram 

erguidas em material convencional. O sistema de ensino contou em 2004 com cerca de 266 professores. 
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1.24.4 Saúde 

O distrito de Inhassunge é servido por uma rede sanitária composta por 7 unidades sanitárias com 49 

camas, sendo, 5 Centros de Saúde (4 de tipo 2 e 1 de tipo 1), 2 Postos de Saúde, para além de 10 postos 

de socorros. Inhassunge dispõe de um laboratório e uma maternidade. Dados referentes a 2005, indi-

cam que dos cerca de 80 funcionários de saúde, 26 são técnicos do nível médio, 20 enfermeiros de nível 

básico e elementar e não dispõe de médicos. 

1.24.5 Transportes e comunicações 

O distrito possui uma rede viária não asfaltada com 460 Km de extensão, que no entanto não oferece 

boas condições de circulação em todo o ano. As principais vias existentes são: Recamba-Abreus (45 Km); 

Gonhane-Bigangira (20 Km); Mucupia-Chirimane (22 Km) e Mucupia-Bingagira (18 Km).  

O distrito é atravessado pela estrada regional em terra batida, que liga Quelimane ao distrito e deste ao 

de Chinde com 135 Km, que outrora possuia um transporte colectivo de passageiros. A ligação com a 

cidade de Quelimane é feita por meio de barcos de pequena capacidade, não havendo capacidade para 

o transporte de grandes volumes de cargas ou travessia de viaturas. 

As principais vias de acesso no distrito são em terra batida, tornando-se dificilmente transitáveis no 

período de chuvas. No período seco o areial dificulta a circulação de viaturas sem tração em algumas 

vias. 

Existem no distrito três sistemas de rádio transmissores instalados na Administração do Distrito, no 

Comando da Polícia e no Posto Administrativo de Gonhane e ainda um sistema de telecomunicações 

digital e telefonia móvel. 

1.24.6 Abastecimento de Água e Energia 

Não existe, em todo o distrito, o sistema de água canalizada. Assim, para o abastecimento, as popula-

ções do distrito recorrem a poços e furos de água, existindo no total 46 fontes de abastecimento de 

água, algumas das quais não operacionais, significando uma proporção de um poço para 2.428 pessoas, 

uma relação muita abaixo da média desejável que é de 1 furo para 500 pessoas, segundo os indicadores 

da Direcção Provincial de Obras Públicas e Habitação-Departamento de Águas. Isto significa que o distri-

to precisa de, pelo menos, mais 140 poços para satisfazer as necessidades básicas da população em água 

potável.  

A energia eléctrica é fornecida pela rede de Cahora Bassa (HCB), 24 hora/dia na sede do distrito e ao 

Posto Administrativo de Gonhane. 
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1.24.7 Economia do Distrito  

1.24.7.1 Agricultura 

A agricultura é a principal actividade económica, absorvendo cerca de 49% da população activa do distri-

to. Esta actividade constitui a base de subsistência para os agregados familiares, e é praticada maiorita-

riamente por mulheres. O nível de participação infantil no trabalho é alto, com cerca de 35% das crian-

ças com idades entre os 7 e os 14 anos a participarem na agricultura e na pesca. 

Inhassunge possui um potencial de terra arável de 745.000 ha, dos quais 664.000 ha estão sendo culti-

vados actualmente. Pouco menos de 80% da área é aproveitada para a prática da actividade agrícola.  

A prática da agricultura é maioritariamente feita com recurso a métodos rudimentares, como queimada, 

uso da enxada e pouca diversidade de culturas nos mesmos solos. A única companhia agropecuária acti-

va no distrito, a MADAL, também adopta métodos rudimentares, acrescidos somente pelo recurso à 

tracção animal. Neste distrito existe uma dependência ao monocultivo do coqueiro, a maioria das terras, 

são pertença de uma empresa privada (Grupo MADAL) que aparentemente estaria inibindo a população 

de praticar actividades produtivas para o seu auto-sustento. 

1.24.7.2 Pecuária 

A pecuária é uma das actividades importantes na economia do distrito de Inhassunge, existindo um 

grande potencial natural para o seu desenvolvimento. O sector privado conta com mais de 350 cabeças 

de gado bovino. 

As aves são criadas a uma escala mais elevada, envolvendo cerca de 80% da população que possui em 

média 10-20 aves por família. Enquanto que os caprinos existe uma média 2-4 caprinos/família. 

1.24.7.3 Pesca 

A pesca é uma das principais actividades do distrito. Mais de 60% da população pratica a pesca para sua 

sobrevivência. Esta é feita de forma artesanal, constituindo uma importante fonte de rendimento e 

suplementar da dieta alimentar para as famílias do distrito. Existem no distrito 5 centros de pesca. Dados 

de 2007 apontavam para capturas totais de cerca de 15.098 toneladas. O produto pesqueiro é comercia-

lizado nos mercados locais e na cidade de Quelimane.  

Neste distrito encontra-se uma das unidades importantes de aquacultura de camarão do país, a AQUA-

PESCA, ocupando uma área de 320 ha. 
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1.24.7.4 Turismo 

As enormes potencialidades nas suas paisagens naturais e praias junto ao litoral, constituem um poten-

cial para o desenvolvimento do turismo. Contudo, o turismo constitui uma das actividades pouco estru-

turadas devido ao estado precário das estradas de acesso aos locais turísticos. 

A sede do distrito não reúne condições de alojamento tendo apenas uma casa com a capacidade de 

albergar 10 pessoas. 

1.24.7.5 Indústria e comércio 

No distrito de Inhassunge existem 3 unidades industriais, nomeadamente, AQUAPESCA que se dedica a 

produção e ao processamento de camarão, empregando mais de 700 trabalhadores; Grupo Hibraimo 

Hassane e MADAL vocacionados no processamento de copra.  

A rede comercial é composta por 38 estabelecimentos e 3 mercados rurais com a capacidade de 20 ban-

cas.  

1.24.8 Características Biofísicas 

1.24.8.1 Relevo 

A topografia do distrito de Inhassunge é de planície por excelência, que é o prolongamento da planície 

litoral que se estende pelo continente adentro nas bacias hidrográficas, cuja altitude é, em certas zonas, 

negativa e não ultrapassa os 50 metros. 

1.24.8.2 Clima 

O distrito de Inhassunge localiza-se na faixa do clima tropical húmido, onde a humidade relativa varia ao 

longo do ano, sendo mais alta na época das chuvas que atinge os 90 a 100% e na época seca atinge os 

60%. As temperaturas médias anuais variam cerca de 20-22°C.  

O clima possui duas estações, nomeadamente, estação quente e chuvosa, de Novembro a Abril (período 

em que os ventos sopram do Índico para a faixa do litoral) e estação seca de Julho a Outubro. As maiores 

precipitações registam-se nos meses de Janeiro e Fevereiro.  

1.24.8.3 Solos 

Os solos do distrito são maioritariamente aluvionares, resultantes da deposição dos aluviões do rio Zam-

beze e seus afluentes que atravessam o distrito, que são bastante finos e férteis, propícios para a cultura 

do arroz, legumes, tubérculos (batata doce, mandioca) e hortículas, bem como para a pastagem e apre-

senta em alguns lugares manchas dispersas de solos arenosos, com textura média e pouco férteis, sendo 
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para isso favoráveis para a cultura do coqueiro, tubérculos e legumes. Ao longo da costa há predominân-

cia de solos mais ou menos escuros, salinos com pouca possibilidade de drenagem, não sendo aptos 

para a agricultura. Inhassunge possui igualmente solos hidromórficos que permanecem submersos 

alguns meses do ano. 

1.24.8.4 Hidrologia 

O distrito de Inhassunge está inserido na bacia hidrográfica do Zambeze, sendo portanto, atravessados 

pelos seus afluentes: Cuacua (também conhecido por rio dos Bons sinais); Abreus; Massesse; Nhatinde; 

Caocha; Olinda, Malifate e Mirondone. Todos estes rios são de regime periódico, bastante caudalosos no 

período chuvoso por vezes com ocorrências de inundações e quase secos na época fresca. As suas mar-

gens são aproveitadas para a agricultura. 

1.24.8.5 Flora e Fauna 

A cobertura vegetal costeira do distrito de Inhassunge possui uma vasta área rica em mangal, que tem 

sido utilizada para a construção e combustível lenhoso. Esta cobertura vegetal tem um papel preponde-

rante para reprodução ou desenvolvimento de juvenis de certas espécies de peixes e crustáceos bem 

como na proteção da orla costeira contra vários factores naturais, tais como ciclones e erosão. 

 A riqueza faunística está distribuída em quase todo o distrito, principalmente nas margens dos rios, 

onde concentram maiores e diferentes tipos de espécies de animais provenientes da reserva do Posto 

Campo no Distrito de Mopeia. 

1.24.9 Potencialidades para o desenvolvimento da aquacultura 

O distrito possui grandes extensões de terra com solos areno-argilosos com condições adequadas para 

aquacultura em tanques de terra, para além de possuir temperaturas relativamente altas ideais para 

cultivo de espécies tropicais com destaque para o camarão. O potencial total do distrito em termos de 

área é de743 hectares para aquacultura em tanques de terra, localizados entre os seguintes paralelos: 

Latitude: 17o55’45’’ e 17o53’34’’ Sul e Longitude: 36o52’40’’ e 36o53’20’’ Este; 

Latitude: 17o57’31’’ e 17o56’39’’ Sul e Longitude: 36o52’23’’ e 36o53’37’’ Este;  

Latitude: 17o59’43’’ e 17o58’36’’ Sul e Longitude: 36o53’01’’ e 36o54’11’’ Este.  

Grande extensão de terra da zona costeira deste distrito é ocupada pela Compahia Madal (embora sem 

uma exploração efectiva), limitando o seu uso por outros operadores. 
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A empresa de aquacultura de camarão, AQUAPESCA, encontra-se instalada neste distrito. A exploração 

de alguma área deste distrito para fins de aquacultura, principalmente ao longo do rio dos Bons Sinais 

deverá ter em conta a existência desta unidade.   
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Figura 19. Áreas potenciais para aquacultura em tanques de terra em Inhassunge 
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1.25 DISTRITO DE CHINDE  

1.25.1 Caracterização do Distrito 

O distrito de Chinde fica situado a sul da província da Zambézia, banhado a Este pelo Oceano Índico, ao 

Oeste é limitado pelo distrito de Mopeia, através do rio Nhacatiua, a Norte pelo distrito de Inhassunge 

através do rio Chire. A Sul é limitado pelo rio Zambeze que separa Chinde do distrito de Marromeu da 

província de Sofala. O distrito está inserido na bacia hidrográfica do rio Zambeze e localiza-se na zona da 

foz do mesmo. Pelo facto de se localizar no delta do Zambeze e ser atravessado por muitos rios, o distri-

to é constituído por ilhas e ilhotas. 

O distrito tem três postos administrativos: Chinde-Sede, Luabo e Mecaune, que por sua vez estão subdi-

vididos em 14 localidades. Chinde-Sede (Matilde, Macuandaia e Pambane); Luabo (Luabo-Sede, Mangi-

ge, Nzama, Samora Machel e 25 de Setembro); Micaune (Micaune-Sede, Arijuane, Magaza, Mitange e 

Nhamatamanga). 

1.25.2 População 

Segundo o censo populacional de 1997, o distrito de Chinde possui 129.115 habitantes dos quais 61.833 

são homens e 67.282 mulheres correspondentes a 49.88% e 50.12% respectivamente. Os grupos étnicos 

representados no distrito são predominantemente Mahindô, que habitam geograficamente os postos 

administrativos de Micaúne e Chinde sede e a etnia Sena no posto administrativo de Luabo. 

A distribuição da população pelo território é irregular, existindo agrupamentos em ilhotas como são os 

casos de Chinde-sede e Micaúne. O posto administrativo de Luabo com 51.544 habitantes e o de Chinde-

sede com 44.117 habitantes são os que agrupam maior número e habitantes. Entre as localidades, a de 

Matilde apresenta-se com maior número de habitantes, seguida a de Chinde-sede, enquanto as localidades 

de Luabo e Mucuandaia são as menos povoadas. 

A população urbana é de 16.900 habitantes ou seja 13.1% da população do distrito, portanto, a população 

é predominantemente rural numa percentagem correspondente a 86.9%. A taxa etária mais saliente é de 

jovens os quais correspondem a 46.6 % e a população idosa, com mais de 60 anos é de 0.4% da população 

do distrito. 

1.25.3 Educação 

O distrito conta com dez ZIP's, que congregam noventa e uma escolas das quais dez leccionam o segundo 

grau do ensino primário e uma ESG a funcionar no posto administrativo de Luabo desde o ano de 2004 e 

com salas anexas na sede do distrito a partir do ano lectivo de 2006. O sector ainda se encontra longe de 
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absorver toda criança em idade escolar com base nos dados estatísticos de 2000, no qual se estimava a 

existência de 36.526 crianças em idade escolar de seis a quinze anos de idade, a taxa de absorção foi de 

apenas 40%, correspondente a 14.944 alunos. 

1.25.4 Saúde 

A rede sanitária é constituída por doze unidades sanitárias, sendo três centros e nove postos de saúde. A 

excepção dos três centros de saúde (Chinde sede, Luabo e Micaúne) e Postos de Saúde de Madal, 

Mitange e Bento, os restantes funcionam em condições impróprias pois há falta de instalações conven-

cionais. A rede de saúde do distrito, apesar de estar a evoluir a bom ritmo, é insuficiente, evidenciando 

os seguintes índices de cobertura média: Uma unidade sanitária por cada 16.000 habitantes; uma cama 

para 3.900 habitantes; e um profissional técnico para cada 8.300 habitantes. 

A rede sanitária revela-se insuficiente para atender as necessidades, situando-se o rácio de 10.800 habi-

tantes por unidade sanitária.  

1.25.5 Economia do distrito  

1.25.5.1 Agricultura 

A agricultura constitui a base para a subsistência de maior parte de famílias e as principais culturas alimen-

tares são: milho, arroz, mandioca, sorgo, batata-doce, feijão nhemba, e hortícolas. 

O coqueiro é a única cultura de rendimento, constitui a principal fonte de receitas familiares. O sector fami-

liar encarrega-se do plantio de palmares enquanto as grandes empresas são responsáveis pela exploração 

da copra e fomento do palmar para o sector familiar. 

O acesso a terra é determinado pelas autoridades tradicionais e pelo Governo do Distrito. A área cultivada 

pelo sector familiar é de 33.356 hectares o que corresponde a 4.6% da área total do distrito. No geral a 

maior limitante é a incapacidade de produzir excedentes em quantidades significativas, devido as adversi-

dades naturais aliadas a fraca fertilidade de solos, hábitos culturais, falta de sementes e agricultura não 

mecanizada. 

1.25.5.2 Pecuária 

O distrito possui condições para a criação de animais de grande e pequeno portes nomeadamente bovi-

nos, caprinos, suínos bem como aves. O sector empresarial é dominado pela Companhia de Sena e o 

Grupo MADAL que são os detentores da maior parte dos animais de grande porte, enquanto que o sec-

tor familiar se dedica principalmente à criação de pequenas espécies e aves. O sector familiar conta com 

cerca de 200 cabeças de gado bovino.  
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1.25.5.3 Pesca 

O distrito por se localizar junto a costa do Oceano Indico e ser banhado em grande extensão pelo rio 

Zambeze, seus afluentes e ribeiros, apresenta um grande potencial no domínio pesqueiro. Arrolamento 

feito no ano de 2004, dentro do raio de 20 km da linha da água para o interior, apurou-se a existência de 

2.229 pescadores artesanais em águas marítimas, os quais utilizam nas suas actividades piscatórias, 

redes de emalhar de superfície e de fundo, de arrasto, pesca à linha, redes, levantadoras, palangre, gaio-

las e gamboas. Os operadores enfrentam o problema de falta de condições para a conservação do seu 

pescado. Dados mais recentes (2007) indicam que o distrito possui 17 centros de pesca. As capturas 

totais em 2007 foram de 1.444 toneladas. 

As espécies marinhas mais comuns na região costeira do distrito até 50 milhas do canal são tubarão, 

magambane, peixe pedra, garoupa, corvina real, sardinha, bagre, tainha, magumba e camarão.  

1.25.5.4 Turismo 

Devido a sua localização no Delta do Zambeze, as potencialidades turísticas do distrito de Chinde são 

altas e de grande diversidade de caça desportiva, turismo de observação, turismo de praia. Esta activi-

dade desenvolve-se nos três postos administrativos e o distrito possui recursos naturais para o desen-

volvimento da mesma actividade, embora as vias de acesso constituam um nó de estrangulamento. 

O distrito possui duas instâncias turísticas com infra-estruturas para acomodação de turistas localizadas 

no Posto Administrativo de Micaúne e no Posto Administrativo de Luabo. Existem também, excelentes 

condições para a prática de turismo de praia na sede do distrito e no Posto Administrativo de Micaúne  

Estrategicamente, o turismo constitui o pilar base para o desenvolvimento do distrito, mercê das condi-

ções naturais que oferece, permitindo a prática de actividades turísticas de caça desportiva, de praia, 

campismo, mergulho e pesca desportiva. 

1.25.5.5 Comércio 

Existiram no distrito 36 estabelecimentos comerciais dos quais funcionam apenas 15. O abastecimento 

às populações em bens da primeira necessidade é complementada pelo comércio informal representado 

por 54 bancas fixas.  

Os estabelecimentos são, na sua maioria, de construção em material convencional ao longo da vila sede 

do distrito e arredores. A maior parte dos estabelecimentos comerciais informais são erguidos em mate-

rial precário, onde os produtos são expostos somente durante o período da venda e quando termina o 

dia são recolhidos para casa dos proprietários.  
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1.25.5.6 Uso da terra 

Este distrito possui cerca de 32 mil explorações agrícolas com uma área média de 0,5ha. Com um grau de 

exploração familiar dominante, 72% das explorações do distrito têm menos de 1ha, ocupando somente 

39% da área cultivada.  

Este padrão desigual da distribuição das áreas fica evidente se referirmos que 28% da área cultivada per-

tence a somente 7% das explorações do distrito. Na sua maioria os terrenos não estão titulados e, quan-

do explorados em regime familiar, têm como responsável em quase 75% dos casos, o homem da família. 

No que diz respeito ao cadastro de terra, existiam alguns conflitos de terra entre as companhias agríco-

las e as comunidades. 

1.25.6 Transportes e Comunicações 

Devido à localização e estado de degradação da maior parte das vias rodoviárias do distrito, a via fluvial 

representa alternativa para a entrada e saída de pessoas e bens para o distrito. Para além das vias fluviais, 

terrestres o distrito tem acesso a outros pontos por via marítima. 

Em virtude de maior parte das estradas não terem beneficiado de manutenção há mais de trinta anos, 

agravado pelo facto de algumas pontes terem cedido ao longo do mesmo período, os troços Chinde-Luabo-

Mopeia e Chinde-Micaúne-Inhassunge, são de difícil trânsito. 

