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ABSTRACT 

The vast Mozambican sea coast is subject to increasing pressure as a result of various socio-
economic and environmental interests. These activities compete directly in the occupation of 
the spaces, thus attempting to create conflicts of interest. In order to reduce this problem, 
MIMAIP intends to zone as areas of interest to the sector. The zoning process of the fishing 
areas should be preceded by the maritime planning which requires a plan to that effect. Thus, 
this work aims to map as artisanal fishing areas of the districts of Moma, Larde and Angoche 
with a view to subsidies to the maritime planning plan. An assessment was made of the 
current status of sites considered potential for aquaculture. Method of consulting artisanal 
fishers and the geographic information system for the geo-referencing, processing and 
elaboration of the maps were applied. The maps were broken down according to the arts and 
districts. It was possible to map areas for the beach seines, surface and bottom gill, hand line, 
margin line, fencing, diving, collectors, throw nets and diving. It was also possible to mark the 
points of fishing of “gamboas”, “quinias” and basket. Regarding potential areas for 
aquaculture or this study, recommends that a more detailed study be done on this aspect 
since as already identified areas conflict with the 2001 general aquaculture regulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

A vasta costa marítima moçambicana esta sujeita a crescente pressão como resultado dos vários 
interesses socioeconómicos e ambientais. Algumas destas actividades competem directamente na 
ocupação dos espaços perspetivando deste modo conflitos de interesse. Com vista a reduzir este 
problema, o MIMAIP pretende zonear as áreas de interesse para o sector. Entretanto, o processo de 
zonamento das áreas de pesca deve ser precedida do ordenamento marítimo que requer um plano 
para o efeito. Sendo assim este trabalho tem como objectivo mapear as áreas de pesca artesanal dos 
distritos de Moma, Larde e Angoche com vista a fornecer subsídios ao plano de ordenamento 
marítimo. Foi feita ainda uma avaliação do estado actual dos locais considerados potenciais para 
aquacultura. Para tal recorreu-se ao método de consulta aos pescadores artesanais e ao sistema de 
informação geográfica para a georreferenciação, processamento e elaboração dos mapas. Os mapas 
foram discriminados de acordo com as artes e distritos. Foi possível mapear as áreas de pesca de 
arrasto para praia, emalhe de superfície e de fundo, linha de mão, linha de margem, cerco, mergulho, 
recolectores, tarrafa e mergulho. Foi ainda possível marcar os pontos de pesca de gamboas, quinias e 
cesto. No que concerne as áreas potenciais para a aquacultura o presente estudo recomenda que se 
faça um estudo mais detalhado sobre este aspecto uma vez que as áreas já identificadas entram em 
conflito com o regulamento geral da aquacultura de 2001. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Antecedentes 

 

A costa marítima moçambicana tem uma extensão de cerca de 2470 Km (CIA, 2013) que é 

caracterizada por uma diversidade de ecossistemas e espécies que oferecem uma enorme 

variedade de recursos naturais com potencial para o desenvolvimento social do país (Louro, 

2016). Ela está sujeita a pressão crescente como resultado dos vários interesses socioeconómico 

e ambientais com destaque para o turismo, exploração de hidrocarbonetos, mineração, 

transporte, pesca e áreas de conservação. Alguns destes interesses competem directamente no 

que concerne a utilização do espaço e recursos estando portanto uma ou mais actividades 

suscetíveis a exclusão. 

Em Moçambique a pesca abrange cerca de 400 000 pessoas entre trabalhadores directos e 

indirectos e é exercida praticamente ao longo da toda a costa marítima com excepção das zonas 

com restrições por razões de conservação ou de segurança. Das pescarias existentes, artesanal, 

semi-industrial e industrial, a artesanal é a que mais pessoas envolve e a mais vulnerável no 

que respeita a ocupação do espaço. 