Existem no distrito dois batelões pertenças do Estado e sub-alugados a privados, além de pequenas embar-

cações que facilitam a movimentação de pessoas e bens de Chinde a Marromeu e vice-versa, num troço de 

aproximadamente 68 milhas, Madal a Abreus cerca de 15 milhas, Mitange a Quelimane num troço de 53 

milhas marinhas.  

O acesso ao distrito é, por outro lado, facilitado pela existência de 6 pistas de aterragem sendo uma em 

Chinde-sede, uma na vila de Luabo, uma na Ilha Salia e três em Micaúne (uma na sede do posto administra-

tivo de Micaúne, uma no acampamento do Mahimba Game Farm, uma na localidade de Magaza, estas duas 

últimas pertencentes a Companhia MADAL). De referir que as pistas da Sede do Posto Administrativo de 

Micaúne e da Ilha Salia se encontram inoperacionais.  

Existe no distrito um porto flúvio-marítimo localizado na sede do distrito com capacidade de receber 

navios de médio e grandes portes. Apesar desta capacidade natural o porto está desprovido de infra-

estruturas como rampas, guindastes, iluminação, fontes de água potável, alpendre para acomodação de 

viajantes, os quais estão sujeitos a intempéries enquanto esperam partir.  

Telecomunicações 
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O distrito comunica-se com o exterior através da única cabine telefónica (Sistema HF) localizado na sede 

do distrito. Para além desta cabine que funciona na estação dos correios, funcionam em todo o distrito 

16 rádios de comunicações pertencentes a diferentes instituições.  

Parte do posto administrativo de Luabo tem estado a beneficiar-se da rede de telefonia móvel e sinal de 

televisão, captada a partir do sinal do distrito de Marromeu em Sofala, o mesmo acontece com parte do 

Posto Administrativo de Micaúne que recebe sinal de telefonia móvel, captada a partir do distrito de 

Inhassunge. 

1.25.6.1 Abastecimento de Água e Energia 

A sede do distrito e do posto administrativo de Luabo abastecem-se de energia eléctrica produzida a 

partir de grupos geradores. O abastecimento da corrente eléctrica tem enfrentado dificuldades ligadas, 

essencialmente, a exiguidade de fundos para aquisição de combustíveis e avarias sistemáticas resultan-

tes do estado de obsolência dos grupos geradores. 

O Plano Estratégico Provincial para a extensão de energia de Cahora Bassa ao distrito prevê entre os 

anos 2008 e 2015.  

As fontes mais comuns de combustíveis no distrito são constituídas por lenha obtida de mangais e car-

vão vegetal (nas sedes dos postos administrativos) também extraído de mangais, representando mais 

um problema ambiental. O distrito não dispõe de bombas de abastecimento de combustíveis, recorren-

do ao distrito de Marromeu em Sofala ou a pequenos comerciantes que fazem a sua revenda na vila 

sede do distrito. 

Com excepção da vila do posto administrativo de Luabo, o distrito nunca dispôs de uma rede ou sistema 

de abastecimento de água, a rede de Luabo ficou destruída durante a guerra dos dezasseis anos e as 

populações abastecem-se de fontes alternativas. Existem no distrito 149 poços com respectivas bombas 

manuais, localizados no Posto Administrativos de Chinde-Sede, Luabo e Micaúne.  

A actual cobertura de água potável é de 57.7%. Com esta cifra, a representação média é de 173,3 famí-

lias por unidade. Para a cobertura efectiva das necessidades em fontes de água, o distrito necessita de 

mais 109 unidades. 

1.25.7 Características biofísicas 

1.25.7.1 Relevo 

O distrito faz parte de uma região ecológica e sócio-económica do delta do rio Zambeze, mais precisa-

mente o Baixo Zambeze. A região é caracterizada por uma extensa planície de inundação do rio Zambeze 
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e seus afluentes, e nela ocorrem sistemas de terras húmidas formadas por planícies aluvionares dos rios, 

extensos pântanos, pradarias e depressões hidromórficas. 

1.25.7.2 Clima 

O clima predominante é tropical húmido, com duas estações, nomeadamente, seca de Maio a Outubro e 

chuvosa de Novembro a Abril. Diferenciam-se duas estações climáticas, baseadas na temperatura e precipi-

tação, um Inverno seco em que o clima é simetrizado e quente separado por um curto período de transi-

ção. 

Em geral, a estação chuvosa começa duma forma brusca em meados de Novembro, estendendo-se até 

Abril, por vezes até princípios de Maio junto a costa, diminuindo à medida que se afasta do mar para o inte-

rior e durando quatro a cinco meses (Novembro a finais de Março/Abril). 

1.25.7.3 Solos 

O distrito ocorre todo ele numa única formação geológica do Quaternário (formações recentes), deno-

minada por Planície Deltaica Quaternária, sendo a diferenciação baseada no grau de inundação devido 

não só ao escoamento superficial e padrão de drenagem local, mas também a influência das marés e ao 

regime das cheias provocadas pelos rios Zambeze e seus tributários.  

1.25.7.4 Fauna e flora 

O distrito como outras regiões do delta do Zambeze tem como características importantes uma série de 

mosaicos diversificados de comunidades vegetais incluindo a floresta seca e baixa com lagoas, a mata de 

miombo com graminal inundado, a floresta pântano ribeirinha, a savana serrada de acácias, a savana de 

palmeiras e graminal sazonalmente inundado, o graminal pantanoso, permanentemente inundado, pân-

tano de papilos, a caniçado pantanoso, as lagoas, os mangais, matagal das dunas e a praias. Por sua vez, 

essas comunidades vegetais suportam uma abundante e diversificada fauna.  

Devido a localização do distrito no delta do rio Zambeze, a região apresenta-se húmida, criando condi-

ções para o desenvolvimento de pastos que albergam grande diversidade faunística. O delta suporta 

concentração de aves aquáticas. Centenas de aves migradoras paleárticas e intra-africanas do litoral 

dependem sazonalmente das zonas entre marés estuarinas do delta. 

Os crocodilos constituiem uma ameaça, uma vez a rede hidrográfica do distrito ser abundante, ao mes-

mo tempo que o recurso é usado pelas populações para diversas finalidades incluindo a pesca e trans-

porte fluvial. 
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O distrito de Chinde localiza-se no delta do rio Zambeze, o qual constitui um património ecológico, dai 

que existem espécies de animais que no país apenas ocorrem neste delta, como é caso de diversidades 

de aves migratórias paleárticas e intra-africanas do litoral. 

1.25.8 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

O distrito de Chinde possui zonas com solos areno-argilosos na zona de Pambane, potencial em aquacul-

tura em tanques de terra. Na zona da praia junto a sede distrital existem condições adequadas para o 

cultivo de algas marinhas.  

O potencial total do distrito é de 484 hectares para aquacultura em tanques de terra e 428 para aquacul-

tura de algas marinhas, localizados entre os seguintes paralelos: 

• Tanques de terra  

Latitude: 18o40’59’’e 18o39’40’’ Sul e Longitude: 36o23’09’’ e 36o24’49’’Este  

• Algas marinhas  

Latitude:18o37’23’’ e 18o35’21’’ Sul e Longitude:36o26’55’’ e 36o28’57’’ Este  

Grandes áreas da parte costeira e do delta do Zambeze são zonas protegidas, havendo restrições na sua 

exploração.  
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Figura 20. Zonas potenciais para aquacultura em tanques de terra e algas marinhas em Chinde 
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PROVÍNCIA DE SOFALA 

Na província da Sofala foram visitados os distritos Muanza, Dondo, Búzi e Machanga, tendo sido identifi-

cados os distritos com potencial de acordo com os critérios de classificação estabelecidos no quadro 

resumo abaixo. 

 

Tabela 9. Resumo das características das zonas seleccionadas na província de Sofala 

Distrito  Qualidade da água Solos Acessibilidade Ocupação de Terras Infra-estruturas  

Muanza Boa para aquacultura em 

tanques de terra 

Areno-

Argiloso 
Razoável/má  Sem DUAT  Precária  

Dondo Boa para aquacultura em 

tanques de terra 
Argiloso  Boa   Com DUAT/Sem DUAT Boas  

Búzi Boa para gaiolas e tan-

ques de terra 
Argiloso Razoável  Com DUAT/ Sem DUAT  Razoáveis 

Machanga Boa para aquacultura em 

tanques de terra 
Argiloso  Razoável  Sem DUAT Precárias 

 

Tabela 10. Áreas potencias para aquacultura na província de Sofala 

Distrito  Área para aquacultura em tanques de 
terra (ha) 

Muanza 3762,90 

Dondo 1254,80 

Búzi 17284.40 

Machanga 13663,30 

Total  35965,40 

As espécies cultiváveis encontradas e/ou favoráveis ao cultivo nesta província incluem:  

Peixes: Mugilidae (Mugil cephalus), Serranidae (Epinephelus spp) Lutjanidae (Lutjanus spp) e 

Sparidae (Rhabdosargus spp);  

Crustâceos: Penaeidae (Penaeus indicus, P. Monodon, P. Japonicus, Metapenaeus monoceros), 

Portunidae (Scylla serrata). 
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Figura 21. Zonas potenciais para aquacultura marinha na província de Sofala 
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1.26 DISTRITO DE MUANZA 

1.26.1  Localização e caracterização do distrito  

O distrito de Muanza está localizado na região Nordeste e litoral da província de Sofala. É limitado a 

Norte pelo distrito de Cheringoma, a Sul pelo distrito de Dondo, a Este é banhado pelo Oceano Índico, a 

Oeste faz limite com o distrito de Gorongosa e a Sudeste com o distrito de Nhamatanda.  

O distrito possui uma superfície de 7.512 Km² e está subdividido em dois postos administrativos 

(Muanza Sede e Galinha) e quatro localidades, nomeadamente, sede do distrito, Chenapamimba, 

Wirquize, Nhansato e Honve. 

1.26.2  População 

A população recenseada em 1997 foi de 15.308 habitantes, com uma densidade populacional 3 

habitantes/km2. 

1.26.3 Educação 

O distrito de Muanza tem uma taxa de escolarização baixa, com 85% da população analfabeta, 

predominantemente mulheres. Somente 21% dos seus habitantes, com 5 ou mais anos de idade, 

frequentam ou já frequentaram a escola, maioritariamente até ao nível primário. 

A rede escolar conta com 28 escolas (25 do ensino primário nível 1 e 3 EPC), que são frequentadas por 

cerca de 4.892 alunos ensinados por 83 professores. Existem ainda 25 Centros de Alfabetização de Adul-

tos com cerca de 1.453 alfabetizandos e 49 alfabetizadores voluntários e 15 educadores profissionais. 

1.26.4 Saúde  

A cobertura sanitária do distrito é fraca contando com cinco (5) unidades sanitárias das quais, duas (2) se 

localizam na Vila-Sede e três (3) no Posto Administrativo de Galinha. Existem também catorze (14) Pos-

tos de Socorro que funcionam com activistas locais. Cada habitante percorre cerca de 20 a 30 Km a bus-

ca duma unidade sanitária 
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1.26.5 Economia do distrito  

As principais actividades económicas da população são a agricultura, criação animal, caça, artesanato, 

exploração de calcário que alimenta a Fábrica de Cimento do Dondo e a pesca artesanal ao longo do 

litoral e dos rios Muanza e Mecumbezi. 

As oportunidades de emprego são poucas devido à existência de poucas instituições privadas e estatais, 

capazes de empregar grande parte da mão-de-obra local e também à falta de estabelecimentos 

comerciais e de lojas em número significativo. 

1.26.5.1 Agricultura 

Dos 750 mil hectares da superfície do distrito estima-se em 260 mil hectares o potencial de terra arável 

para a agricultura do distrito de Muanza, dos quais só 5 mil são explorados pelo sector familiar (menos 

de 1% do distrito). 

Dois terços da superfície do distrito são ocupados pelo Parque Nacional de Gorongosa, incluindo uma 

área ocupada pela coutada 10 que também abrange os distritos de Cheringoma e Marromeu. 

O distrito de Muanza possui uma densidade populacional relativamente baixa, existindo muita terra não 

ocupada, porém, na sua maioria estas terras são arenosas com sérios problemas de fertilidade, o que 

obriga a prática do nomadismo por parte da população, não se registando conflitos de terras 

assinaláveis. 

De um modo geral, a agricultura é praticada manualmente em pequenas explorações familiares em 

regime de consorciação de culturas com base em variedades locais. 

1.26.5.2 Indústria  

Para além da pequena indústria (artesanato e moageiras), a exploração florestal é uma actividade muito 

importante no distrito existindo duas (2) concessionárias, a saber, MOFLOR (Moçambique Florestal), 

com uma serração que produz travessas para linha férrea bem como madeira para beneficiar a comuni-

dade local e a ITM (Indústria Transformadora de Madeira) que tem como objectivo o abate e transporte 

de toros para comercialização na cidade da Beira. Também se verifica a exploração de carvão vegetal 

pela população da sede do distrito e em Mussapassana. 

Outro recurso de grande importância que o distrito possui é o jazigo de calcário que está sendo explora-

do com a finalidade de abastecer a Fábrica de Cimento do Dondo.  
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1.26.5.3 Comércio  

A actividade comercial do distrito caracteriza-se por pequenas transações conduzidas nas aldeias e em 

pequenos mercados existentes, onde são comercializados produtos agrícolas, pecuários e outros bens de 

consumo. Há também algumas ligações com outros mercados para a comercialização agrícola e de 

madeira, havendo comerciantes que operam no distrito, provenientes das cidades da Beira e de Maputo. 

1.26.5.4 Pesca  

A pesca é uma das actividades geradoras de rendimento para a população local, existindo no distrito 9 

centros de pesca. Dados de 2007 indicavam um total das capturas de cerca de 530 toneladas. 

1.26.5.5 Turismo 

Dois terços da superfície do distrito é ocupada pelo Parque Nacional de Gorongosa e existe uma área 

ocupada pela coutada 10 que também abrange os distritos de Cheringoma e Marromeu. 

O Distrito de Muanza abrange uma parte significativa da área de gestão dos recursos naturais de 

Gorongosa e Marromeu que se estendem entre as extensões baixas dos rios Púnguè e Zambeze e 

estende-se da montanha da Gorongosa a Este da costa, nos distritos de Gorongosa, Muanza, 

Cheringoma e Marromeu ( Reserva de Elefantes e Búfalos ). 

1.26.5.6  Vias de acesso e comunicação 

O Distrito de Muanza é atravessado pela estrada regional (ER) 282 que liga os distritos de Dondo e de 

Caia passando por Cheringoma. A 126 Km a Norte da cidade da Beira, é atravessado pela linha férrea de 

Sena, destruída durante o conflito armado, estando em reconstrução. 

Efectivamente, a ausência de infra-estruturas tem impedido um rápido crescimento do distrito no seu 

todo. Embora estejam em curso obras de reabilitação e/ou abertura de vias de acesso, a maior parte das 

estradas do distrito continuam intransitáveis, o que dificulta a prestação de serviços básicos de 

qualidade. A ER 282 é uma estrada de terra batida em boas condições de transitabilidade. 

Internamente existem 15 estradas terceárias (3 no posto administrativo sede e 12 no posto 

administrativo de Galinha), na sua maioria bastante danificadas devido a falta de manutenção e de 

pontes, que durante a época das chuvas ficam intransitáveis.  

1.26.5.7  Abastecimento de Água 

O distrito é semi-árido e tem enfrentado problemas sérios no que concerne ao abastecimento de água 

potável. 
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A excepção da sede do distrito, onde está instalado um sistema de abastecimento de água e bombas 

manuais, que nem sempre estão operacionais, as comunidades não têm acesso a uma fonte melhorada 

de abastecimento de água potável, tais como poços cobertos, bombas de água, havendo zonas onde a 

população tem de percorrer entre 3 a 5 Km para atingir uma fonte de abastecimento de agua potável 

mais próxima.  

1.26.5.8 Energia 

A cobertura de energia eléctrica circunscreve-se na sede do distrito, onde funciona um grupo gerador 

com a capacidade de 91,5 KVA, para uma rede eléctrica de cerca de 55 consumidores, maioritariamente 

instituições públicas e residências de funcionários públicos, o gerador está sob responsabilidade da 

Administração e funciona apenas durante 4 horas diárias ( 18 as 22 horas ).  

1.26.6 Características biofísicas 

1.26.6.1 Relevo 

O distrito de Muanza, é caracterizado por planalto e pântanos, a região é essencialmente de baixa altitu-

de na faixa costeira da província (0-200 metros acima do nível médio do mar). O panorama paisagístico 

da região é caracterizado por declives planos e quase planos. 

1.26.6.2 Clima  

O distrito de Muanza é influenciado pelo clima do tipo tropical chuvoso de savana, com duas estações 

distintas, quente e chuvosa de Novembro a Abril, fresca e seca de Maio a Outubro, com temperaturas 

medias anuais que variam de 24 a 26 °C 

1.26.6.3 Solos 

O distrito é caracterizado pela ocorrência de solos arenosos, principalmente aluvionares, em particular 

aqueles de textura média a pesada. Estes solos são profundos a muito profundos, ricos em matéria 

orgânica e apresentam ainda excelente capacidade de retenção de água e nutrientes, contudo, podem 

localmente ser ligeiramente salinos e/ou sódicos. 

Ocorrem ainda solos fluvios-marinhos ao longo da linha costeira e nas planícies estuarinas onde se 

desenvolvem os mangais, sendo solos profundos, a muito profundos, muito mal drenados, salinos e 

sódicos. 
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1.26.6.4 Hidrografia 

O distrito possui cinco (5) rios, nomeadamente: Cheneziua, Sambazóe, Urema, Mecumbezi e Muanza. 

Estes rios são pouco aproveitados para actividade agrícola, à excepção do rio Urema onde a comunidade 

desenvolve a pesca artesanal.  

1.26.6.5 Fauna e flora 

Muanza é um distrito rico em espécies florestais (a floresta ocupa 65% da superfície do distrito). A fauna 

é rica em antílopes, búfalos, elefantes, primatas, crocodilos entre outras espécies. 

1.26.7 Potencialidades para o Desenvolvimento de Aquacultura 

A Localidade de Sambazóe no Posto Adminstrativo de Galinha possui áreas com solos areno-argilosos 

potenciais para a aquacultura em tanques de terra, possui ainda condições adequadas para aquacultura 

em gaiolas. O distrito possui um potencial de cerca de 3763 hectares para aquacultura em tanques de 

terra, localizado entre as seguintes coordenadas geográficas:  

Latitude: 19o31’32’’e 19o26’02’’Sul e Longitude: 35o17’54’’ e 35o23’55’’Este  

A zona tem uma baixa densidade populacional, havendo pouca exploração das terras do litoral, que são 

maioritariamente exploradas para agricultura e pecuária familiar. Não existe nas proximidades qualquer 

indústria potencialmente poluente. O clima é apropriado para aquacultura, com as temperaturas médias 

anuais variando de 24 a 26oC.  