 

A exploração de hidrocarbonetos encontra-se numa fase inicial e poderá ter um impacto nas 

áreas de pesca bem como nas comunidades que residem ao longo da costa. Este cenário pode-

se agravar caso haja um incidente durante o processo de operação afectando deste modo 

negativamente os recursos pesqueiros e o meio ambiente. 

 

Os interesses da indústria turística e das áreas de conservação nem sempre estão 

frequentemente ligadas, principalmente quando se trata da promoção dos seus interesses. As 

ONG são mais activas nas áreas de conservação e parecem ser uma força de pressão mais 

crescente nesta matéria. As zonas de conservação podem ser um grande desafio para a pesca e 

aquacultura. Durante os últimos anos as áreas abrangidas pela conservação tem vindo a crescer 

causando deste modo severas limitações as actividades de pesca e aquacultura. 

 

Nota-se que em todas áreas onde surge um novo interesse económico a pesca é a actividade 

subjugada criando um enorme embaraço para as comunidades maioritariamente de subsistência  
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Moçambique tem extensas áreas para prática da aquacultura com destaca o mar, águas 

interiores e terra com potencial para prática da aquacultura em tanques terra, gaiolas e clima 

favorável. Aliados a isso o país possui também diferentes espécies com potencial para cultivo 

em cativeiro tais como a tilápia, caranguejo, corvina, mexilhão entre outros. Mesmo com todo 

esse potencial para aquacultura, pouco está ser explorado e consequentemente o país não 

produz em quantidade suficiente para contribuir na segurança alimentar das populações. Os 

espaços existentes são usados para diversas finalidades, como o turismo, exploração de gás 

natural, construção de diferentes infraestruturas entre outros. Para que não haja confilito de 

interesse no exercício das diferentes actividades é importante mapear as zonas e reserva-las. 

O mapeamento de áreas potências para aquacultura marinha é um bom caminho para o 

desenvolvimento da aquacultura marinha em Moçambique e a sua divulgação irá evitar 

conflitos na utilização dos espaços por diferentes usuários. Para determinação de áreas 

potenciais para aquacultura uma série de aspectos devem ser acautelados desde factores 

ambientais, técnica de aquacultura a utilizar, políticas publicas, zonamento ecológico e fonte 

de água (Simon e Webber, 2015). 

 

No futuro, será importante para Moçambique visualizar todas as actividades socioeconómicas 

e ambientais em conjunto e a partir daí decidir e priorizar a melhor forma de usar as áreas para 

o bem de todos os interesses e para as comunidades. 

 

Para o Sector do Mar, Águas Interiores e Pescas convém que o processo se inicie com o 

mapeamento das áreas de pesca de modo a estabelecer a situação de base. O presente estudo 

apresenta os resultados do mapeamento efectuado nos distritos de Angoche, Larde e Moma 

localizados ao sul da província de Nampula. 
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1.2 Breve caracterização da pesca artesanal da Província de Nampula 

A região costeira da província de Nampula é constituída por 8 distritos costeiros de 

norte a sul. Esta província é limitada ao norte pelo distrito de Mecúfi, na província da Cabo 

Delgado, através do rio Lúrio, a sul pelo distrito de Pebane, através do rio Ligonha, a oeste 

pelo distrito de Nacaroa, Eráti, Monapo, Meconta, Mogovolas e Murrupula, e a este pelo 

oceano Indico. O clima é do tipo tropical húmido-seco com duas estações seca e chuvosa. A 

estação seca é a mais longa e começa desde Abril até Outubro, ao passo que a estacão chuvosa, 

vai de Novembro até Março. A temperatura média anual é de 25̊ C e a precipitação media anual 

varia entre 800 a 1000mm. De acordo com a classificação de koppen, as zonas costeiras das 

províncias de Nampula e Zambézia são caracterizadas pelo clima de savana com chuvas 

tropicais (Hoguana, 2007).  