A existência de uma linha férrea é uma vantagem para o escoamento de produtos do distrito para a 

cidade da Beira. 
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Figura 22. Zonas potenciais para aquacultura em tanques de terra em Muanza 
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1.27 DISTRITO DE DONDO 

1.27.1 Caracterização e localização do distrito  

O distrito do Dondo é um local estratégico para a economia da província de Sofala, pois nele estão locali-

zadas parte das grandes indústrias e é a segunda maior cidade depois da Beira, e serve de corredor de 

ligação do distrito de Nhamatanda e a província de Manica. É atravessado pelo ramal ferroviário e rodo-

viário (Corredor da Beira) que ligam o Porto da Beira e as províncias de Manica e Tete e os países do 

Inter-Land, através do Zimbabwe, Zâmbia, Malawi.  

O distrito situa-se na margem esquerda do rio Púngue, que vai desaguar junto a cidade da Beira, esten-

dendo-se ao longo deste rio até aos limites do Município da Beira. Com uma superfície de 2306 km² loca-

liza-se no centro-este da província de Sofala, limitando-se a Norte com o distrito de Muanza (rio Sanguzi) 

ao Sul com a cidade da Beira e distrito do Búzi (rio Púngue), a Este com o Oceano Índico (área de China-

macondo) e a Oeste com o distrito de Nhamatanda através do rio Púngue.  

Dondo possui três Postos Administrativos e quatro localidades nomeadamente: 

• Dondo Sede (coincide com a área do Município). 

• Mafambisse, com as localidades Sede e Mutua). 

• Savane (em perspectiva de ser elevado a posto administrativo), com duas localidades (Sava-

ne-Sede e Chinamacondo). 

1.27.2 População  

O distrito possuia uma população recenceada em 1997 de 127.958 e uma densidade populacional de 

68.3 habitantes/km².   

1.27.3 Educação e saúde 

A rede escolar do Dondo funciona com trinta e quatro (34) escolas de EP1, dez (10) de EP2 e três (3) 

escolas de ESG1, 2 delas funcionando o 2º Ciclo do Ensino Secundário (11ª e 12ª classes). 

Existe uma tendência de aumento de número de escolas. Em cada ano o aumento de número de alunos 

é de certa maneira considerável.  

O distrito de Dondo possui um total de 12 unidades sanitárias, sendo 1 hospital geral, 1 centro de saúde 

tipo II, 8 centros de saúde tipo III e 2 postos de saúde, dos quais 58% estão localizados ao longo do Cor-

redor Canhandula a Púnguè. Algumas destas unidades sanitárias encontram-se em mau estado de con-
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servação funcionando com muitas dificuldades. A maior parte da população nos Postos Administrativos 

percorre mais de 20Km para alcançar uma unidade sanitária mais próxima. 

1.27.4 Economia do distrito  

1.27.4.1 Agricultura 

A principal actividade económica do distrito é a agricultura, com destaque para o cultivo de cereais, raí-

zes, tubérculos e hortícolas diversas.  

A agricultura é desenvolvida ao nível do sector familiar e privado. O sector privado absorve grande parte 

da mão-de-obra do sector agrário e usa tecnologias modernas de produção permitindo-lhe que desen-

volva a actividade em mais hectares de terra do que o sector familiar.  

O distrito tem como potenciais agrícolas os vales de Mandruzi e do rio Púngué. O cultivo de arroz é pra-

ticado basicamente nos vales de Mandruzi e Púngué, também é frequente a prática do cultivo de milho e 

diversas hortícolas.  

No distrito destacam-se duas plantações de Eucalipto e Pinho numa área de 5.500 ha na Milha-8 e 

Canhandula, respectivamente. 

1.27.4.2 Pecuária 

A situação actual da pecuária no distrito do Dondo é caracterizada pela existência de criadores de gado 

bovino, caprino, suíno e aves. Esta actividade é desenvolvida pelo sector privado e familiar. O sector pri-

vado é bastante robusto destacando-se na criação de gado bovino e avicultura. 

1.27.4.3 Turismo 

O turismo no distrito não é muito desenvolvido, havendo apenas uma pensão e alguns restaurantes na 

sede distrital. Contudo, existe um centro turístico em Sengo na localidade de Chinamacondo com infra-

estruturas inoperacionais e um centro turístico em Savane com infra-estruturas operacionais, que tem 

tido muita afluência de visitantes aos fins-de-semana.   

1.27.4.4 Indústria e Comércio  

O distrito do Dondo, é considerado como sendo o segundo parque industrial ao nível da província, com 

destaque para pequenas, médias e grandes empresas. Das grandes indústrias destacam-se a Açucareira 

de Moçambique, a Fábrica de Cimentos, a Fábrica de Lusalite e a Fábrica de Travessas de Betão. 

Para além da grande indústria o distrito possui pequenas indústrias de moagem e serração de madeira. 
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1.27.4.5 Pesca 

A actividade pesqueira é praticada basicamente ao longo do rio Púnguè e zona de Sengo, com destaque 

para a captura de diversas espécies de peixe e camarão de água doce e salgada, que é comercializado 

principalmente nos mercados de Dondo e da Beira. As capturas totais em 2007 foram de 535 toneladas. 

Existem no distrito nove (9) centros de pesca.  

Ocorrem também no interior diversos riachos e lagoas com potencial para a actividade pesqueira onde 

as populações locais desenvolvem a pesca utilizando artefactos artesanais. 

1.27.4.6 Uso da terra 

Antes da entrada em vigor da Lei de Terras, o uso e aproveitamento de terra nas comunidades locais da 

província de Sofala era gerido por normas costumeiras no interior da província, onde geralmente as ter-

ras pertenciam a um Clã ou Família Alargada, que tinha a responsabilidade na distribuição, gestão e reso-

lução de conflitos de terras entre os membros da Clã ou da comunidade. Com o fim da guerra o sistema 

de atribuição de terras é feito através de um pedido formal para obter o título da mesma ou ocupação 

legal.  

Segundo dados dos Serviços de Geografia e Cadastro, 184.753 hectares são ainda disponíveis no distrito. 

Isso mostra que existem ainda áreas que podem ser geridas com vista ao desenvolvimento do distrito e 

da população. 

1.27.4.7 Vias de Acesso e Comunicação  

O distrito é atravessado pelo Corredor da Beira, proporcionando-lhe ligações rodoviárias e ferroviárias 

relativamente fáceis com a cidade da Beira, as províncias vizinhas e com o Zimbabwe. 

Os acessos dentro do distrito são feitos em estradas de terra batida, na maioria das quais sem grandes 

limitações de trânsito excepto na época chuvosa, contudo, a maior parte das estradas do distrito não 

tem pontes. A disponibilidade de materiais e os níves reduzidos de tráfego favorecem a manutenção das 

estradas de terra batida existentes.  

A sede distrital é servida pelos autocarros da empresa pública de transportes da Beira e semi- colectivos 

inter-regionais e um serviço diário de comboio de e para a cidade da Beira. 

Dondo possui um aeródromo que necessita de reabilitação dado os vários anos de abandono.  

No distrito funciona a telefonia fixa e móvel, bem como serviços de correios. A rede de comunicações 

tem conhecido um certo crescimento nos últimos anos com a instalação de equipamentos para a Rádio 
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Comunitária, Televisão, Telefonia fixa e móvel, que se juntam a rádios transmissores existentes nos pos-

tos administrativos e localidades. 

1.27.4.8  Água e energia 

A sede distrital e o posto adminitrativo de Mafambisse possuem uma rede de distribuição de água domi-

ciliária. O sistema de abastecimento de água para a sede encontra-se deteriorado registando perdas 

avultadas, sendo a sua reabilitação uma prioridade. A rede não tem capacidade para suportar qualquer 

aumento na pressão. A variação no fluxo do rio causa severas restrições ao abastecimento de água sen-

do um dos problemas que devem ser resolvidos. A regularização do fluxo do rio Púnguè através da cons-

trução de uma nova barragem está a ser analisada pelas autoridades.  

A energia usada no distrito do Dondo é proveniente da Central de Chicamba, e a subestação existente 

tem uma potência de 20 MVA que alimenta as seguintes saídas: Dondo – Inhamizua (22 KV); Dondo – 

Nova Maceira (22 KV); Dondo – Púnguè (22 KV); 

A Subestação de Mafambisse é alimentada com a linha de 110 KV e tem uma potência de 12 MVA; na 

Fábrica Açucareira de Moçambique é feita à 22 KV. 

Os maiores consumidores da energia no distrito são as indústrias tais como Açucareira de Mafambisse, 

Cimentos de Moçambique, Sociedade Agrícola do Púnguè, Fábrica de Lusalite e Fábrica de Tijolos. 

1.27.5 Características Biofísicas 

1.27.5.1 Clima 

Dondo está situado na latitude 19o 09’ e longitude 34o 50’ e considera-se inserido na zona tropical com 

uma estação quente e chuvosa (Outubro-Março) e fresca e seca (Abril-Setembro). Os extremos do clima 

na região são caracterizados por anos de cheias seguidos por anos de secas, e com uma certa regulari-

dade. Está sujeito tanto a ciclone como a secas periódicas no ciclo de 3 anos.  

Devido a grande quantidade de precipitação em curtos períodos de tempo e devido a terras baixas que o 

caracterizam, o distrito sofre sérios problemas de inundações. A média da temperatura máxima anual 

situa-se em 32 oC e a mínima de 20oC. 

1.27.5.2 Solos 

No distrito podem ser encontrados solos aluvionares profundos, cinzento escuros, textura mediana, rela-

tivamente pobres em matéria orgânica o que cria limitações na sua utilização agrícola. 
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Contrastando com estes solos, ocorrem solos aluvionares moderadamente profundos (70 a 100 cm), côr 

cinzenta escura a preta, textura pesada, argilosa e estrutura bem desenvolvida, podendo ocorrer uma 

camada bastante argilosa e compacta o que limita o desenvolvimento de algumas culturas devido a defi-

ciente drenagem.   

Alternando com estes dois tipos de solos, ocorrem solos aluvionares estratificados, com camadas distin-

tas correspondendo aos ciclos de sedimentação de depósito de ciclo de cheias do rio. No grupo de solos 

aluvionares há a destacar aqueles fortemente argilosos, hidromórficos e salinos, com manchas de sais a 

superfície, completamente inaptos para a agricultura.  

No interior e nos terrenos ondulados, destaca-se a planície arenosa de material sedimentar da chamada 

faixa arenosa costeira, de solos profundos, e de textura arenosa.   

1.27.5.3 Topografia e Relevo 

O distrito é caracterizado pela ocorrência de duas zonas geo-morfológicas distintas: (1) Uma que com-

preende as formações aluvionares recentes, representada por uma topografia plana e praticamente sem 

declives; (2) Outra com relevo mais acentuado e caracterizada pelas superfícies suavemente onduladas. 

Estas zonas são separadas por pequenas baixas pouco acentuadas, em geral largas e sem declive ou com 

declive muito suave, onde correm linhas de água que se dirigem ao rio Púngue, formando alguns charcos 

ou pequenas lagoas no seu percurso. Antigos meandros do rio também formam depressões descontí-

nuas do terreno, conservando a água das chuvas durante todo o ano. 

O relevo predominante no distrito é de planícies com zonas baixas inundáveis durante a época chuvosa, 

onde se podem encontrar lagoas, riachos e rios. Ao longo dos rios, riachos e lagoas, as terras são ricas 

para a prática da actividade agrícola e pastagem de gado. 

A erosão ocorre principalmente nas margens do rio Púnguè e praia do Sengo o que facilita a invasão das 

águas às machambas e zonas habitacionais da comunidade. 

1.27.5.4 Hidrologia 

O distrito é atravessado pelo Rio Púnguè e é banhado pela costa marítima do Oceano Índico (Praia do 

Sengo) e possui ainda vários rios de regime permanente e riachos com destaque para os rios (Sanguzi, 

Savane, Chone, Lucotuco e Pungué) e riachos (Nhamissenguere, Nhancoromola, Muadzidzi, Magandafu-

ta e Zero-8 Mussatué) 
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Basicamente o distrito compreende a bacia do rio Púnguè e vale de Mandrudzi. No leito do rio Púnguè 

há possibilidades de construção de 2 reservatórios de água, com perspectiva de uma barragem para fins 

de irrigação das machambas na época seca.  

1.27.5.5 Fauna e Flora  

Abundam no distrito, diversas espécies de fauna bravia, visto que este faz limite com o Parque Nacional 

de Gorongosa e tem uma vasta área tampão. 

 As condições ecológicas favorecem as formações vegetais caracterizadas pelas florestas e savanas her-

báceas, com áreas de floresta aberta e fechada, onde predominam muitas espécies de madeira. Ao lon-

go da costa marítima e rios existem mangais típicos.  

A maior parte da vegetação sofreu influência humana devido a prática de agricultura, exploração flores-

tal da madeira, lenha, estacas, carvão e queimadas descontroladas.  

1.27.5.6 Ecossistemas 

O distrito do Dondo possui um ecossistema diversificado, caracterizado por pântanos, mangais, vegeta-

ção de dunas, planícies, florestas (abertas e arbustivas) e planícies hidrófilas, aspecto natural que requer 

uma grande atenção, pois se verifica uma certa devastação por se situar próximo de uma grande cidade, 

onde o material lenhoso é a principal fonte de energia e de construção.  

Muitos dos mangais na zona urbana foram cortados e existe um problema de desflorestação dos man-

gais do rio Púnguè e praia de Sengo. 

1.27.6 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

A zona costeira de Savane e Sengo possuem solos areno-argilosos, com condições adequadas para 

instalação de tanques de terra. A temperatura é aproriada para aquacultura de espécies tropicais, tendo 

em média anual cerca de 25o C e um mínimo de 20o C. O potencial total do distrito para a aquacultura 

em tanques de terra é de 1255 hectares, localizados entre as seguintes coordenadas geográficas: 

Latitude: 19o42’45’’ e 19o38’49’’Sul e Longitude: 35o04’54’’ e 35o08’00’’ Este.  

Apesar de possuir um parque industrial considerável, a maior parte destas unidades encontram-se no 

interior do distrito tendo pouca influência da costa. Contudo, O distrito é alvo de pesquisas geológicas de 

reservas de gás natural, na localidade de Chinamacondo e na localidade de Sengo, afectando de alguma 

forma o ambiente marinho e costeiro.  
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O posto administrativo de Savane, concretamente a localidade de Chinamacondo é propenso à ocorrên-

cia de ciclones, principalmente na faixa costeira desde a praia de Savave até a foz do rio Sanguzi. 
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Figure 23. Zonas potenciais para aquacultura em tanques de terra no distrito de Dondo 
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1.28 DISTRITO DE BÚZI 

1.28.1 Caracterização e localização do distrito 

O distrito do Búzi enquadra-se na região sul da província de Sofala, na latitude da cidade da Beira, locali-

zado nos terrenos aluvionares da orla costeira, numa zona de forte influência de marés.  

A sede do distrito fica a cerca de trinta milhas da cidade da Beira com acesso directo a esta através da 

via marítima-fluvial. 

As óptimas condições pedológicas para aptidão da cana sacarina, bem como o acesso rápido através do 

mar constituem factores de desenvolvimento, quer para a área de agricultura quer para indústria açuca-

reira e outras dela dependente.  

O distrito do Búzi possui as seguintes rotas de acesso mais importantes que faz ligação com os restantes 

distritos: 

• De Búzi à cidade da Beira via marítima; 

• De Búzi à Tica e Tica à Beira; 

• De Búzi à Muxungué, via Casa Nova; 

• De Búzi à Mutindiri; 

• De Búzi à Machanga. 

Com uma superfície de 7.160Km2, o distrito do Búzi encontra-se localizado na parte Sudoeste da provín-

cia de Sofala, constituindo o curso superior da bacia hidrográfica do rio Búzi com os seguintes limites: 

Norte- distrito de Dondo e Nhamatanda; Sul- distrito de Machanga; Leste- Oceano Índico junto do estuá-

rio do rio Búzi e Púnguè e Oeste- distrito de Chibabava. 

O distrito do Búzi está dividido em três postos administrativos, nomeadamente:  

• Posto administrativo sede com as localidades do Bândua, Grudja e Sede. 

• Posto administrativo de Sofala com as localidades de Ampara e Sede. 

• Posto administrativo de Estaquinha com as localidades de Chissinguana e Sede. 

O Posto administrativo sede de Búzi localiza-se a Norte do distrito num vasto território que se extende 

de Leste ao Ocidente, formando limites do distrito nas suas partes Norte, Nordeste e Noroeste. 

O Posto Administrativo de Sofala é o segundo mais extenso depois de Búzi e localiza-se em terrenos for-

temente influenciados por mar e ambiente pantanoso na parte sudeste do distrito. 
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O posto administrativo de Estaquinha, localizado na parte Centro-Oeste, é o menos extenso, constituin-

do um dos pontos importantes de acesso e saída do distrito.  

De acordo com esta divisão o distrito possui treze regulados e cento e vinte e três povoados. Os princi-

pais aglomerados são nomeadamente, Vila Sede, Bândua, Estaquinha e Guara-guara. As zonas densa-

mente povoadas localizam-se na sua maior parte na localidade de Bândua. 

1.28.2 População  

Dados do censo de 1997 indicam que o distrito possuia uma população de 143.123 habitantes com uma 

densidade populacional de 24.8 habitantes/km2. A população é jovem com 45% abaixo de 15 anos de 

idade, maioritariamente feminina (taxa de masculinidade de 47%) e de matriz rural (taxa de urbanização 

de 10%). 

1.28.3 Educação 

O distrito possui uma rede escolar que se estende por todas localidades e a maior parte dos povoados. 

Conta com 76 escolas, com um total de 327 salas de aula, distribuídas entre o sector público e comunitá-

rio, leccionando do nível primário ao pré-universitário. Esta rede não cobre as necessidades da popula-

ção em idade escolar no distrito. O total dos efectivos escolares em 2005 representava apenas 56,5% da 

população em idade escolar no distrito. 

A participação da rapariga no ensino é baixa, situando-se nos 40,9%. No sector de educação de adultos a 

participação da mulher, segundo dados de Dezembro de 2005, era de 66,8%.  

No subsistema de educação de adultos o distrito conta com 87 centros implantados em todas localida-

des. Frequentam neste subsistema cerca de 5.415 alfabetizandos e educandos. 

1.28.4 Saúde 

A rede sanitária é composta por um hospital rural, dez (10) centros de saúde tipo III, três (3) postos de 

saúde e quinze (15) postos de saúde comunitários, abrangendo todas localidades. No total os estabele-

cimentos de saúde possuem 111 camas para as maternidades e serviços de internamento de doentes de 

medicina geral e cirurgia. 

Cerca de 99 profissionais estavam afectos nas diversas unidades sanitárias, para áreas de medicina pre-

ventiva e curativa, fisioterapia, estomatologia, laboratório e radiologia. 
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1.28.5 Economia do distrito  

O distrito possui enormes potencialidades agrícolas, com solos aptos para várias culturas largamente 

desenvolvidas pelas populações. A agricultura constitui assim a principal actividade e aquela que envolve 

maior número de famílias.  