Esta província possui cerca de 188 centros de pesca estando 170 localizados no continente e 

18 nas Ilhas albergando cerca de 9003 embarcações. Nas suas actividades, os pescadores 

utilizam as seguintes artes: as convencionais – Arrasto, Emalhe, Palangre, Rede de cerco, Linha 

e Caça submarina e Gaiola; e as não convencionais (nº de praticantes) – Recolectores (17184), 

Mergulhadores (3346), Linha de mão (5510), Gamboas (363), Arpão (1837) e Tarrafa (1900) 

(IDPPE, 2013). De acordo com IIP (não publicado) em 2014 a captura em toda província de 

Nampula foi estimada em cerca de 56 mil toneladas correspondente a um esforço de cerca de 

2700 mil artes activas. O melhor rendimento foi obtido na arte de cerco com 86kg/arte.dia.  

 

 

 

1.3 Enquadramento 

A Pesca é uma actividade que deve ser praticada duma forma organizada e sustentável, 

sendo por isso necessário que se estabeleçam medidas de gestão com vista a uma pesca 

responsável. As medidas de gestão asseguram a conservação não só das espécies-alvos da 

pescaria, mas também das espécies pertencentes ao mesmo ecossistema ou a eles associados, 

sendo o seu sucesso dependente de se conhecer os locais de pesca. 
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Para o efeito torna-se pertinente conhecer e delimitar nas águas jurisdicionais nacionais as 

zonas onde esta actividade é realizada. O mapeamento das áreas de pesca pode fornecer dados 

para as delimitações das zonas de pesca permitindo o ordenamento da actividade de pesca e 

melhoria na planificação. Por esta via a programação das actividades do sector poderá tomar 

em conta a acomodação de interesses multissectoriais, assegurando a promoção, manutenção 

da diversidade, qualidade e disponibilidade dos recursos pesqueiros em quantidades suficientes 

para o presente e o futuro, no contexto da segurança alimentar, redução da pobreza e o 

desenvolvimento sustentável. 

 

 O projecto “zoneamento das áreas de pesca do Banco de Sofala” está integrado no projecto 

SwioFish subscrita pela ADNAP e enquadra-se na componente sobre a melhoria da gestão das 

pescarias prioritárias que tem como objectivo o reforço dos planos de gestão a nível nacional. 

Entretanto, o processo de zonamento das áreas de pesca deve ser precedida do ordenamento 

marítimo que requer um plano para o efeito. A elaboração do plano de ordenamento marítimo 

é complexo pelo que exige conhecimentos e intervenção de várias instituições com interesse 

no mar. Contudo, o plano de ordenamento marítimo é alimentado pelos mapas sectorias que 

identificam espacialmente as suas áreas de intervenção. Sendo assim, o MIMAIP pretende 

elaborar mapas temáticos que mostram as áreas de pesca tendo em conta os aspectos que 

influenciam a actividade. Neste âmbito e tendo em conta as atribuições institucionais a 

Administração Nacional das Pescas (Instituição responsável pela gestão pesqueira) solicitou a 

assistência técnica do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (Instituição responsável 

pela investigação) com vista a efectivação do mapeamento das áreas de pesca. Esta actividade 

também irá responder a um dos objectivos estratégicos da instituição que visa promover a 

avaliação ecossistémica dos recursos pesqueiros em águas marinhas e interiores com a 

finalidade de melhorar o conhecimento sobre a diversidade, áreas de reprodução e crescimento 

dos recursos pesqueiros e aquáticos. 
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2 OBJECTIVO  

 

Mapear as áreas de pesca de Angoche, Larde e Moma na Província de Nampula 

 

2.1 OBJECTIVOS ESPECIFICOS 

a) Mapear as áreas de pesca tradicionais da pesca artesanal.  

b) Descrever as principais artes de pesca. 

c) Identificar e quantificar os principais recursos pesqueiros. 

d) Avaliar o estado actual dos locais identificados como potencial para aquacultura. 

 

 

3 MÉTODOLOGIA 

 

3.1 Área de Estudo 

 

Região costeira dos distritos de Moma, Larde e Angoche (Província de Nampula) 

As zonas costeiras que contemplam estas regiões fazem parte do Banco de Sofala, uma das 

áreas de pesca importantes de Moçambique. O Banco de Sofala situa-se entre o distrito de 

Angoche (16o 20’S) no Sul da província de Nampula e o rio Save (21o 00’S) na província de 

Sofala, Moçambique. Os arquipélagos das ilhas primeiras e segundas, situadas na costa norte 

de Moçambique desde o distrito de Angoche até ao distrito de Pebane foi declarado área de 

protecção ambiental com uma área de 1.040.926 hectares, com uma faixa terreste de 205 km 

que alberga uma rica biodiversidade (Boletim da república № 50). 

O clima na região norte do rio Zambeze é influenciado pela zona de baixas pressões equatorial 

com monções Norte-Este na época seca. No Sul, o clima é influenciado pela zona anticiclónica 

subtropical. A precipitação média anual é de cerca de 1200 mm, restrita a época quente entre 

os meses de Novembro a Abril (Impacto, 2006). 
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As marés ao longo de toda a costa de Moçambique são semidiurnas, variando entre 2m e 6,5m 

em amplitude. A amplitude das marés vária consideravelmente ao longo do mês e durante as 

marés baixas mortas, podendo atingir os 0,6m (Impacto, 2008). Na região do Banco de Sofala, 

as marés são semidiurnas e as suas amplitudes perto da costa são relativamente maiores 

comparativamente as marés das restantes zonas costeiras. No porto da Beira a amplitude média 

durante o outono pode alcançar o valor de 6,4m (Impacto, 2006). 

O litoral é entrecortado por numerosos rios, canais e estuários em cujas margens abundam 

florestas de mangal. Nestas áreas numerosas espécies aquáticas se abrigam pelo menos durante 

uma parte da vida do seu ciclo de vida. 

O presente projecto será executado de uma forma faseada sendo que a primeira fase 

corresponderá as actividades que serão realizadas na província de Nampula.  

 

 

Figura 1: Distritos costeiros da província de Nampula abrangidos no estudo. 
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3.2 Material e equipamento 

• Uma embarcação (incursões no mar) 

• GPSs (registo das coordenadas geográficas) 

• Fichas de inquérito, validação e de colecta de dados biológicos 

• Tabelas de marés 

• Cartas náuticas ou mapas de referência (escalas 1:50,000) 

• Pranchetas 

• Lápis, borracha, lápis de cor e afiador  

• Pastas de arquivo. 

• Quadricula de tamanho 50cm x 50cm 

• Fita métrica 

• Crivo de 1mm de malha 

• Ictiómetro 

• Guias de identificação 
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3.3 PROCEDIMENTO 

 

3.3.1 Mapear as áreas de pesca artesanal 

 

3.3.1.1 Mapeamento das áreas de pesca artesanal 
Para se atingir os objectivos pretendidos, aplicou se o método descrito por Close e Hall, (2006). 

Basicamente, este método considera a incorporação do conhecimento local dos pescadores no 

método científico através da aplicação do Sistema de Informação Geográfica (GIS). Este 

método reduz consideravelmente o tempo de aquisição de informação e tira proveito do 

conhecimento local dos pescadores sobre as áreas e habitats pesqueiros. Os pescadores 

adquirem este conhecimento com base nas observações e informações que são passadas de 

geração em geração. Contudo para garantir a maior fiabilidade da informação fornecida, este 

método requer que haja um processo de validação, o que implica que sejam feitas incursões no 

mar abordo de uma embarcação com auxílio de um GPS. 

 

Inquéritos e indicação das áreas de pesca em cartas náuticas 
Os inquéritos tiveram lugar principalmente, e não só, nos centros de pesca previamente 

seleccionados. Os pescadores foram previamente informados sobre a ida da Equipe, o horário 

e o local do encontro. As entrevistas foram feitas em reuniões ou não mas sempre frente a frente 

com quem possui a informação, se possível próximo as suas residências ou num ambiente 

informal. 