Estima-se em 322.200 hectares a área do potencial agrícola do distrito, dos quais cerca de 20.842 hecta-

res são utilizados para culturas de sequeiro. Uma vasta área de cultivo é ocupada pela Companhia do 

Búzi que se dedicava ao cultivo da cana sacarina, algodão e outros produtos de comercialização. 

1.28.5.1 Agricultura 

O distrito apresenta grande potencial agrícola para as seguintes culturas, por sinal as mais cultivadas no 

distrito: cereais, fruteiras, hortícolas, legumes, tubérculos, outras culturas de rendimento como cana 

sacarina e tabaco. 

Búzi possui igualmente óptimas condições para o fomento de cultivo por irrigação. Existem nos postos 

administrativos da vila sede e de Estaquinha áreas propícias para a prática de agricultura de irrigação 

com cerca de dois mil hectares de terra e infra-estruturas inoperacionais para uso de rega por gravidade, 

carecendo de reabilitação e manutenção.  

Existem dois sistemas de regadio, nomeadamente, de Cherimónio com 600 hectares construído pelo 

Instituto de Cereais de Moçambique e destinada para o cultivo de arroz e da Companhia do Búzi com 

1.600 hectares concebido para a cultura de cana sacarina. O primeiro regadio necessita de reabilitação 

para o seu funcionamento. 

1.28.5.2 Pecuária 

A pecuária ocupa igualmente uma considerável área fundamentalmente para o pasto de gado bovino. O 

sector familiar ocupa lugar de destaque na criação de gado, sendo detentor de 45,6% de bovinos e quase 

a totalidade dos caprinos, ovinos, suínos e galináceos.  

A maior parte do distrito é tida como região natural de exploração intensiva para o gado bovino. Entre-

tanto, desenvolve-se no distrito de Búzi o sistema de pastagem extensivo, sendo as principais áreas de 

pastos, as planícies de Piri-piri (entre a estrada Tica - Búzi e Rio Pungué), a planície da região de Cheri-

mónio e Ampara. Os pastos estão localizados nas zonas de planícies e são caracterizados de pastos 

doces. O distrito possui boas condições de pasto para o gado e algumas represas para a abeberação de 

animais. 
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1.28.5.3 Pesca 

O distrito é banhado pelo oceano e estuário do Pungué, constituindo um factor para o desenvolvimento 

da pesca. Ocorrem também no interior diversos riachos e lagoas com potencial para a actividade pes-

queira onde as populações locais desenvolvem a pesca utilizando artefactos artesanais. 

Ao longo da costa é desenvolvida a pesca industrial, semi-industrial e artesanal de forma intensiva. Os 

armadores industriais e semi-industriais residem na cidade da Beira e somente os pescadores artesanais 

são residentes do distrito. O total de capturas em 2007 foram de 1797 toneladas. Existem no distrito 44 

centros de pesca. 

A cidade da Beira constitui o grande mercado dos produtos pesqueiros capturados. Tal se deve a facili-

dade de comunicação, por um lado e a grande procura do pescado naquela cidade, por outro. 

1.28.5.4 Turismo 

A actividade turística não é muito expressiva resumindo-se em algumas pensões existentes na Vila do 

Búzi e as peregrinações periódicas ao Santuário Muçulmano de Nova Sofala. 

No Posto Administrativo de Nova Sofala existe um local sagrado, o Santuário de Muenhemucuro, e um 

acampamento turístico inoperacional localizados junto a costa.  

1.28.5.5 Indústria e Comércio  

O distrito de Búzi possui cinco importantes indústrias, nomeadamente, a fábrica de açúcar, a fábrica de 

álcool, a fábrica de descaroçamento de algodão, a unidade de extracção de cal e uma serração. Todas 

estas unidades industriais são pertença da Companhia do Búzi. 

Existem ainda unidades em funcionamento do nível de micro - indústrias resumindo-se em moageiras, 

carpintarias e latoarias. Calcula-se em cerca de uma centena o número de moagens, 80% das quais se 

localizam no posto administrativo Sede. Mais de 50 carpintarias que funcionam no distrito encontram-se 

concentradas quase todas no posto da Vila Sede. Operam na Vila de Búzi sete unidades de latoaria. Des-

tacam-se também nestes ramos algumas oficinas e padarias em número quase insignificante. 

A rede comercial encontra-se desarticulada e grande parte das suas infra-estruturas paralisadas e em 

estado avançado de degradação. 75% dos estabelecimentos comerciais estão localizados no posto admi-

nistrativo Sede. 

O comércio informal, constituído por bancas e barracas, domina esta actividade constituindo a única 

alternativa capaz de levar produtos às zonas mais remotas. Os principais produtos comercializados são 
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os da primeira necessidade, vestuário de segunda mão, utensílios domésticos, bicicletas, material de fer-

ragem e combustível. 

Existe no distrito e sobretudo nas sedes dos postos administrativos centros comerciais caracterizados 

por actividade de venda de excedentes agrícolas no período pós colheita. A venda dos excedentes e a 

procura de produtos alimentares sobretudo açúcar, sabão, óleo alimentar e outros, constitui factor de 

dinâmica dos mercados rurais. Entretanto parte considerável de produtos como hortícolas e pescado 

não encontram mercado no distrito, sendo o principal e o mais importante mercado destes produtos a 

cidade da Beira. 

1.28.5.6 Transportes e Comunicações 

O distrito do Búzi possui uma extensa rede rodoviária, de cerca de 684 km, dos quais 253 km são de 

estradas vicinais de terra batida. A maior parte desta rede está em mau estado de conservação e apre-

senta-se intransitável no período chuvoso. O distrito possui ainda vinte e sete estradas terciárias, com 

aproximadamente 253 km de estrada de terra batida.   

O acesso por via marítima ou fluvial através do rio Búzi é assegurado por pequenas embarcações vulgo 

“chatas” vocacionadas para o transporte de passageiros e carga. Entretanto, o acesso fluvial depende do 

nível das águas do rio, muitas vezes condicionado pelas marés, pelas chuvas e assoreamento do leito. O 

transporte fluvial tem constituído a principal via de comunicação e trânsito da Beira e Búzi nos períodos 

críticos de chuvas, quando as estradas se apresentam intransitáveis. 

A rede de comunicações conheceu um crescimento assinalável nos últimos anos com instalação de equi-

pamentos para a rádio comunitária, televisão, telefonia fixa e móvel que se juntam a rádios transmisso-

res existentes nos postos administrativos e localidades. Na vila sede funciona um posto de correios. A 

ligação entre as diferentes localidades, pertencentes a administração distrital e instituições públicas e 

privadas é garantida por rádios transmissores.  

No distrito existem cinco aeródromos, dois na vila (um na zona da Companhia do Búzi e outro na parte 

administrativa, este último encontra-se paralisado), e outros três inoperacionais, distribuídos pelas loca-

lidades de Bândua, Estaquinha e Sofala.  

1.28.5.7 Abastecimento de Água  

Teoricamente e em função do número de habitantes, o distrito de Búzi possui uma situação minimamen-

te estável em abastecimento de água.  
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O abastecimento de água potável no distrito é assegurado por cerca de 279 fontes, entre poços, furos e 

pequenos sistemas de abastecimento de água. De acordo com a projecção de dados demográficos do 

censo de 1997, a taxa de cobertura em termos de fornecimento de água é de aproximadamente 84,8%; 

contudo a taxa de cobertura é afectada pela dispersão da população, existindo população que ainda 

percorre longas distâncias em busca de uma fonte de água.  

1.28.5.8 Energia  

A vila do Búzi é servida por uma linha de energia de 350 KWA, uma derivação da Rede Nacional, a partir 

de Tica, proveniente da barragem de Cahora Bassa e Chicamba, e que abastece a cidade da Beira. Esta 

linha de tensão também se estende a Companhia do Búzi. 

Esta linha possui dois postos de transformação na vila – Sede, sendo na parte administrativa de 500 KVA 

e outro na zona da fábrica de 200 KVA. No conjunto esta rede servia a cerca de 425 consumidores, em 

2005.  

Perspectivas traçadas indicam que a energia eléctrica desta linha poderá ser estendida a curto prazo às 

localidades de Bândua e Guara-guara, e a longo prazo para o Posto Administrativo de Muxungué, Distrito 

de Chibabava com uma derivação no Posto Administrativo de Estaquinha.  

Grupos geradores de energia e placas solares na sua maioria pertencentes a particulares garantem ilu-

minação em algumas localidades, nomeadamente, Bândua, Guara-Guara, Estaquinha e Sofala. 

1.28.5.9 Uso da terra 

No geral a posse de terra é baseada no sistema de herança para filhos varões. Este sistema costumeiro, 

tem garantido o bom relacionamento entre as pessoas e garantida também uma ausência quase total de 

conflitos de posse e acesso à terra. 

Na sua maioria, os terrenos não estão titulados e, quando explorados em regime familiar têm como res-

ponsável, em quase 75% dos casos, o homem de família. Sendo 60% das parcelas exploradas por famílias 

camponesas da região e o restante pertença de privados, autoridades tradicionais e oficiais do distrito. 

1.28.6 Características Biofísicas 

1.28.6.1 Clima 

A localização do distrito na zona costeira condiciona o clima da região, dada a grande influência do anti-

ciclone do Índico nos fenómenos meteorológicos. Este factor condiciona a ocorrência de um clima tropi-

cal húmido, típico da região costeira de Moçambique caracterizado por dois períodos climáticos. 
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A estação húmida, quente e chuvosa, vai de Novembro a Março, período no qual se registam elevadas 

quedas pluviométricas e por vezes a ocorrência de chuvas ciclónicas. O período seco e frio tem lugar nos 

meses de Abril a Outubro, altura em que a região está sob influência da acção dos anticiclones do Hemis-

fério Sul. 

O sub período de transição entre as duas estações é sensivelmente mais acentuado podendo prolongar-

se até ao mês de Junho. O distrito é banhado em toda a sua faixa costeira por corrente quente do canal 

de Moçambique condicionando temperaturas elevadas e consequentemente o registo de temperaturas 

médias do ar mais elevadas. As amplitudes térmicas em relação as temperaturas do interior são altas, 

favorecendo a elevada evaporação e consequente percentagem de humidade do ar.  

O valor médio anual de evaporação é de 1.860 mm. Os valores médios anuais de humidade variam de 

74.1% no litoral e 73% no interior. As condições climáticas do distrito também são caracterizadas pela 

ocorrência de temperaturas médias anuais de 24.4oC, sendo as temperaturas máximas e mínimas da 

ordem de 28.8oC e 20.1oC, respectivamente. Os valores médios anuais de precipitação são menos de 

1000 mm. 

A região está sob domínio de ventos sudeste que condicionam a elevação da humidade do ar. Estudos 

sobre a seca em Moçambique indicam para a ocorrência periódica de seca no distrito. Este fenómeno 

meteorológico, aliado as cheias periódicas tem constituído um grande problema ambiental e socio-

económico com grande impacto sobre a segurança alimentar e outros aspectos da vida das populações. 

1.28.6.2 Solos 

O distrito é dominado por três grandes unidades de solos, hidromórficos, arenosos e rego solos. 

Os solos hidromórficos ocupam uma extensa zona sub-litoral, planícies de Piri-Piri e Zimbuca e ao longo 

dos rios e riachos. São solos de cor preta com alta percentagem de material orgânico e boa fertilidade, 

particularmente a Oeste do distrito. Na região são também designados por “tandos” sendo próprios de 

zonas de má drenagem, aptos para o cultivo de cana sacarina. 

Ocorrem a Noroeste do distrito, na localidade de Grudja e ainda a sul, em Ampara, duas formações de 

solos arenosos. São solos com fraca capacidade de retenção de água e baixa fertilidade. 

A sudoeste do distrito ocorrem os regos solos. São solos arenosos e franco arenosos, de textura ligeira, 

com uma camada superficial pouco espessa. A camada superficial é escura devido a forte presença de 

alguma matéria orgânica. 
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Solos vermelhos, também chamados por barro vermelho, resultam dos basaltos e estão relacionados 

com os calcários costeiros de Sofala. São solos de côr vermelha intensa, argilosos e compactos de pouca 

fertilidade e ocorrem a Este do distrito. 

A Oeste do distrito, nas duas margens do rio Búzi, ocorre uma mancha de solos calcimórficos. São solos 

delgados, de cor acastanhada, argilosos, compactos e com cascalho de calcário. Ao longo da costa, a Sul 

do rio Búzi, distinguem-se os solos da faixa arenosa costeira. Estes derivam da bacia sedimentar do rio 

Búzi e formam dunas costeiras formando uma faixa arenosa costeira interrompida por “tandos” e for-

mações lodosas de mangal.  

A faixa costeira regista pequenas manchas de solos dunares, claros (cinzentos, amarelos, pardo-

acinzentados e pardo-amarelados), arenosos e franco arenosos. São solos com fraca capacidade de 

retenção de matéria orgânica e nutrientes, sendo muito permeáveis e sujeitos a lavagem mais ou menos 

intensa, em função do regime das chuvas. Ainda nesta faixa, zonas ocupadas por formações de mangal 

ocorrem solos aluvionares lodosos e salinos, resultantes do material da bacia sedimentar. Nas baixas 

interdunares ocorrem solos cinzentos e claros de textura variável. 

1.28.6.3 Topografia e Relevo 

O território do distrito do Búzi se desenvolve na extensa planície aluvionar costeira. A maior parte da sua 

área ocorre na planície fluviomarinha com cotas inferiores a 10 metros. Ocorre a Nordeste a sensivel-

mente 10 quilómetros da sede distrital, Vila do Búzi, uma depressão de solos húmidos e inundáveis, 

conhecida por planície de Piri-Piri, junto a margem direita do rio Pungué. 

As maiores altitudes se registam nas serras sedimentares em Grudja, na zona de Mamundje com 130 

metros a Noroeste do distrito. Grande parte do Posto Administrativo de Estaquinha, incluindo a quase 

totalidade da localidade de Chissinguana, ocorre em zonas elevadas constituindo o prolongamento das 

montanhas do interior.  

O relevo do distrito, no geral, é dominado por planícies e zonas baixas com cotas abaixo do nível médio 

do mar, geralmente inundadas durante as épocas chuvosas. É nestas planícies onde ocorrem algumas 

lagoas e riachos. 

As terras baixas junto a costa, bem como ao longo dos rios oferecem boas condições para a prática de 

agricultura e pastagem de gado. 

As condições geomorfológicas são caracterizadas por uma dinâmica topográfica. Tem lugar nas margens 

do rio Búzi uma intensa erosão sobretudo junto a Vila do Búzi, situação que origina igualmente a ocor-

rência de sedimentação do leito no curso superior do rio. 
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O domínio de uma topografia plana na maior extensão do distrito constitui um factor que favorece a 

ocorrência de inundações. Regularmente registam-se cheias no distrito o que, aliado a erosão e as pra-

gas de gafanhotos, coloca o distrito como uma zona propensa a calamidades. 

1.28.6.4 Hidrologia 

A hidrografia do distrito é dominada pelas bacias dos rios Búzi e Pungué que drenam suas águas na parte 

central, no sentido Oeste a Leste e a Nordeste, no sentido Noroeste a Sudoeste, respectivamente. O dis-

trito é atravessado pelo rio Búzi influenciando assim todos os aspectos hidrológicos e topográficos da 

região. 

O rio Búzi que nasce no Zimbabwe, percorre 437 quilómetros desde a sua nascente até a foz, no Oceano 

Índico. O seu curso inferior observa cotas inferiores a 200 metros, cuja maior parte é feito no distrito do 

Búzi. Na última etapa do seu percurso situa-se a vila do Búzi, onde apresenta um aspecto típico de cur-

sos de água de planície com curvas meandros e muitos afluentes que nele desaguam, provenientes de 

pântanos e planícies marginais. 

Neste curso superior, no território do distrito do Búzi, o rio apresenta uma rede hidrográfica correspon-

dente a uma drenagem imperfeita com canais que se alteram de ano para ano. O rio é navegável neste 

percurso por barcos de baixo calado, não obstante o assoreamento do seu leito derivado da intensa 

acção erosiva. 

O rio Púnguè ocorre na parte Nordeste do distrito separando-o do distrito de Dondo e cidade da Beira. 

Este rio forma considerável bacia no distrito junto ao estuário para onde drenam as águas de alguns ria-

chos e da depressão de Piri-piri. 

O regime hídrico na região também é influenciado por caudais irregulares de numerosos riachos que 

ocorrem de forma temporária e sazonal no distrito. Dentre estes cursos de água se destacam Buzimufo, 

Mafurunge, Buine, Janana, Inchina, Mucicabomufo, Metacola, Mutarangane, Inhatiquite, Chicumbua, 

Maporora, Nhamana, e outros. 

Ocorrem nas planícies de inundação no distrito, pequenas lagoas e pântanos, nomeadamente a lagoa 

Mucaranga na localidade de Ampara, a lagoa Vuca na localidade de Bândua, a lagoa Mararanhe na loca-

lidade Chissinguana, a lagoa Mada no Regulado de Matire, entre outras. 

1.28.6.5 Fauna e Flora  

O mundo animal é pouco desenvolvido devido sobretudo a sua acentuada redução em consequência da 

guerra e do abate indiscriminado. Não existe um inventário capaz de espelhar a realidade em termos de 
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número de população e respectivas espécies pelo que a informação mais credível se assenta nos animais 

que são vistos regularmente como crocodilos, hipopótamos e macacos, estas duas últimas espécies 

devastadoras de culturas. Contudo os registos oficiais da então Direcção Provincial de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural apontam para a existência no distrito de espécies de antílopes, primatas, búfa-

los, hipopótamos, aves e crocodilos.  

As condições ecológicas do distrito favorecem a ocorrência de associações vegetativas caracterizadas 

por florestas, savanas e outros substratos. Parte considerável da vegetação natural encontra-se profun-

damente alterada pela influência humana, particularmente devido a prática de agricultura, queimadas e 

exploração florestal e de lenha. 

Ocorrem no distrito seis grandes unidades vegetativas correspondentes a seguintes zonas ecológicas: 

• Zona litoral de Sofala – com vegetação brenha costeira com matas mais ou menos fechadas; 

• Zonas haloíticas – localizadas entre os níveis de preia-mar na baía onde ocorrem mangais; 

• Zona sub-litotral do Búzi - comporta vastas formações de savana de matas geralmente abertas 

incluindo área de pradarias junto as povoações; 

• Zona sub-litoral a norte de Sofala – compreende áreas integradas e à volta do polígono Estaqui-

nha-Marombe-Panja-Mucheve, com espécies de Acácia, Mucarate, Panga-panga, Mutondo, etc. 

• Zona litoral do Búzi-Púnguè – inclui espécies de Panga-panga, embondeiro, Mutondo, etc., asso-

ciada a pradarias,  

• Zona aluvionares – localmente conhecido por “tandos”, trata-se de uma vegetação constituída 

por gramíneas. 