 

As sessões iniciaram com apresentação do projecto para contextualizar aos pescadores sobre o 

objectivo da missão onde foram abordados aspectos sobre a metodologia de trabalho, os 

intervenientes do processo (neste aspecto deixou-se bem claro que os pescadores eram 

intervenientes directos no processo), importância do mapeamento das áreas de pesca, as 

principais fases e ainda os resultados esperados. 

 

Repartiu se os grupos maiores em subgrupos correspondentes a mesma arte de pesca para evitar 

que alguém se apodere da palavra influenciando negativamente o processo. 
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De seguida, os pescadores foram convidados a indicar as áreas de pesca em cartas náuticas ou 

mapas de referência. Para cada arte de pesca, usou-se um mapa ou carta náutica onde se fez a 

delimitação da área a lápis e posteriormente a cores. Os pescadores artesanais, na sua maioria 

não utiliza qualquer sistema de navegação incluindo mapas. Para que esta situação não 

reflectisse negativamente no momento que forem chamados a localizar as áreas de pesca, 

adoptou-se outras formas de indicação de pontos de referência tais como bóias, ilhas, rios, 

formas de relevo, zonas de baixas profundidades amplamente conhecidas.  

Após o processo de demarcação, seguiu-se a fase do inquérito. O inquérito foi feito 

seguindo uma estrutura previamente elaborada. A informação obtida foi registada em 

formulário apropriado para o efeito (Anexo I). Cada inquérito referente a uma dada arte de 

pesca correspondeu a um único formulário e esta por sua vez teve um número de identificação 

da área de pesca indicada na carta náutica. Teve -se que acautelar o facto de os pescadores 

utilizarem nomes locais na identificação de espécies capturadas. 

O inquérito compreendeu os seguintes campos: o local da entrevista; o tipo de arte 

utilizado pelos pescadores, o recurso alvo por eles capturado e a respectiva época de ocorrência; 

a presença de outros barcos nas áreas exploradas e o valor atribuído ao pescado de acordo com 

mercado consumidor. 

 

Obtenção das coordenadas geográficas dos pontos de pesca 

A Obtenção dos pontos de pesca foi feita a bordo de uma embarcação com recurso a 

um GPS. Convidou-se alguns pescadores experientes para se deslocar as áreas de pesca para a 

obtenção dos limites geográficos da área. Durante as incursões abordou-se também alguns 

pescadores em pleno exercício da sua actividade. O processo incluiu a verificação do tipo de 

substrato onde se estava a pescar  

 

 

 

3.3.2 Identificar e quantificar os barcos de pesca e as respectivas artes de 

pesca 

A quantificação das artes das artes foi feita com base no censo da pesca artesanal 2012, nas 

entrevista e na contagem in situ e onde não foi possível recorreu-se a imagens de satélite. Os 

pescadores foram convidados a responder a questão na ficha de questões (ANEXO II). A 
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descrição sobre as características das embarcações e da arte de pesca foi feita baseada na análise 

visual e na consulta bibliográfica. 

 

 

 

3.3.3 Identificar e quantificar os principais recursos pesqueiros por distrito 

Identificar os principais recursos capturados nas áreas identificadas. 

 

A informação sobre aos principais recursos pesqueiros capturados em cada área de pesca 

obtidos dos inquéritos foram organizados em tabela de modo a salientar as áreas de pesca, a 

arte aplicada, os nomes utilizados para identificação das espécies pelos pescadores. Estes 

nomes foram posteriormente associados a respetiva família e aos nomes científicos das 

espécies principais tendo em conta a informação histórica de cada área existente no Instituto 

Nacional de Investigação Pesqueira.  

 

Fazer levantamento da ocorrência das principais espécies ou famílias 

dos recursos pesqueiros da zona entre marés 

 

Nos locais em que ocorria a exploração de invertebrados e crustáceos, a colheita de dados sobre 

a ocorrência foi efectuada através de um sistema de amostragem aleatório que consistiu na 

retirada de uma amostra significativa das capturas onde era feita a identificação da espécie, a 

medição de cada individuo, a estimativa da captura total e identificação do sexo quando 

possível.  

Nos locais onde ocorriam as holotúrias, as amostras foram solicitadas para a sua identificação, 

determinação dos tamanhos e pesos das capturas. A apanha de holotúrias, sendo uma actividade 

não declarada, só foi possível ter acesso a amostras de holotúria dos comerciantes locais. 

Foi ainda preenchido um questionário sobre a actividade, espécies e destino das capturas 

(ANEXO III).  
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3.3.4 Avaliar o estado actual dos locais identificados como potencial para 
aquacultura. 

 

De acordo com relatório de actualização de zonas potenciais para aquacultura marinha em 

Moçambique, realizado pelo INAQUA em 2011, na província de Nampula foram identificados 

quatro distritos nomeadamente, Memba, Nacala, Mossuril e Angoche com potencial para 

aquacultura. Portanto, segundo o relatório, a parte sul da província de Nampula, 

especificamente Angoche, Larde e Moma apenas o distrito de Angoche apresenta o potencial 

para aquacultura em gaiolas e tanques em terra. Para a avaliação do estado actual das zonas 

potenciais para a aquacultura solicitou-se dados georreferenciados (shapefile) ao IDEPA para 

a identificação espacial das zonas. Foram efectuadas visitas in situ aos locais propostos com 

objectivo de avaliar possíveis ocupações ou alteração das profundidades. Recorreu-se ainda a 

imagens de satélite para a observações quantitativas e qualitativas nomeadamente as 

demensões das áreas e tipo de ocupação. O estado foi avaliado com base nos critérios mínimos 

necessários para implantação de infra estruturas para a aquacultura comparadas com as 

mencionadas no referido relatório.  

 

 

3.4 Análise de dados 

3.4.1 Digitação e elaboração dos mapas em QGIS 

Para a elaboração dos mapas, as áreas de pesca traçadas em cartas náuticas serão “scaneadas” 

de modo a obter imagens no formato digital. Em seguida, recorrendo ao programa informático 

QGIS versão 2.8, far-se-á a georreferenciação das mesmas usando o sistema de projecção 

WGS84. Recorrendo a rotina de edição far-se-á a digitalização de cada área de pesca, 

transferindo deste modo as coordenadas do limite da área de pesca.  

Os dados obtidos através do GPS durante o processo de validação serão também inseridos no 

QGIS de modo a definir os nomes e os limites de cada área de pesca.  

 

Elaboraram-se mapas temáticos de acordo com a ocupação das áreas de acordo com as artes 

empregues.  
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Principais artes de pesca  

Segundo a lei das pescas 22/2013, a arte de pesca é todo o artefacto, aparelho e instrumento de 

pesca preparado para ser utilizado na captura de recursos pesqueiros. Neste estudo foi possível 

identificar nos distritos de Angoche Moma e Larde as seguintes artes de pesca (nome local): 

Redes de arrasto, Redes de emalhar de superfície e de fundo, redes de cerco, linha de mão, 

arpão (nachopela), tarafa (equethe), quinia, gamboa (mafe ou mavata), recolectores de ameijoa 

(anamachocola) e linha de mão para caranguejo (muhipe). 

As redes de pesca que são aparelhos para pesca flexíveis construídos principalmente com panos 

de rede, geralmente de fibra relativamente delgadas e com malhas de tamanho menor que a 

menor dimensão dos peixes ou mariscos que se pretendem capturar com elas, (FAO, 1990). O 

material usado para produção das artes é composto por fios de nylon (poliamida PA), 

multifilamento, torcido, entrançado e monofilamento de poliester (PES), polietileno (PE), 

polipropileno (PP) e os cabos são de fibra sintética. 

As redes da área de estudo são confecionadas com fibras sintéticas e algumas obedecem em 

certo caso o coeficiente de montagem recomendável em tecnologia de Pesca e outras não 

obedecem, sendo construídas com um não recomendável o que contribui na fraca captura e 

baixo rendimento, aliado a este factor de não respeitar o coeficiente de entralhe estas artes não 

tem uma vida útil longa na sua actividade. 