Existem no distrito várias espécies florestais e de grande importância comercial. A área florestal está 

estimada em 393.800 hectares, contudo o abate descontrolado poderá afectar a existência de certas 

espécies de madeira preciosa.  

1.28.6.6 Ecossistemas 

Ocorrem no distrito vários ecossistemas ou complexos dinâmicos de espécies vegetais com respectivo 

mundo animal em interacção recíproca. O ambiente biofísico é dominado pela topografia plana do ter-

reno e a influência do mar. 
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Os aspectos biofísicos são dominados por uma cobertura do solo que compreende uma vegetação natu-

ral, antropogénica e artificial. Destacam-se de acordo com estas particularidades específicas os ecossis-

temas seguintes: 

• Mangal - ocorre ao longo dos rios Búzi e Pungué e a Sul de Sofala uma vegetação de mangal. 

Este ecossistema compreende uma faixa considerável entre a preia-mar e a baixa-mar e nas 

reentrâncias da costa e riachos de marés, associado ao lodo, onde se encontram algumas espé-

cies halofiticas, nomeadamente, Avicennia marina, Rhyzophora mucronata, Bruguiera gymnor-

rhiza, Ceriops tagal e Sonneratia alba.  

• Dunas costeiras e interiores – também conhecido por zona litoral de Sofala, as dunas se desen-

volvem a sul do Rio Búzi, no Posto Administrativo de Sofala. Estão associadas a ocorrência de 

vegetação de brenha costeira, caracterizada por matas de moita (arbustos baixos) e matagal 

aberto com espécies como Burkea africana, Sclerocarya birrea, Pterocarpus angolensis, Afzelia 

quanzensis, etc. Comporta uma ocupação considerável pela população, entre machambas, habi-

tação e plantas exóticas. 

• Planície aluvionar fluviomarinha – toda a zona Nordeste e Centro-Este, é dominada pela planí-

cie aluvionar constituindo uma formação herbácea inundável e inundada. As zonas aluvionares 

ou “tandos” possuem uma vegetação constituída por graminais compostos por Hyparrheniaspp, 

Adrpogon spp, Panicum maximum, Setaria sp, Themeda triandra.  

• Pradarias e savanas – constituem a chamada zona litoral Búzi-Púnguè com uma vegetação 

caracterizada por espécies como Milletia sp, Hyphaene sp, Brachystegia sp, Hyparrhenia spp, 

Andropogon spp, entre outras. Trata-se de uma formação herbácea arborizada com cobertura 

de 10 a 40%. 

• Florestas – as florestas de baixa altitude abertas e fechadas com 40 a mais de 70% de cobertura 

de copa ocupam grandes extensões a Noroeste e Sudoeste do distrito. Também designada zona 

sub-litoral norte de Sofala, estas por vezes intercalado com formações herbáceas e outras asso-

ciações vegetativas e comportam várias espécies florestais como Acácia nigrescens, Pterocarpus 

angolensis, Albizia versicea, Milletia stuhlmannii, Cordyladigitava sp, etc.   

1.28.6.7 Estado actual de conservação dos ecossistemas 

Problemática ambiental  

Os aspectos ecológicos, aliados as condições biofísicas da região, tornam o distrito propenso a ocorrên-

cia de problemas ambientais. Ocorrem no distrito e de forma cíclica, fenómenos calamitosos que colo-



134 

cam Búzi numa situação de vulnerabilidade ecológica permanente, o que afecta sobremaneira o desen-

volvimento socio-económico do distrito.  

Os factores naturais caracterizados por ocorrência de solos aluvionares e por isso de fácil desgaste 

mecânica pela acção hídrica, bem como os grandes e fortes caudais do rio Búzi exacerba o fenómeno de 

erosão. Assim, a problemática ambiental é caracterizada pela ocorrência de fenómenos ecológicos que 

muitas vezes tomam dimensões catastróficas ou de calamidades naturais. 

Erosão  

O distrito do Búzi enfrenta uma acentuada erosão quer fluvial quer costeira. Importantes infra-

estruturas administrativas, sociais, culturais e turísticas foram destruídas pela erosão resultante da acção 

do mar no Posto Administrativo de Sofala. Para além de forçar a mudança da sede do posto para outro 

local, a erosão em Sofala tem progredido de forma acelerada ameaçando destruir património cultural, o 

Santuário de Muenhemucuro.   

Ao longo do rio Búzi e sobretudo junto a vila, a erosão fluvial destruiu grandes áreas das suas margens e 

ameaça ruir importantes infra-estruturas da vila e da fábrica, na Companhia de Búzi. Este fenómeno tem 

criado por outro lado problemas de navegação do rio Búzi devido ao assoreamento do leito a jusante da 

vila. 

Inundações  

As características do rio Búzi, de planície e com variações sazonais de caudal, resultam em transbordos 

do rio indo alagar extensas áreas nas margens. Assim ocorre com frequência cheias que tem assolado 

muitas famílias, destruindo suas culturas e haveres. As cheias e a seca estão por detrás da situação de 

insegurança alimentar que o distrito vive não obstante o seu potencial agrícola.  

1.28.7 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

A zona costeira do distrito, nomeadamente Ampara e Nova Sofala, possuem vastas áreas com solos are-

no argilosos potenciais para aquacultura em tanques de terra. A temperatura da zona é favorável para 

maioria de espécies tropicais, situando-se entre a máxima de 28o C e a mínima de 20o C. 

A existência de uma salina natural pode ser um grande indicador de uma área favorável para o cultivo da 

artémia. 



135 

Na zona de Barradas existe uma área que pode ser usada para aquacultura em gaiolas, possuindo água 

permanente com profundidade acima de 2,5m e uma zona tampão que a abriga das correntes fortes e 

tempestades. 

O distrito possui um total de 17284 hectares de terra potencial para a aquacultura em tanques de terra, 

situados entre as seguintes coordenadas geográficas: 

Latitude: 20o18’52’’ e 20o27’52’’Sul e Longitude: 34o35’42’’e 34o41’47’’  Este; 

Latitude: 20o11’12’’ e 20o05’14’’Sul e Longitude: 34o38’09’’ e 34o46’30’’ Este.  

Constrangimentos 

Um dos maiores contrangimentos que pode dificultar grandes empreendimentos de aquacultura é o fac-

to de as regiões adjacentes as fontes de água estarem densamente povoadas. Outro grande contrangi-

mento é o facto de o distrito estar a ser assolado pela erosão costeira progressiva e pelo fenómeno de 

assoreamento costeiro que chega a soterrar alguns canais. 
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Figura 24. Zonas potenciais para aquacultura em tanques de terra em Búzi 
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1.29 DISTRITO DE MACHANGA 

1.29.1 Caracterização e localização do distrito  

O distrito de Machanga está situado a Sul da província de Sofala, possui os seguintes limites geográficos: 

a Norte com o distrito do Búzi; a Sul com a província de Inhambane através do rio Save que o separa do 

distrito de Govuro; a Oeste com os distritos de Chibabava e Machaze (província de Manica); a Este é 

banhado pelo Oceano Índico. 

A área do distrito é de 9.882 Km2 de extensão, incluindo a coutada n.º 5 com cerca de 5.223 Km2 e 16 

Ilhotas.  

O distrito de Machanga é constituído por três postos administrativos, nomeadamente, a Sede (Mavinga), 

Divinhe e Chiloane, 8 Localidades e 85 povoados.  

1.29.2 População  

Dados do censo de 1997 indicam que o distrito possuia uma população de 44.784 habitantes, com uma 

densidade de 9.5 habitantes/km2, maioritariamente feminina (taxa de masculinidade de 45%) e matriz 

marcadamente rural.  

1.29.3 Educação  

O distrito possui 34 escolas, sendo 27 do ensino Primário do 1º grau (1ª a 5ªClasse), 5 do ensino Primário 

completo (1ª á 7ª classe) e duas do ensino secundário sendo uma comunitária, assistidos por 260 fun-

cionários entre docentes e pessoal de apoio. A rede do Subsistema de Alfabetização e Educação de Adul-

tos é composta por 25 unidades onde funcionam 37 centros.  

Cerca de 80% da população é analfabeta, sendo somente 24% das pessoas com idade igual ou superior a 

5 anos, predominantemente homens, frequenta ou já frequentou o nível primário de ensino escolar.  

1.29.4 Saúde 

A rede sanitária no distrito é constituída por 7 unidades, sendo um do tipo I, cinco do tipo II e um posto 

sanitário, todos com 47 camas, sendo o seu funcionamento garantido por 35 funcionários de saúde. 

O centro de saúde de tipo I, localizado na sede, constitui uma unidade de referência ao nível do distrito, 

bem como para as regiões circunvizinhas, como é o caso da parte Norte da província de Inhambane, 

mais concretamente às populações do distrito de Govuro. 
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Os centros de saúde de tipo II, estão equipados para os serviços de consulta geral, postos fixos de vaci-

nação e maternidade. 

1.29.5 Pesca 

A pesca é a actividade mais relevante no distrito, sendo praticada pela maior parte da população, princi-

palmente na zona costeira, nas Ilhas e nas águas interiores (rios e lagoas), esta actividade tem maior 

impacto a nível das comunidades porque, para além de garantir a alimentação, constituí uma fonte 

importante de rendimento familiar. Dados de 2007 apontam para capturas totais de cerca de 1.027 

toneladas. 

A actividade pesqueira subdivide-se em três grandes grupos, a pesca semi – industrial, artesanal e indus-

trial. A pesca artesanal é a mais praticada, dada a própria condição sócio-económica dos habitantes, cuja 

actividade está basicamente virada à subsistência familiar. Existem neste distrito 46 centros de pesca.  

A pesca artesanal é executada com meios e artes simples. O problema de fraca produtividade na pesca 

artesanal que se tem verificado deve-se a não observância das áreas de pesca para os diferentes esca-

lões. Mas também, as más condições das embarcações, deficientes técnicas de conservação do pescado, 

a falta de infra-estruturas de apoio aos pescadores sobretudo aos artesanais, a falta de manutenção de 

equipamento e infra-estruturas em terra, constituem constrangimentos para o desenvolvimento cres-

cente desta actividade no distrito.  

Tabela 11 Principais Centros Pesqueiros e Espécies no Distrito de Machanga 

Centro pesqueiro Espécie do pescado 

Chame-chame,Chinhumbo, Nhamutite e Guacha  Camarão, santolas, lagostas, lulas e peixe 

Chidano e Chequecha Peixes, santolas, camarão e caranguejo 

Chingune e Tchene Camarão, santolas, peixe, lulas e anchovetas 

Bue e Inhagosse  Peixe, caranguejo, camarão e camarão fino 

1.29.6 Agricultura e pecuária 

A agricultura no distrito, constitui a segunda actividade mais praticada depois da pesca, sendo a área 

cultivada de 14.102 ha num total de 9.882 Km2 de superfície. Esta área é cultivada manualmente e usan-

do tracção animal por cerca de 9.217 famílias camponesas, numa média de 1.7 ha/família. No distrito 

todos têm acesso à terra, por isso, não se tem registado enormes conflitos de terra. 

É mais frequente o conflito homem-fauna bravia/doméstica, principalmente pela invasão das macham-

bas, pelo gado e animais bravios. Os animais mais predominantes no conflito são o gado bovino, caprino, 

macacos, porcos do mato e hipopótamos, este último encontrando-se ao longo das margens do rio Save.  
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Os principais sistemas de produção praticados no distrito pelos camponeses são a consorciação entre 

cereais e leguminosas. Por ser um distrito com uma precipitação baixa e irregular, os camponeses fazem 

uma sementeira contínua ao longo do ano dependendo, de certa forma, das quedas pluviométricas, 

sobretudo na época fresca. 

A actividade pecuária no distrito, é baseada na criação de bovinos, caprinos e aves. O distrito ocupa um 

lugar de destaque ao nível da província, em termos de efectivo de gado bovino, possuindo cerca de 

5.600 cabeças do sector familiar.  

1.29.7 Turismo 

O distrito possuí um certo potencial turístico com praias, condições ecológicas e ambientais capazes de 

proporcionar a prática de actividade turística, principalmente no Posto Administrativo de Chiloane, cen-

tro dos pescadores em Chame-chame e Chequecha. O mar e os seus recursos constituem os principais 

atractivos para o desenvolvimento desta actividade. Existe também um grande potencial florestal e eco-

turismo, com destaque para a coutada nº 05, que está sob gestão privada.  

1.29.8 Indústria e Comércio  

Esta área é dominada pela indústria de processamento de pescado e de produção de sal, existindo ainda 

várias moageiras e fábricas de pão. 

O distrito de Machanga possui 6 unidades instaladas, estando uma ainda em construção, dedicadas a 

pesca e processamento industrial e semi-industrial. 

O comércio é maioritariamente dominado pelo sector informal com cerca de 264 bancas fixas, contudo, 

existem 8 lojas em funcionamento. De um modo geral, o comércio informal dedica-se a venda de bens 

alimentícios, vestuário, produtos de higiene, limpeza e mercadoria diversa. 

1.29.9 Transportes e Comunicações 

O distrito possui 467 km no total, é atravessado pela estrada nacional n.º 1, numa extensão de 82 km 

(asfaltada), existem 168 km de estradas secundárias (de terra planada) e 159 km de estrada terceária (de 

terra planada). As estradas secundárias possuem um estado de conservação razoável, sendo as terceá-

rias e as não classificadas de péssimo estado de conservação. 

O transporte de pessoas e bens dentro e para o distrito é assegurado por transportadores de carga, via-

turas ligeiras e pesadas de mercadorias, velocípedes com e sem motor e tracção animal. 
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O distrito é privilegiado pela sua localização, junto a costa, podendo chegar-se por via marítima a partir 

do Porto da Beira e da Praia Nova, pode-se também chegar as Ilhas de Buene, Chiloane, ao Posto Admi-

nistrativo de Divinhe e a Machanga-Sede. De salientar que as infra-estruturas de atracagem encontram-

se, de alguma forma, danificadas devido a vários factores, tais como a erosão e a deficiente manutenção. 

Por outro lado, a comunicação interna via fluvial é feita através do rio Save partindo de Malalanhe à foz 

numa extensão de cerca de 30 Km e através do rio Gorongosa, de Mutambanhe à foz com cerca de 12 

Km. 

O distrito possui cinco pistas de aterragem, mas actualmente somente duas estão em condições de utili-

zação, as que estão situadas na Sede e Javane no acampamento turístico, carecendo de algum trabalho 

de manutenção, as outras estão localizadas em Divinhe, Maropanhe e Chiloane, estas num estado avan-

çado de degradação.  

Na sede do distrito, está montado um sistema de telefonia digital fixa. O distrito beneficia ainda de sinal 

de telefonia móvel através das antenas instaladas na sede do distrito de Govuro (Província de Inhamba-

ne).  

Existem no distrito, 13 sistemas de rádio receptor/transmissor, sendo 10 pertencentes as instituições 

públicas e as restantes a alguns privados, distribuídas pelos postos administrativos. 

1.29.10 Abastecimento de Água e Energia 

O distrito de Machanga possui um sistema de abastecimento de água potável com cerca de 174 fontes, 

entre furos e poços. Não obstante, ainda existem lugares no distrito que não possuem fontes de abaste-

cimento de água potável, tais como os povoados de Maropanhe, Manaze, Buene, Mutongoacha, 

Mutambanhe, Vumonhe, Matôngua, Javane, Mangueze, Chichiri, Govanonhe, Chitombue, Ndava, Nha-

machire e Malalanhe. 

Este facto pode-se dever a distribuição irregular das fontes existentes, aliado à dispersão da população. 

Pelas características e a localização do distrito ser uma planície, o lençol freático é afectado pela intrusão 

marinha, o que afecta as fontes de abastecimento de água, outro problema prende-se com a maior par-

te das fontes estarem avariadas, devido a fraca assistência, aliado ao fraco funcionamento dos comités 

de água.  

O abastecimento da energia eléctrica é garantido por um grupo gerador que fornece energia a vila sede 

do distrito, sendo gerido pela administração e possui uma capacidade de 125 KVA. 
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De modo a satisfazer as necessidades de consumo, o sistema é operado cinco horas nos dias úteis e sete 

aos fins de semana, no período da noite. O consumo diário de combustível é em média de 50 litros de 

gasóleo e abastece cerca de 67 consumidores domésticos, iluminação pública e 10 instituições. A quan-

tidade de energia produzida é maior em relação ao nível de consumo, daí os custos serem onerosos para 

a operação do sistema. 

1.29.11 Características Biofísicas 

1.29.11.1 Clima 

O distrito de Machanga, segundo a classificação climática de Koppen, é do tipo tropical chuvoso de sava-

na. O distrito no seu todo também é influenciado por um clima seco de estepe com inverno seco e de 

clima temperado húmido. 

1.29.11.2 Solos 

As condições geológicas e o clima constituem a base originária dos solos que se desenvolvem nesta 

região da bacia hidrográfica do rio Save. Como consequência desta origem, alguns destes solos são sali-

nos, o que em alguns casos, resulta em limitações quanto a aptidão para o regadio, particularmente nos 

terraços mais baixos da planície aluvial. 

Em geral, a maior parte do distrito é ocupada por solos de Mananga, com cobertura arenosa variável 

com texturas franco-argiloso-arenosa, castanho amarelo, camada arenosa superficial moderadamente 

espessa a pouco espessa. 

Nos aluviões holocénicos e nos sedimentos marinhos estuários holocénicos as texturas são variáveis 

podendo até ser aluviões estratificados de texturas grossas a médias ao longo do perfil, podendo variar 

até texturas argilosa a franco-arenosa. 

1.29.11.3 Topografia e Relevo 

O distrito de Machanga, possui unidades fisiográficas compostas por calcários e sedimentos do terceario, 

materiais de origem eólica, fluvial e marinha do quaternário. 

 Materiais que constituem a base originária dos solos que se desenvolvem na região banhada pela bacia 

do Save, formam extensas planícies e vales de cobertura arenosa, drenagem moderada à imperfeita, 

com uma certa acidez e salinidade. 
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1.29.11.4 Hidrologia 

O distrito, tem um grande potencial hidrográfico, desde águas marinhas, fluviais e lacustres, isto é, pos-

sui uma linha de costa marítima na parte Este que se estende desde a foz do rio Save/Lihua-Chicota à 

localidade de Buene, que o separa de Ampara-Búzi, através do canal do mar. 

Em relação as águas interiores destaca-se o rio Save como o maior que percorre o distrito, numa exten-

são de cerca de 125Km, da localidade de Javane à foz. Existem também outros rios como: Gorongosa, 

Repembe, Muari, Bunga, Limbave, Chicambaje e Pepa. 

Em termos de lagoas destacam-se as seguintes: 

• Posto Administrativo Sede (Mavinga): Nhambande, Nhacassicane, Nhangonde, Muvi, Nhahole, 

Nhamuteia, Nhadua, Gomanha, Duetue, Nhamua, Nhamatevere, Chissocossa, Zingundo, Nha-

munanga, Missine, Chuvelua, Nharuche, Mphetsa, Chibotua, Inhagumbe, Nharupangue, Monzo, 

Gribonda e Bumbua. 