Na relinga superior usa se flutuadores industrializados de um material PVC, cilíndricos, 

expandido, ovais, oblongas e em alguns casos garrafas plásticas de algumas bebidas 

consumidas nos centros de pesca ou noutros locais, no caso de redes de emalhar derivantes, 

outros ainda folhas de palmar bravo e plantas. Na relinga inferior a montagem é feita de 

chumbo ou pedrinhas e as malhas são quadradas, grandes para a captura de certas espécies. 

Os utensílios de pesca são confecionados com fibras naturais e/ou material artificial. As fibras 

têm que se apresentarem com as seguintes características: a) resistência ao manuseio a pesca; 

b) durabilidade; c) suportar constantes imersões na água; e d) suportar constantes exposições 

ao sol. 
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Os fios de origem natural utilizados na pesca pertencem ao grupo dos seguintes vegetais: sisal, 

manilha, canhamo e algodão, (Munjove, 2007). 

 

 

4.2 Mapeamento das áreas de Pesca  

 

4.2.1 Arrasto para praia 

 

Rede de arrasto para terra (Cavago) é uma arte de pesca constituída por rede que arrasta sobre 

o leito do mar, lançada de pequena embarcação, fazendo ou não uso de meios mecânicos de 

alagem para terra ou banco de areia (REPMAR, 2003). As redes de arrasto, contrariamente às 

redes de malha, que são lançadas num local fixo as redes de arrasto são redes que se puxam. 

São constituídas por uma panagem cujo comprimento pode atingir 120 a 300 metros de 

panagem, 1500 a 2000 metros juntando com os cabos de tração de puxar e cuja largura, 

compreendida entre 1 a 8 ou 10 metros, é geralmente maior na parte central do que nas 

extremidades. Esta mesma rede esta dividida em três partes onde compreende as duas partes 

iniciais isto é lado esquerdo e direito são chamadas asas e o meio saco. Geralmente as asas têm 

malhas maiores em comparação com as do saco. Para pescar nas reservas de águas superficiais, 

podem utilizar-se redes de arrasto de um comprimento compreendido entre 50 e 150 metros, 

com uma largura de 2 a 6 metros. O bordo superior da panagem é constituído por uma linha 

munida de uma chumbada ou lastro. Nas extremidades da panagem, as linhas estão ligadas as 

cordas de tracção. Geralmente é conveniente usar malhas de 3 a 6 cm de nó a nó, que devem 

ser menores na parte central. Estas redes são constituídas por relinga superior que é formada 

por cabos de PE Ø 10mm, flutuadores SH20 e a relinga inferior formada por cabo do mesmo 

tamanho revestido por chumbos do tipo cilíndricos que pesam em media 250 a 300 gramas. 

Para ser lançada, a rede é posta num barco e dobrada da mesma maneira que uma rede de 

emalhar. O barco parte do ponto A, onde fica o pescador, que segura a extremidade de um dos 

cabos de tracção. O barco descreve um arco de círculo imergindo pouco a pouco a rede na 

água. 

Volta à margem no ponto B com a extremidade de um outro cabo de tracção. Os pescadores 

puxam os cabos em A e B caminhando ao encontro uns dos outros ao longo da margem. 
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Quando as extremidades da rede chegam a margem, um dos pescadores puxa a linha inferior 

enquanto os outros seguram a linha superior, prestando atenção para não puxarem mais 

depressa de um lado que do outro. Quando a rede chegar quase a margem, os peixes tem 

tendência a saltar para escaparem, deve então levantar-se a linha superior acima da água, esses 

cabos de tracção geralmente sao PE Ø 12mm, tem tamanho diferente com os da relinga e 

depende de poderes financeiros obtidos pelo empregador, Figura 2, (FAO, 1990). 