• Posto Administrativo de Divinhe: Davendave, Nhabumbuire, Chipuri, Nhazuitche, Mahando, 

Nhautchero, Zimbiri, Madicana, Nhanguena, Bongote e Nhanjou. 

1.29.11.5 Fauna e Flora  

O clima constitui factor principal e determinante na vegetação do distrito. Machanga dispõe de uma 

vegetação tipicamente tropical, distribuída da seguinte forma:  

• Na planície costeira encontrámos o mangal, mais concretamente nas baixas em contacto directo 

com o mar e com o rio Save; 

• Nas margens do rio Save encontrámos floresta de galeria, constituída por caniço e palha; 

• Mais para o interior, onde se faz sentir o clima tropical seco, encontrámos árvores e arbustos, 

uma grossa erva que pode ultrapassar 1 metro de altura. As árvores encontram-se dispersas, em 

alguns casos vêm-se arbustos espinhosos e palmeiras. 

A fauna é diversificada mediante as condições da vegetação, podendo-se encontrar animais de grande e 

pequeno porte na coutada oficial n.º 5. 

1.29.11.6  Ecossistemas 

A acção do homem no abate indiscriminado de árvores, as correntes marítimas, as ondas e as marés, 

incluindo a acção dos ventos exercem influências negativas sobre o distrito, o que provoca um desgaste 

contínuo dando origem à erosão, especificamente na Localidade de Mavinga Sede, em toda a zona cos-

teira e Ilhas.  
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O meio ambiente do distrito é grandemente influenciado pelas condições naturais, com destaque para 

cheias, ciclones, seca, queimadas descontroladas e erosão.  

O distrito localiza-se numa zona de planície, atravessado pelo rio Save, que sofre regularmente influência 

das descargas efectuadas nos países vizinhos. 

Devido a sua localização geográfica, o distrito é propenso a acções de correntes fortes de ar provenien-

tes do mar, que as vezes devido a baixas pressões, por estar localizada na zona de planície, provocam 

ciclones.  

Os factores climáticos, aliados ao tipo de solo que ocorre no distrito, fazem com que este sofra ciclica-

mente de estiagem/seca, que de certa forma provoca a perda de culturas e baixa produção, escassez de 

pastos e de fontes de água para a abeberação do gado.  

As queimadas são um problema ambiental que afecta maior parcela do distrito, protagonizado na maior 

parte das vezes por caçadores furtivos e pessoas que cortam sura (bebida extraída de árvores de palmei-

ras silvestres), e no tempo seco é notória por todo o distrito a acção das queimadas com grandes conse-

quências sobre a vegetação e outras componentes ambientais.  

1.29.12 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

O Posto Administrativo de Divinhe e Machanga são zonas caracterizadas por solos areno argilosos com 

boa capacidade de retenção de água, sendo adequados para aquacultura em tanques de terra. O poten-

cial total para a aquacultura em tanques de terra do distrito é de 13663 hectares, localizados entre as 

seguintes coordenadas geográficas: 

Latitude: 20o47’04’’ e 20o36’50’’ Sul e Longitude: 34o47’32’’ e 34o57’40’’Este.  

Há ainda salinas naturais pertencentes a comunidade. Na área adjacente às salinas, pode-se potenciar o 

cultivo da artémia. 



144 

 

Figura 25. Zonas potenciais para aquacultura em tanques de terra em Machanga 



145 

PROVÍNCIA DE INHAMBANE  

Na província de Inhambane foram visitados os distritos de Govuro, Inharrime, baía de Inhambane, Jan-

gamo, Morrumbene, Inharrime e Zavala, tendo sido identificadas áreas com potencial para aquacultura 

nas zonas abaixo indicadas.  

Tabela 12. Resumo das características das zonas seleccionadas na província de Inhambane 

Distrito  Qualidade da água Solos Acessibilidade Ocupação de Terras Infra-estruturas  

Govuro 
Boa para tanques de terra 

Areno-

Argiloso 
Boa  Com DUAT/ Sem DUAT   Razoáveis 

Inharrime Excelente para bivalves  
Arenoso   Boa Com DUAT/ Sem DUAT  Não existe 

Baía de 

Inhambane 

Excelente para gaiolas e bival-

ves 
Arenoso  Excelente  - Excelentes  

 

Tabela 13. Áreas potenciais para aquacultura na província de Inhambane 

Distrito  Área para aquacultura em 
gaiolas (ha) 

Área para aquacultura de bival-
ves (ha)  

Govuro   

Inharrime   

Baía de 

Inhambane 
4146,90 2973,90 

Total  4146,90 2973,90 

 

As espécies cultiváveis encontradas e/ou favoráveis ao cultivo nesta província incluem:  

Peixes: Mugilidae (Mugil cephalus), Serranidae (Epinephelus spp) e Lutjanidae (Lutjanus spp); 

Bivalves: Veneridae (Eumarcia pauperculata, Meretrix meretrix), Ostreidae (Saccostrea cucullata) e Myti-

lidae (Perna perna);  

Camarão: Penaeidae (Penaeus spp). 
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Figura 26. Zonas potenciais para aquacultura em Inhambane  
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1.30 DISTRITO DE GOVURO 

1.30.1 Localização e caracterização do distrito  

Govuro situa-se a Norte da província de Inhambane entre os paralelos 20o e 22o latitude Sul e entre 34o e 

36o longitude Este; dista cerca de 430 km da cidade de Inhambane. 

A Norte limita-se com o distrito de Machanga, província de Sofala pelo rio Save; a Sul com o distrito de 

Inhassoro; a Este é banhado pelo Oceano Índico e a Oeste com o distrito de Mabote. 

Govuro é constituído por dois postos administrativos e cinco localidades, nomeadamente, os Postos 

Administrativos de Mambone com as localidades de Nova-Mambone, Pande e de Save com as localida-

des de Luído, Machacame e Jofane. A Sede do distrito encontra-se na Vila de Nova-Mambone. 

1.30.2 População 

Govuro é habitado maioritariamente por populações de origem ndau que ocupam a zona do litoral e a 

faixa do rio Save que compreende as localidades de Mambone e Machacame, e os mátsua que ocupam 

as restantes localidades, nomeadamente Jofane, Luído e Pande. As línguas faladas por estes dois grupos 

étnicos são ndau, xitswa.  

De acordo com os dados oficiais recentemente actualizados pelo Governo Provincial, o distrito de Govu-

ro é um dos menos habitados da província de Inhambane, com cerca de 30.416 habitantes, numa área 

de 4.584 km2 e densidade populacional de 6,13 hab/km2. 

A maior concentração da população encontra-se ao longo da margem direita do Rio Save, Estrada Nacio-

nal nº 1 e nas Localidades de Mambone e Machacame.  

1.30.3 Educação 

Segundo a carta escolar, existem no distrito até ao momento 23 escolas e 19 unidades de Alfabetização 

e Educação de Adultos. A taxa de analfabetismo é de cerca de 73%, com maior insidência para as mulhe-

res. 

A dispersão da população e a falta de recursos humanos qualificados faz com que seja muito difícil 

implantar infra-estruturas escolares para cobrir a demanda sobretudo em regiões distantes da vila sede, 

o que reduziria as distâncias percorridas. Mesmo assim, o número da população estudantil sobretudo no 

EP1 tende aumentar. Isto deve-se, por um lado, ao programa "lanche escolar" que tem contribuído para 

manter as crianças com pouca posse a não desistirem das escolas, por outro lado, as várias campanhas 

de sensibilização aos pais e encarregados de educação para deixarem as miúdas frequentar escola.  
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1.30.4 Saúde 

A rede sanitária é composta por sete (7) centros de saúde, sendo: um (1) Rural Tipo I e cinco (5) Rural 

Tipo II e um (1) Urbano Tipo C, ao abrigo do Diploma Ministerial nº 127/2002 que aprova a nova classifi-

cação das Unidades Sanitárias. 

A taxa de cobertura sanitária no distrito é de 55%. No interior do distrito, a população percorre mais de 

50 km para atingir a mais próxima unidade sanitária com internamento; são casos de Matata, Mbocota, 

Cubime, Veja e Mabongo, diminuindo o raio para cerca de 40 km no caso de maternidades com Enfer-

meira de Saúde Materno Infantil (SMI) ou Parteira, para assistência ao parto e de atenção integrada às 

doenças de criança. O distrito dispõem somente de um técnico superior afecto ao Centro de Saúde tipo I 

da vila sede. Porém o rácio de médico por população do distrito é 1 para 30.416 habitantes.  

1.30.5 Economia do distrito  

A população activa do distrito de Govuro é de 13.585 habitantes, contudo, não existem indústrias de 

maiores dimensões, apenas pequenas empresas tais como salinas; processamento de mariscos; fábricas 

de serração de madeiras e casas comerciais que absorvem um número insignificante de mão-de-obra.  

Nos principais aglomerados a população ocupa-se pelo comércio informal, pesca no rio Save e no alto 

mar. Existem no distrito 16 centros de pesca. 

A agricultura é a principal fonte de rendimento para a população desta região. Esta actividade envolve 

quase todos os membros do agregado familiar, mas a baixa produtividade dos solos principalmente na 

zona costeira e ao longo da EN-1 faz com que as populações tenham de recorrer à diversificação de acti-

vidades como forma de melhorar a sua renda. O comércio de bebidas tradicionais, a pesca, a caça, a 

venda de materiais de construção bem como a venda da sua força de trabalho constituem as principais 

alternativas. Estas actividades são realizadas em regime temporário ou sazonal para complementar o 

trabalho da machamba, mas não são suficientes para tirar a população da pobreza. 

1.30.5.1 Recursos Minerais 

Em relação aos recursos minerais, o distrito de Govuro possui uma grande riqueza que é o gás natural 

que se localiza na localidade de Pande. Também possui argila na região de Mambone, cal e pedra em 

Save.   

1.30.5.2 Agricultura 

O distrito de Govuro é essencialmente agrícola. A agricultura praticada é basicamente de subsistência, 

em forma de consociação de culturas, mas existem algumas famílias que produzem e comercializam par-
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te de excedente da produção do arroz, milho e hortícolas. Esta última tem sido muito comercializada 

dada a existência de várias extensões de baixas produtivas ao longo do rio Save.  

A terra arável é de cerca de 17.830 hectares em todo o distrito. O sector familiar é o mais representativo 

no distrito, explorando perto de 5.668 hectares de terra arável disponível, assegurando desta maneira a 

produção agrícola. Contudo a disponibilidade de alimentos através de produção ao longo dos últimos 

anos demonstra um défice contínuo devido a seca prolongada que assola o distrito. Estima-se em 4,471 

o número de famílias que se dedicam à agricultura, trabalhando em média 1,5 ha por cada família. 

1.30.5.3 Pecuária 

O distrito é potencialmente apto para a produção pecuária, sobretudo bovina, situando-se em 4º lugar 

na província. Além do abate para o consumo local, o gado é vendido em feira que se realiza às quartas-

feiras com destino a vários pontos da zona sul da província.  

1.30.5.4 Pesca 

A pesca é uma das actividades económicas principais praticadas no distrito de Govuro. Predomina neste 

distrito a pesca de pequena escala desencadeada por pescadores artesanais apesar de ocorrer em 

menor incidência a pesca semi-industrial praticada na sua maioria por pescadores vindos do Porto da 

Beira e cujos desembarques são efectuados na Beira. A pesca é geralmente feita ao longo do rio Save, 

foz, praias lodosas sobretudo na zona de Machaze, pradarias de ervas marinhas e no mar aberto. 

As principais artes de pesca utilizadas são a pesca à linha, o arrasto de praia por vezes mecanizado (rede 

de três malhas), a rede de emalhe e o recurso a gamboas/gaiolas e escavações nos mangais a procura de 

caranguejo de mangal. A pesca a linha seguida da rede de emalhe e o arrasto de praia são as artes de 

pesca mais praticadas no distrito. Existem no distrito cerca de 16 centros de pesca e 91 acampamentos 

de pesca. As capturas totais em 2007 eram de 332 toneladas. 

Os tipos de embarcações utilizadas na pesca são variados desde a canoa (coxo), os botes (3-4m) e as 

chatas (6-11m) usadas na pesca com rede de emalhe ou transporte de carga. Grande parte das embarca-

ções é de propulsão manual (remo) ou vela exceptuando-se as chatas que podem ser movidas a motor. 

Não existe nenhuma embarcação semi-industrial de arrasto de camarão no distrito. As embarcações 

semi-industriais que pescam na área de Govuro são provenientes da Beira como referido anteriormente. 

Apesar de existirem vários centros de desembarque de pescado no distrito de Govuro, apenas duas 

áreas podem ser consideradas de relevo pela quantidade de embarcações e volumes de pescado 

desembarcados, respectivamente a Sul em Nhamábuè e em Velha Mambone a Norte.  



150 

As principais espécies capturadas e cujo registo é conhecido bem como de registos efectuados durante a 

visita de campo em alguns centros de desembarque podem ser vistos na Tabela 14. 

Tabela 14. Principais espécies de pescado capturadas no distrito de Govuro 

Pescado Principais grupos 

Peixe Sardinha, anchoveta, vermelhão, serra, agulha, garoupa, xaréu, ladrão, carapau, 

marreco e tubarão 

Camarão Branco, castanho e tigre  

Caranguejo Caranguejo de mangal e santola  

 

O pescado é geralmente comercializado fresco ou seco. A secagem geralmente é efectuada nos acam-

pamentos de pesca que se encontram dispersos em vários pontos da costa distrital. 

A venda do pescado é geralmente feita nos centros de pesca a diferentes revendedores. Existiam no dis-

trito 3 fábricas de processamento de pescado certificadas pela Inspecção Provincial e que operam com 

algumas irregularidades tendo uma delas encerrado por razões financeiras. Grande parte do pescado 

processado provém de diferentes áreas sendo por isso difícil discernir a sua real proveniência.  

O grande afluxo de retalhistas para além de encarecer o produto tornam-no escasso. Na vila sede (Nova 

Mambone) existe crise de pescado fresco. Por outro lado, a falta de agressividade por parte do empresa-

riado local facilita a fuga do produto para outras províncias como Manica, Sofala e Maputo. O pescado 

do distrito de Govuro chega a ser colocado nos mercados da África do Sul. 

1.30.5.5 Indústria e comércio 

A rede comercial no distrito de Govuro é constituída por um total de apenas 21 estabelecimentos de 

comércio a retalho e formal, que se localizam na Sede do Distrito, em Colonga, no Posto Administrativo 

de Save, para além de dois estabelecimentos de venda a grosso localizados em Nova-Mambone. 

O parque industrial é constituído por 3 indústrias de processamento de mariscos, 3 salineiras, 1 serração 

de madeira na Missão Católica de Doane, algumas moageiras e fábricas caseiras de tijolos. De forma iso-

lada existem algumas pessoas que se dedicam ao fabrico de panelas de barro e potes. 

1.30.5.6 Transportes e comunicações 

Ao nível do distrito existem 25 estradas que totalizam 716 km, assim distribuídos: Estradas primárias 107 

km , estradas terciárias 215 km, estradas vicinais 394 km. 
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Ainda no distrito encontra-se uma das maiores pontes do país, a ponte sobre o rio Save com 810 metros 

de comprimento, recentemente reabilitada. 

O distrito é atravessado pela Estrada Nacional nº 1, num troço de aproximadamente 60 km, de Colonga à 

Vila Franca de Save, no sentido Sul – Norte e vice-versa.  

Com a construção da Estrada Nacional nº 211, que liga a sede do distrito à Estrada Nacional nº 1 em 

Maluvane o distrito beneficia de uma carreira que parte da cidade da Matola à Nova-Mambone, embora 

de forma irregular. Os transportadores semi-colectivos vulgo chapa 100, garantem o transporte de pes-

soas e bens para os distritos de Inhassoro e Vilankulo e à cidade de Maxixe. 

Existe uma relativa facilidade de ligação da Sede do Distrito com os outros pontos do país através das 

Estradas Nacionais nºs 211 e 1; porém, a situação é completamente diferente na parte ocidental, onde a 

precariedade do estado das vias de acesso e a ausência de pólos de desenvolvimento económico, tor-

nam-se uma limitante na circulação de viaturas, deixando as populações na contingência de fazer longas 

distâncias a pé ou de bicicleta de Pande a Luído, Pande/Cubime, Pande/Jofane, Pande/Mabongo ou de 

Save a Jofane. 

Os serviços de comunicação são garantidos através de telefonia fixa e móvel e rádios receptores/ trans-

missores. 

1.30.5.7 Abastecimento de água e energia 

O consumo de água potável ainda constitui um grande constrangimento para a maioria da população. 

Isto deve-se, por um lado, a avarias constantes das bombas manuais e, por outro lado, em algumas 

regiões como a localidade de Jofane, os lençóis freáticos são muito profundos e com água salobre o que 

dificulta a abertura de furos de água. O nível de cobertura de abastecimento de água é de 40% num uni-

verso de 30.416 habitantes. 

A abertura de poços e seu subsequente revestimento é uma das apostas do Governo Distrital como for-

ma de proteger e garantir a higiene das águas para o consumo humano. A gestão destes poços é garan-

tida por comités de água ao nível das localidades. Estes comités foram devidamente treinados para vela-

rem pelas pequenas reparações de manutenção.  
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1.30.6 Características biofísicas 

1.30.6.1 Clima 

O clima predominante é tropical húmido na faixa costeira, tropical seco para o interior, com tendência a 

semi-árido. As temperaturas médias anuais variam de 22 a 24oC e a pluviosidade varia de 400 à 

1000mm. 

1.30.6.2 Solos 

A zona litoral com solos acidentados e permeáveis, é favoravel para agricultura e pecuária. A zona do 

interior do distrito apresenta solos franco-arenosos e areno-argilosos5. 

Hidrologia 

Possui uma rede hidrográfica composta por dois importantes rios nomeadamente Save que tem Côa 

como afluente, Govuro e inúmeras lagoas destacando-se Zimbirre, Chimedje, Nhachicono, Ziombe, 

Nhamulule e Mamema como as mais importantes. 

Relevo 

Predominam no distrito grandes extensões de terra areno-argilosas, sobretudo nas margens do rio Save, 

planícies e pequenos planaltos nas zonas do interior e ao Oeste6. 

Fauna e flora 

A cobertura vegetal do distrito é constituída fundamentalmente por savana arbustiva, floresta aberta de 

miombo com algumas regiões de componente arbórea de grande valor económico, sendo as mais desta-

cadas a chanfuta, jambirre, sândalo, pau-preto e chacate. 

Possui também um enorme potencial faunístico composto por uma variedade de espécies de animais 

tais como javalis, hipopótamos, cabritos do mato, búfalos, cudos, inhalas e pássaros. 

Potencialidades para o desenvolvimento da aquacultura  

O litoral do distrito possui alguns focos de solo argilo-arenoso potenciais para aquacultura em tanques 

de terra. Contudo, a zona costeira possui uma densidade populacional relativamente elevada, consti-

tuindo um constrangimento para uma exploração aquícola de grandes dimensões.  

                                                           
5 Perfil do Distrito do Govuro - Ministério de Administração Estatal/2005 
6 Plano Estratégico do Governo Distrital de Govuro  



153 

DISTRITO DE INHARRIME  

1.30.7 Caracterização e localização do distrito 

O distrito de Inharrime localiza-se a Sul da província de Inhambane e é atravessado pela EN1. Os seus 

limites geográficos são: a Norte o distrito de Jangamo, a Sul o Distrito de Zavala, a Este o Oceano Índico e 

a Oeste os distritos de Panda e Homoíne. Tem uma superfície de 2.744 m2. 

O distrito de Inharrime está dividido em 2 Postos Administrativos: Posto-Sede com 3 localidades (Nha-

nombe, Dongane e Chacane) e o Posto de Mocumbi com as localidades de Mahalamba e Nhapadiane. 

1.30.8 População  

O Posto Administrativo da Sede possui uma população de 55.155 habitantes sendo 24.213 homens e 

30.942 mulheres. 

A população é jovem (45% abaixo de 45 anos de idade) maioritariamente feminina (taxa de masculinida-

de de 44%) e taxa de urbanização de 5%. 

1.30.9 Educação 

A taxa de analfabetismo na população feminina é de 66%, sendo de 43% no caso dos homens. Das 

mulheres do distrito com mais de 5 anos, 58% nunca frequentaram a escola primária e somente 10% 

concluíram o ensino primário. 

A maior taxa de adesão escolar verifica-se no grupo etário dos 10 a 14 anos, onde 64% das crianças do 

sexo feminino frequenta a escola, o que reflecte a entrada tardia na escola para a maioria das crianças 

rurais, sobretudo meninas. 

1.30.10 Saúde 

O distrito possui 1 centro de saúde de nível I, 4 dos níveis II e III e 1 Posto de saúde com um total de 69 

camas e 30 técnicos e assistentes de saúde. Estas unidade sanitárias atendem cerca de 76.518 habitan-

tes do distrito o que significa uma media de 12.753 habitantes por unidade sanitária. 

O centro de saúde, localizado na vila sede atende para além dos 3.970 habitantes residentes nela, outras 

populações transferidas de outras unidades periféricas e do distrito vizinho de Zavala.  
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1.30.11 Economia do distrito  

O distrito de Inharrime possui apetência para a actividade agrícola, podendo dividir-se em duas princi-

pais zonas agro-ecológicas ou de produção. 

A zona que abrange as Localidades de Nhanombe, Dongane, Mahalamba e Chacane possui solos franco-

arenosos e franco-argilosos, e a precipitação média anual e de 1500 mm, chegando a ocorrer algumas 

inundações moderadas. Esta zona tem potencial para a produção de amendoim, mandioca e milho. 

A zona que abrange as localidades de Chacane e Nhapadiane apresentam solos franco-arenosos e areno-

sos e areno-argilosos e uma precipitação média anual de 1200 mm, tendo potencial para a produção de 

amendoim, milho e arroz. Nesta zona ocorrem secas e algumas inundações moderadas no tempo das 

chuvas. 

1.30.11.1 Agricultura 

De um modo geral, a agricultura é praticada manualmente em pequenas explorações familiares em con-

sociação de culturas com base em variedades locais, nomeadamente mapira, milho embora os campo-

neses ainda produzam amendoim e feijão nhemba. 

Algumas famílias empregam métodos tradicionais de fertilização dos solos como o pousio das terras, a 

incorporação do solo de restolhos de plantas, estrume ou cinzas. 

A produção é feita predominantemente em condições de sequeiro, nem sempre bem sucedida sobretu-

do no interior do distrito. 

O distrito de Inharrime não possui infra-estruturas de regadio disponíveis para a exploração agrícola, 

sendo a região considerada marginalmente apta para o desenvolvimento de agricultura irrigada. 

As culturas principais de alimentos básicos para o sector familiar no distrito são a mandioca, o milho, o 

feijão, o amendoim e o arroz que junto com as hortícolas constituem a base de dieta das famílias. 

1.30.11.2 Pecuária 

Dada a existência de um estrato graminoso e arbustivo abundante, a produção pecuária é a actividade 

agrária com maior potencial no distrito de Inharrime. 

O fomento pecuário tem sido fraco. Porém, o investimento privado e a tradição na criação de gado, con-

duz ao crescimento do efectivo bovino, cuja exploração é feita por vários criadores essencialmente de 

base familiar, servidos por algumas infra-estruturas de apoio em mau estado de conservação. 
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1.30.11.3 Pesca 

Sendo um distrito costeiro, o peixe está, naturalmente incluído nos hábitos alimentares das famílias, 

apesar de a actividade de pesca ser pouco desenvolvida. A pesca do alto mar e fluvial, continua a ser 

artesanal e de baixa produtividade devido a falta de equipamento e meios de conservação. Observa-se 

também grandes perdas de pescado devido a falta de tecnologia de processamento. O distrito possui 13 

centros de pesca.  

1.30.11.4 Turismo 

O turismo na zona costeira (Závora), é de baixa qualidade devido a deficiente prestação de serviços, tipo 

de construções, falta de energia, além de existência de casas abandonadas o que pouco contribui para o 

desenvolvimento do distrito. 

1.30.11.5 Comércio 

No comércio, a maior parte de estabelecimentos formais estão encerradas principalmente nas zonas 

rurais, devido a descapitalização dos operadores e as dificuldades de acesso ao crédito. O comércio 

informal contribui substancialmente na disponibilização de produtos da primeira necessidade nas zonas 

rurais. 

1.30.11.6 Uso da terra 

O distrito possui cerca de 18 mil explorações agrícolas com uma área média de 2.5 ha. Com um grau de 

exploração familiar dominante, 45% das explorações do distrito tem menos de 1 ha apesar de ocuparem 

somente 15% da área cultivada. Este padrão desigual da distribuição das áreas fica evidente se referir-

mos que 40% da área cultivada pertence a somente 9% das explorações do distrito. 

Na sua maioria os terrenos não estão titulados e, quando explorados em regime familiar, tem como res-

ponsável, em quase 60% dos casos, o homem da família. 

No que respeita à posse da terra, 60% das 48 mil parcelas em que estão divididas a explorações são tra-

dicionalmente pertença das famílias da região, sendo transmitidas por herança nos filhos. Abrangendo 

em muitos casos pequenas explorações, o seu peso específico em termos de área é de somente 30%. 

Um terço das parcelas agrícolas pertence às autoridades tradicionais e oficiais do distrito. 

1.30.11.7 Transportes e comunicações 

O distrito de Inharrime é servido por vias rodoviárias e ferroviárias (esta última não funciona desde os 

anos 90). 
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A reabilitação das vias rodoviárias tem tido um impacto positivo no desenvolvimento do distrito. O aces-

so para os distritos limítrofes é feito em estradas pavimentadas e em boas condições. Os acessos dentro 

do distrito são feitos em estradas de terra batida mas que não apresentam grandes limitações de trânsi-

to, excepto durante a época chuvosa. 

Em termos de comunicação, o distrito possui telefonia fixa e móvel e recorre ainda a ligações por via 

rádio. 

1.30.11.8 Abastecimento de Água e Energia 

Na vila sede existe um pequeno sistema de abastecimento de água que funciona deficientemente devido 

ao estado obsoleto dos equipamentos. O governo local está a reabilitar a estação de bombagem. Adicio-

nalmente, no distrito existem furos com as bombas de água avariadas e falta de peças sobressalentes, e 

há povoados, como os de Sonduza, Ankoca, Naila, Boquisso, Mussani e Nhalivilo, cujas populações tem 

que percorrer entre 4 a 6 km até a fonte de água mais próxima. A totalidade dos poços e furos dispõem 

de bombas de água, sendo as principais instituições activas no sector, a Água Rural e a KULIMA, que têm 

organizado estágios periódicos de manutenção de bombas de água e também disponibilizado acessórios 

e peças sobressalentes que, porém não obstam aos problemas de operacionalidade existentes. Maior 

parte da população do distrito de Inharrime recorre directamente a poços ou furos (91%). Os pequenos 

sistemas de fontenários e de canalização, na sua maioria fora de casa, cobrem apenas 3% das habita-

ções, predominantemente na Vila de Inharrime. 

Até 2007, só a Vila Sede de Inharrime beneficiava de energia eléctrica, que cobre cerca de 1% da popula-

ção total do distrito. A Vila de Inharrime beneficia da energia eléctrica duma central da EDM. 

1.30.12 Características biofísicas 

1.30.12.1 Relevo 

O relevo do distrito tem duas características, zona de litoral com solos acidentados e zona do interior 

pouco acidentados e planícies. 

1.30.12.2 Clima, Solos e Hidrologia 

O clima do distrito é dominado por zonas do tipo tropical seco, no interior, e húmido, à medida que se 

caminha para a costa, com duas estações: a quente ou chuvosa que vai de Outubro à Março e a fresca 

ou seca, de Abril a Setembro. As temperaturas médias são entre os 18oC e os 33oC. A precipitação média 

anual na época das chuvas (Outubro a Março) é de 1500 mm, com maior incidência nos meses de Feve-

reiro e Março, em que chega a causar inundações. 
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A zona litoral, com solos permeáveis apresenta temperaturas altas. A zona do interior do distrito apre-

senta solos franco-arenosos e areno-argilosos. 

O distrito é atravessado por 5 rios, nomeadamente Inharrime, Nharave, Nhamitande, Nhaliwawe e 

Inhassune e possui sete lagoas (Dongane, Nhacuecue, Poelela, Nhanjele, Nhalindate, Mavunjane e 

Sulue). 

1.30.12.3 Ecossistema 

A vegetação do distrito de Inharrime é constituída por florestas, savanas abertas e matas destacando-se 

as matas de missassa com algumas amostras de espécies de madeiras, também rica em flora melífera. 

1.30.13 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

Neste distrito existe um grande manancial de mexilhão Perna perna na praia de Závora que segundo os 

usos e costumes daquela região, só pode ser explorado uma vez por ano. Esta pode ser uma fonte segu-

ra para a colheita de reprodutores ou sementes para a cultura em outras regiões. Este manancial locali-

za-se entre os paralelos 24o44’54’’ e 24o30’’45’’ de Latitude Sul e 34o48’58’’ e 35o12’08’’ de Longitude 

Este.  

Para além deste bivalve, pode se cultivar também peixe marinho nas águas salobra do rio Inharrime. 
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Figura 27. Manancial de mexilhão no distrito de Inharrime 
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1.31 BAÍA DE INHAMBANE  

1.31.1 Caracterização  

A Baía de Inhambane é limitada a Noroeste pelo Oceano Índico, a Oeste pelo Município de Inhambane, a 

Sul pelo Distrito de Jangamo e a Este pelo Município da Maxixe. 

A baía é um local utilizado para pesca, travessia de pessoas e bens entre os municípios de Inhambane e 

Maxixe. Possui duas pontes cais, uma na cidade da Maxixe e outra na cidade de Inhambane.  

A ponte cais de Inhambane possui uma capacidade para atracagem de navios de médio a grande porte, 

sendo um local importante para descarga e carregamento de mercadorias de/e para os diferentes pon-

tos do país. As infraestruturas portuárias que estavam a registar um grau de degradação considerado 

elevado, conheceram uma reabilitação recente permitindo-as a operar com maior segurança. De referir 

que estas instalações possuem um sistema de frio para armazenagem do pescado.  

O acesso a baía pode ser feito através de qualquer um dos três distritos, sendo no entanto, mais fácil a 

partir de Inhambane e da Maxixe. 

1.31.1.1 Pesca  

A pescas é uma das actividades principais praticadas na baía. Dados de 2007 indicam capturas totais na 

ordem de 1.277 toneladas. As capturas são caracterizadas predominantemente por carapaus e sardinhas 

(famílias Carangidae e Clupeidae). 

1.31.2 Potencial para desenvolvimento de aquacultura  

A baia é completamente protegida da influência de fenómenos naturais advindos do Oceano Índico, 

como são os casos de ondas e eventos fortes. Os solos a volta da baía são arenosos, havendo uma forte 

actividade humana nas margens da baía (residências), principalmente na zona das cidades de Inhambane 

e Maxixe.  

Da zona que vai desde as pontes cais até a parte terminal na baía, possui características adequadas para 

aquacultura em gaiolas (protegida de ventos e ondas fortes, profundidade acima de 5 m em algumas 

zonas), contudo, em pequena escala. Por sua vez, a zona que vai desde a entrada da baía até as duas 

ponte cais, possui grande movimento de barcos, não sendo muito adequado para instalação de gaiolas 

ou outras estruturas que poderiam perturbar o tráfego maritimo. 
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O potencial total para a aquacultura em gaiolas é de 4147 hectares e para bivalves 2974, localizados 

entre os seguinte paralelos:  

Latitude: 23o52’53’’ e 23o48’35’’ Sul e Longitude: 35o25’12’’ e 35o29’32’’ Este; 

Latitude: 23o59’42’’ e 23o52’29’’ Sul e Longitude:35o19’46’’ e 35o23’33’’ Este; 

Latitude: 23o51’43’’ e 23o59’52’’ Sul e Longitude:35o22’25’’ e 35o19’50’’ Este.  



161 

 
Figura 28. Áreas potenciais para aquacultura em gaiolas na baía de Inhambane 
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PROVÍNCIA DE GAZA  

Na província de Gaza foram visitados os distritos de Bilene, Manjacaze e Xai-Xai, tendo sido identificadas 

zonas com potencial para aquacultura no distrito de Xai-Xai, de acordo com os critérios de classificação 

estabelecidos no quadro resumo abaixo.   

Tabela 15 Resumo das características das zonas seleccionadas na província de Gaza  

Distrito  Qualidade da água Solos Acessibilidade Ocupação de Terras Infra-estruturas  

Xai-Xai Boa para tanques de terra e 

gaiolas 

Areno-

Argiloso 
Boa  Com DUAT/ Sem DUAT  Boas  

 

Tabela 16. Áreas potenciais para aquacultura na província de Gaza 

Distrito  Área para aquacultura em 
tanques de terra (ha) 

Área para aquacultura em gaio-
las (ha) 

Xai-Xai 123,30 13,40 

Total  123,30 13,40 

 

As espécies cultiváveis encontradas e/ou favoráveis ao cultivo nesta província incluem:  

Peixes: Mugilidae (Mugil cephalus), Serranidae (Epinephelus spp) e Lutjanidae (Lutjanus spp). 
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1.32 DISTRITO DE XAI-XAI 

1.32.1 Caracterização e localização do distrito 

O distrito de Xai-Xai situa-se na zona Sul de Moçambique, concretamente na província de Gaza, ocupan-

do uma superfície de aproximadamente 1,749 km2, com cerca de 231.669 habitantes, de acordo com os 

resultados do recenseamento geral da população de 1997 e o levantamento feito em 2000,  equivalen-

tes a 46.334 famílias com um número médio de 5 membros cada. 

A base económica do distrito é agricultura e comércio, sobretudo informal, o qual envolve a maior parte 

da população, que para além destas actividades presta serviços na cidade. 

A população do distrito de Xai-Xai tem relação de dependência com a cidade de Xai Xai, outros distritos e 

com a cidade de Maputo em termos de serviços. 

O distrito de Xai-Xai é atravessado pela estrada Nacional n.º 1, bem como pelo Rio Limpopo, e é banha-

do pelo Oceano Índico no Extremo Sul. Na parte Norte é delimitado pelo distrito de Chibuto, a Este pelo 

distrito de Manjacaze e pelo distrito de Bilene a Oeste. 

Administrativamente o distrito é constituído por 3 Postos Administrativos e 14 Localidades a saber: 

• Chongoene (Chongoene-Sede, Nhamavila, Banhine, Maciene, Nhacutse e Siaia). 

• Chicumbane (Chicumbane-Sede, 3 de Fevereiro, Chirrinzene, Julius Nherere e Agostinho Neto). 

• Zongoene (Zongoene-Sede, Novela e Chilaulene). 

1.32.2 Educação 

O distrito possui quase metade de sua população alfabetizada, maioritariamente homens, constatando-

se que 53% da população frequentou ou frequenta o nível primário. 

A rede escolar é composta por 74 escolas das quais, 47 leccionam da 1ª a 5ª classe, 24 leccionam da 1ª a 

7ª e 1 do EP2 (neste caso lecciona de 6ª a 7ª classe), 2 Secundarias e destas 1 é privada, sendo a cober-

tura em 100%. Existem 24 centros de alfabetização e educação de adultos, e o distrito beneficia-se de 

515 sala de aulas das quais 218 são de construção convencional e 297 de construção precária. 

O distrito possui ainda centros culturais, centros de produção artística, pequenas bibliotecas escolares, 

monumentos históricos e vários grupos culturais. 
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1.32.3 Saúde 

No tocante a saúde, o distrito de Xai-Xai possui 16 unidades sanitárias das quais 1 hospital provincial, 1 

hospital rural em Chicumbane, 10 centros de saúde do tipo 2 localizados em Vladimir Lenine, Zongoene, 

Chipenhe, Julius Nherere, Chilaulene, Chongoene, Siaia, Nhacutse e Bungane, 1 centro de saúde do tipo 

1 em Maciene e 4 centros de saúde do tipo 3 em Zimilene, Nhamavila, Banhine e Ndambine 2000, com 

uma cobertura de 88.26%. 

1.32.4 Economia do distrito  

De uma forma geral, a prática de agricultura constitui a base de auto-sustento familiar no distrito. Tam-

bém existem outras actividades que auxiliam a esta, como é o caso da criação de pequenas aves, criação 

de gado bovino e caprino. Além destas, também destacam-se a pesca, artesanato e comércio. 

Este distrito é reconhecido, na zona Sul e em todo o país por ter potencialidades turísticas na sua região 

costeira (Praias de Xai-Xai, Chongoene e Zongoene).  

1.32.4.1 Agricultura 

De um modo geral, pratica-se no ditrito a agricultura de sequeiro, em regime de consociação de culturas 

alimentares, nomeadamente o milho, mandioca, feijão nhemba, amendoim, batata-doce e arroz.  

A agricultura é praticada fundamentalmente pelo sector familiar, fazendo as lavouras, manualmente, 

embora alguns utilizem a tração animal. A população também tem se organizado em associações cam-

ponesas. 

1.32.4.2 Pecuária 

Existem criadores de gado bovino e caprino a nível familiar. Existem na zona interior áreas de pastagem 

que servem de zona tampão entre o Oceano e as zonas residenciais. No Posto Administrativo de Zon-

goene existem duas áreas nomeadamente a Nhabanga e a antiga propriedade do Sr. Manuel Mendes. 

Em Chongoene, existe uma área de pastagem a partir do Hotel Oliveiras, na Praia de Chongoene até ao 

limite com o distrito de Manjacaze, em Chizavane, abrangendo as zonas de Chongoene, Maciene e Nha-

mavila. A maior parte dos pastos são comunitários, exceptuando alguns casos isolados de áreas vedadas. 

1.32.4.3 Pesca 

A costa é caracterizada na sua maior parte por rebentações e recifes que dificultam a prática da pesca 

artesanal, razão por que esta se confina principalmente em águas lagunas e estuários, com grandes con-

centrações em Massingir, Chókwè, Chibuto e Manjacaze. 
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No distrito de Xai-Xai, existe 7 centros de pesca, que se dedicam basicamente na pesca de peixe pedra, 

garoupa, vermelhão, peixe-serra, camarão e lagosta.  

Da costa marítima, não bem explorada pelos operadores locais, por maioritariamente apresentar-se em 

mar-aberto, reconhece-se o potencial que existe em peixe e outro tipo de mariscos. 

1.32.4.4 Turismo 

A costa de Xai-Xai possui um potencial turístico elevado. A exploração turística é cada vez mais intensa 

existindo vários estabelecimentos turísticos entre hoteis, lodges e casas de férias alguns dos quais de 

alto padrão. A existência de cerca de 80 Km de costa com belas paisagens nas praias de Zongoene e 

Chongoene potencia a exploração turística nesta zona. 

1.32.4.5 Comércio e Indústria 

O comércio no distrito é repartido entre o sector formal e o informal, existindo 159 estabelecimentos 

comerciais formais em funcionamento e cerca de 354 informais (barracas). 

Em relação a indústria, existem no distrito de Xai-Xai 23 pequenas fábricas que têm como actividades 

principais o engarrafamento de vinhos e sumos, empacotamento de chá, gráficas e serviços, padarias, 

juntas para automóveis, etc. Encontram-se paralisadas 11 fábricas que se dedicavam ao processamento 

de tomate e arroz, estúdios gráficos, etc. 

1.32.4.6 Uso da terra 

No geral a posse de terra é baseada no sistema herança para filhos varões. Este sistema costumeiro tem 

garantido o bom relacionamento entre as pessoas, evitando conflitos de posse e acesso à terra. 

Segundo a base de economia familiar do distrito, 85% das explorações agrícolas são cultivadas por 3 ou 

mais membros do agregado familiar. Essas explorações estão divididas em cerca de 51 mil parcelas, 

metade com menos de meio hectare e explorados em 55% dos casos por mulheres onde se juntam a 

25% de agricultores, a crianças menores de 10 anos de idade de ambos sexos. 

Na sua maioria, os terrenos não estão titulados e, quando explorados em regime familiar têm como res-

ponsável, em quase 75% dos casos, o homem de família. 60% das parcelas são exploradas por famílias 

camponesas da região e o restante pelo sector privado, autoridades tradicionais e oficiais do distrito. 

1.32.4.7 Transportes e comunicações  

O distrito é beneficiado por vias de acesso de várias categorias. É atravessado pela EN1 a qual se encon-

tra em bom estado de conservação sobretudo no extremo Sul. Existem também outras vias de acesso 
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em estado de degradação que servem de comunicação aos aglomerados. Muitas das vias são somente 

acessíveis recorrendo a veículos de tração às 4 rodas (4x4). 

No tocante a comunicação por meio de telefone o distrito beneficia-se da rede de telefonia móvel, tele-

fonia fixa, fibra óptica, rádios transmissores, sinal de televisão e rádio. 

1.32.4.8 Abastecimento de Água e Energia 

A cidade de Xai-Xai possui uma rede de abastecimento de água potável recentemente reabilitada e 

ampliada. As outras partes do distrito são beneficiadas pelo sistema de abastecimento por fontenários, 

furos e poços, 5 sistemas de abastecimento de água.  

O distrito ainda enfrenta dificuldades de abastecimento de água potável havendo ainda populações que 

são obrigadas a fazer grandes deslocações para encontrar uma fonte de água. 

No que diz respeito a rede eléctrica, o distrito possui 7 redes de energia (Julius Nherere, 3 de Fevereiro, 

Chicumbene, Ndambine 2000, Chipenhe, Chongoene e Fidel Castro), e tem uma sub-estação de energia 

eléctrica, não cobrindo todo o distrito. 

1.32.5 Características biofísicas 

1.32.5.1 Clima 

Segundo os dados fornecidos pelos Serviços de Meteorologia de Gaza, a área em estudo é caracterizada 

por um clima tropical húmido pela classificação do Koppen. O distrito é influenciado pelos anti-ciclones 

do Índico e do Atlântico pela célula continental de alta pressão (época fresca), pela depreciação conti-

nental de origem técnica (época quente). Ainda pela sua posição geográfica, o distrito encontra-se na 

zona de influência de sistemas frontais e depressionário que transporta massas de ar polares marítimas 

que podem originar chuvas e aguaceiros na época fresca, aguaceiros e trovoadas na época quente. A 

precipitação média anual situa-se acima de 700 mm. 

 

1.32.5.2 Solos 

O distrito de Xai-Xai é constituído pedologicamente por diferentes estruturas, isto porque a medida que 

se parte da zona Norte do distrito (Posto Administrativo de Chongoene) observam-se solos de textura 

arenosa na maior parte. Já quando se desloca a zona centro do distrito (cidade de Xai-Xai e posto admi-

nistrativo de Chicumbane) a textura dos solos torna-se areno-argilosa quase na proporção de 1:1. Por 

fim no posto administrativo de Zongoene a textura do solo é predominantemente argilosa o que os tor-
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na mais produtivos. Em algumas zonas baixas encontram-se solos do tipo turfoso com maior potencial 

de fertilidade para prática de agricultura. 

1.32.5.3 Topografia 

Do ponto de vista topográfico, o distrito de Xai-Xai é caracterizado por zonas acidentadas e em algumas 

partes com fracas pendências inferiores a 5% e fortes pendências superiores a 5% e estas últimas favo-

recem a ocorrência da erosão enquanto as inferiores com uma aptidão boa para habitação, bem como 

para implantação de equipamentos e infra-estruturas. 

1.32.5.4 Estado actual de conservação dos ecossistemas 

A situação ambiental do distrito é bastante crítica em termos de construção de habitações nas dunas 

que são susceptíveis a erosão hídrica dado que os solos facilmente poderão desmoronar causando danos 

materiais e humanos. 

Outro aspecto crítico é relacionado com o tratamento do lixo que na maioria dos casos é queimado pro-

vocando a poluição do meio ambiente. 

Verifica-se ainda a devastação da mata aberta de forma a adquirir lenha, material de construção e o aba-

te indiscriminado das árvores para ter o espaço para construção e abertura de campos de cultivo sem a 

devida observância das necessidades destas no futuro. 

A erosão costeira tem tomado proporções alarmantes, principalmente no Posto Administrativo de Zon-

goene. 

1.32.5.5 Hidrologia 

Os rios dos Elefantes e o Limpopo nascem em zonas montanhosas fora de Moçambique, mas correm em 

baixos planaltos e planícies costeiras em todo o território Nacional com um declive elevado a montante 

e um declive pouco acentuado a jusante o que propicia inundações da planície fluvial no período chuvo-

so. 

No distrito de Xai-Xai, os rios Limpopo e Lumane recebem águas das dunas através de colectores de 

águas subterrâneas ou fios melhorados que serviriam para a irrigação dos campos agrícolas de Angluza-

ne, Chicumbane, Lezírias, Nhacungo, Ponela e Umbapi. 

As lagoas de Inhamissa e Massatingue, no distrito de Xai-Xai são as de maior destaque. 
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1.32.5.6 Fauna e flora 

O Distrito de Xai-Xai possui diferentes tipos de vegetação que são: arbustos, floresta artificial mista e 

floresta natural, em constante transformação devido a sua exploração para aquisição do material de 

construção, lenha e prática de artesanato. Existe uma rede extensa de fruteiras, com destaque aos 

cajueiros que tem mostrado um aumento considerável na sua produção. 

Em relação aos recursos faunísticos, existem alguns animais que tem gerado conflito Homem-fauna bra-

via. 

1.32.6 Potencialidades para o Desenvolvimento da Aquacultura 

A zona costeira do distrito de Xai-Xai caracteriza-se por possuir solos arenos e dunas costeiras em grande 

parte da sua extensão, existindo uma forte actividade turística. A costa está exposta ao mar aberto e não 

possui uma zona tampão, o que torna as ondas muito violentas, não sendo adequada para aquacultura.  

Contudo, a região de Zongoene possui uma zona com barreira tampão, abrigada de correntes e ventos 

fortes, com boa qualidade da água. Esta zona é favorável à prática de aquacultura em gaiolas. Ainda na 

região de Zonguene existe uma pequena área de solo argiloso atrás do mangal, em estado de degrada-

ção, potenciais para aquacultura em tanques de terra de pequena escala. O potencial total do distrito 

em termos de área é de 123 hectares para aquacultura em tanques de terra e 13 hectares para aquacul-

tura em gaiolas, localizados entre os paralelos 25o11’40’’ e 25o12’52’’ Latitude Sul e 33o29’05’’ e 

33o29’47’’ Longitude Este. 

O facto de a zona não ser fortemente habitada poderia constituir vantagem para o estabelecimento de 

uma infra-estrutura aquícola, embora a zona possua uma actividade turística considerável.  
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Figura 29. Zonas potenciais para aquacultura em tanques de terra e gaiolas no distrito de Xai-Xai 
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13. CUIDADOS A SEREM OBSERVADOS PARA A PRÁTICA DE AQUACULTURA NUM MEIO COM DIVERSIDADE DE ECOS-

SISTEMAS 

A sustentabilidade das actividades aquícolas na costa depende de um meio marinho saudável e a gestão 

deste meio à luz das actividades inerentes a aquacultura implica fundamentalmente a construção de um 

modelo cooperativo entre os diversos níveis e sectores do governo e entre estes com as comunidades. 

Os principais cuidados que devem ser tomados em conta para uma aquacultura efectiva no meio mari-

nho, incluem: 

- Utilização sustentável dos recursos costeiros; 

- Integração da gestão dos ambientes terrestres e marinhos na zona costeira, com a costrução e manu-

tenção de mecanismos participativos das políticas públicas em todas as esferas de actuação; 

- Consideração, na faixa marítima, da área de ocorrência de processos de transporte sedimentar e modi-

ficação topográfica; 

- Não fragmentação, na faixa terrestre, da unidade natural dos ecossistemas costeiros, de forma a per-

mitir a regulamentação do uso  dos seus recursos, respeitando a sua integridade; 

- Consideração dos limites municipais, dada a operacionalidade das articulações necessárias ao processo 

de gestão; 

- Preservação, conservação e controle de áreas que sejam representativas dos ecossistemas na zona cos-

teira, com recuperação e reabilitação das áreas degradadas; 

- Comprometimento e cooperação entre as esferas do governo e  entre estas com as comunidades no 

estabelecimento das políticas, planos e programas locais; 

- Consideração, na faixa terrestre, das áreas marcadas por actividade sócio-económica cultural de carác-

ter costeiro e sua área de influência imediata, em função dos efeitos dessas actividades sobre a confor-

mação do território costeiro. 

14. MEDIDAS A SEREM TOMADAS PARA GARANTIR O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS LOCALIZADOS NAS ZONAS 

OCUPADAS POR ACTIVIDADES DE AQUACULTURA 

- Aplicação da legislação ambiental para o direccionamento dos critérios a serem seguidos pela activida-

de de aquacultura; 

- Licenciamento Ambiental como factor primordial para o planejamento da utilização dos recursos natu-

rais; 

- Busca pelo uso racional da água; 

- Incentivar a criação de poucas espécies exóticas, caracterizando mais um tipo de monocultura. 
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ANEXO 1 

a) Potencialidades para aquacultura na província de Cabo Delgado  

Distrito  Área para aquacultura 
em tanques de terra (ha) 

Área para aquacultura 
em gaiolas (ha) 

Área para aquacultura de 
algas marinas (ha)  

Palma  7.079,80 3.375,79 

Mocímboa da Praia 5.739,00  1.395,04 

Macomia   2.417,80 

Quissanga 1.596,00   

Ibo   79,90 

Metuge 1.238,70   

Pemba (Baía)  10.673,50  

Mecúfi 741,20  2.029,80 

Total  9.314,90 17.753,30 9.298,33 

 

b) Potencialidades para aquacultura na província de Nampula   

Distrito  Área para aquacultura em 
tanques de terra (ha) 

Área para aquacultura 
em gaiolas (ha) 

Área para aquacultura de 
algas marinas (ha)  

Memba 16376,7 983 125 

Nacala Porto   547,10 

Nacala-a-Velha   464,10 192,30 

Mossuril  6711,40  

Angoche 2936 376  

Total  19312,70 8534,50 864,40 

 

c) Potencialidades para aquacultura na província da Zambézia   

Distrito  Área para aquacultura em 
tanques de terra (ha) 

Área para aquacultura 
em gaiolas (ha) 

Área para aquacultura de 
algas marinas (ha)  

Pebane 10803,20 486,70  

Maganja da Costa 789,90 516,30  

Namacurra 55,60 673,20  

Inhassunge 743,3   

 Chinde 483,60  428 

Total  12875,60 1676,20 428 

 

d) Potencialidades para aquacultura na província de Sofala    

Distrito  Área para aquacultura em tan-
ques de terra (ha) 

Muanza 3762,90 

Dondo 1254,80 

Búzi 17284.40 

Machanga 13663,30 

Total  35965,40 
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e) Potencialidades para aquacultura na província de Inhambane     

Distrito  Área para aquacultura em 
gaiolas (ha) 

Área para aquacultura de bivalves 
(ha)  

Govuro   

Inharrime   

 Baía de 

Inhambane 
4146,90 2973,90 

Total  4146,90 2973,90 

 

f) Potencialidades para aquacultura na província de Gaza 

Distrito  Área para aquacultura em 
tanques de terra (ha) 

Área para aquacultura em gaiolas 
(ha) 

Xai-Xai 123,30 13,40 

Total  123,30 13,40 

 

g) Total das potencialidades para aquacultura em Moçambique 

 Área para aquacultura em 
tanques de terra (ha) 

Área para aquacultura em 
gaiolas (ha) 

Área para aquacultura de 
algas marinas (ha)  

Total  77591,90 32124,3 10590,90 
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ANEXO 2 

a) Pesca de pequena escala na província de Cabo Delgado  

Arte  Arrasto para a praia Pesca á linha Emalhe de superfí-
cie 

Emalhe de fundo 

capturas  Caesionidae, Siganidae, 
Scaridae, Carangidae, 
Loliginidae.  
 

Siganidae, Carangidae, 
Lethrinidae, Lutjanidae, 
Serranidae, Scombridae, 
Haemulidae.  

Lethrinidae, Caran-
gidae, scaridae, 
Mugilidae, Lutjani-
dae, Loliginidae.   

Dasyatidae, Scaridae, 
Myliobatidae, Sigani-
dae, Caesionidae.  

 

b) Pesca de pequena escala na província de Nampula  

Arte  Arrasto para a praia Pesca á linha Emalhe de superfície Emalhe de fundo 

capturas  Carangidae, Clupeidae, 
Engraulididae, Scom-
bridae. 

Carangidae, Scom-
bridae, Haemulidae, 
Mullidae, Trichiuri-
dae.  

Clupeidae, Carangidae, 
Chirocentridae, Lutja-
nidae, Loliginidae, 
Scombridae.  

Carcharhinidae, 
Carangidae, Lethrini-
dae. 

 

c) Pesca de pequena escala na província da Zambézia  

Arte  Arrasto para a praia 

capturas  Engraulididae, Clupeidae, Sciaenidae, Tri-
chiuridae. 

 

d) Pesca de pequena escala na província de Sofala 

Arte  Arrasto para a 
praia 

Pesca á linha Emalhe de 
superfície 

Emalhe de fun-
do 

Arrasto para 
bordo 

Palangre  

capturas  Carangidae, 
Clupeidae, 
Dasyatidae, 
Engraulididae, 
Leiognathidae, 
Mugilidae, 
Penaeidae, 
Sciaenidae, 
Sergestidae, 
Trichiuridae. 

Ariidae, Caran-
gidae, Carcha-
rhinidae, Haemu-
lidae, Muraene-
socidae, Sciaeni-
dae, Serranidae. 

Carangidae, 
Clupeidae, 
Engraulididae, 
Mugilidae, 
Penaeidae, 
Sciaenidae, 
Scombridae. 

Ariidae, Caran-
gidae, Carcha-
rhinidae, Clu-
peidae, Dasya-
tidae, Engrauli-
didae, Haemu-
lidae, Sciaeni-
dae, Sphyrnidae 

Clupeidae, 
Dasyatidae, 
Engraulididae, 
Leiognathidae, 
Haemulidae, 
Sciaenidae, 
Trichiuridae 

Ariidae, Caran-
gidae, Carcha-
rhinidae, Das-
yatidae, Hae-
mulidae 
. 

 

e) Pesca de pequena escala na província de Inhambane  

Arte  Arrasto para a praia Pesca á linha Emalhe de superfície 
capturas  Carangidae, Clupeidae, Lethrini-

dae, Gerreidae, Scaridae, Scom-
bridae,  Penaeidae.  

Lethrinidae, Gerreidae, 
Carangidae,Sillaginidae, 
Scombridae, Lutjanidae, Ser-
ranidae.  

Clupeidae, Mugilidae, Carangi-
dae, Scombridae, Teraponidae, 
Panaeidae.   
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 ANEXO 3 

 

Nomes científicos dos peixes capturados na pesca de pequena escala e  os respectivos nomes vernacu-

lares 

 

 
Nome científico 
 

 
Nome vernacular 

ARIIDAE Bagres, Cangalas 
CAESIONIDAE Fuzileiros 
CARANGIDAE Carapau, Xarés, Peixe- piloto, Peixe manteiga, 

Machopes, Pâmpanos 
CARCHARHINIDAE Marrachos, Limões, Guelhas 
CHIROCENTRIDAE Machopes 
CLUPEIDAE Sardinhas, Biqueirões, Magumbas 
DASYATIDAE Raias pungentes, Uges, Burás, Ratãos 
ENGRAULIDIDAE Ocares, Anchovetas, Anchovas 
GERREIDAE Melanúrias 
HAEMULIDAE Peixe- pedra, Roncadores, Gonguris 
LEIOGNATHIDAE Patanas 
LETHRINIDAE Ladrões, Imperadores 
LOLIGINIDAE Lulas costeiras 
LUTJANIDAE Pargos 
MUGILIDAE Tainhas 
MULLIDAE Salmonetes 
MURAENESOCIDAE Safios 
MYLIOBATIDAE Ratões, Rataus 
PENAEIDAE Camarões peneides 
SCARIDAE Papagaios 
SCIAENIDAE Corvinas, Macujanas 
SCOMBRIDAE Serras; Atuns; Cavalas 
SERGESTIDAE Camarões sergestides 
SERRANIDAE Garoupas 
SIGANIDAE Coelhos 
SILLAGINIDAE Pescadinhas 
SPHYRNIDAE Tubarões martelo 
TERAPONIDAE Peixes-zebra 
TRICHIURIDAE Peixe- fita 

 

 

 

 