 

 

4.2.1.1 Área de arrasto para praia do distrito de Angoche 
 

Localização física: Estuários e praias 

Profundidades: inferiores a 10m. 

Substracto : Arenoso e lodoso 

Ecossistema associado: Corais e bancos de areia. 

Número de pescadores: 789 

Espécies principais:  Nome científico: Penaeus indicus 

    Nome local: Kapa 

    Nome vulgar: Camarão branco 

   Nome cientifico: Thryssa vitrirostris 

Nome local: Papahi 

    Nome vulgar: Ocar 
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Figura 2: Áreas de pesca de arrasto da região norte do distrito de Angoche. 

 

 

Figura 3: Áreas de pesca de arrasto da região central do distrito de Angoche 
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Figura 4: Áreas de Pesca de arrasto da região sul do distrito de Angoche 

 

 

 

4.2.1.2 Área de arrasto do distrito de Larde 
 

Localização física: Praias 

Profundidades: inferiores a 10m. 

Substracto : Arenoso e lodoso 

Ecossistema associado: Bancos de areia. 

Número de pescadores: (contabilizados em Moma) 

Espécies principais:  Nome científico: Penaeus indicus 

    Nome local: Missoço 

    Nome vulgar: Camarão branco 
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   Nome cientifico: Sardinella albela 

Nome local: Sardinha 

    Nome vulgar: Sardinha 

Nome cientifico: Thryssa vitrirostris 

Nome local: Papahi 

    Nome vulgar: Ocar 

 

 

 

 

Figura 5: Áreas de pesca de arrasto do distrito de Larde. 
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4.2.1.3 Área de arrasto do distrito de Moma 
Localização física: Praias e estuários 

Profundidades: inferiores a 10m. 

Substracto : Arenoso e lodoso 

Ecossistema associado: Bancos de areia. 

Número de pescadores: 617 

Espécies principais:  Nome científico: Penaeus indicus 

    Nome local: Micahe 

    Nome vulgar: Camarão branco 

 

   Nome cientifico: Otolithes ruber 

Nome local: Muco 

    Nome vulgar: Corvina 

 

Nome cientifico: Thryssa vitrirostris 

Nome local: Papahi 

    Nome vulgar: Ocar 
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Figura 6: Área de pesca de arrasto do distrito de Moma 

 

 

Figura 7: Área de pesca de arrasto do distrito de Moma 
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4.2.2 Emalhe de superfície 

 

Segundo o REPMAR (2003), rede de emalhar é uma arte de pesca constituída por redes de 

forma rectangular, mantidas verticalmente na água por meio de pesos colocados no cabo 

inferior e de flutuadores no cabo superior, destinadas a provocar o emalhe e enredamento do 

pescado, o qual pode ser levado a orientar-se na direcção da rede. O emalhe simples é 

constituída por um pano de rede, de altura e cumprimento variáveis, colocada na posição 

vertical de trabalho, a diferentes profundidades. O peixe é retido ao tentar atravessar as malhas 

do pano de rede. Destaca-se o emalhe de superfície (para pelágicos), de fundo (para demersais), 

e de tubarão (malhas maiores). As redes de emalhar, são feitas de uma panagem rectangular 

cujo comprimento pode variar de 20 a 30 metros ou até mesmo 100 metros e cujas alturas são 

de 1 á 3 metros dependendo da zona de operação e espécie a capturar. A panagem é estendida 

entre duas linhas ou cordões: uma linha superior munida de flutuadores (relinga superior) e 

uma inferior (relinga inferior), com um lastro ou chumbada, usa se cabos de PEØ 4, 6, 8 e 

10mm os flutuadores aplicados variam consoante a malhagem. Graças aos flutuadores e ao 

lastro, a panagem mantem-se verticalmente na água. Os peixes ficam emalhados pelo opérculo 

e sem possibilidade de escapar. Não obstante, muitos peixes são capturados por ficar emalhados 

pela parte central do corpo e outros porque o fio da rede se envolve com osso maxilar ou com 

os dentes. 

As redes em que os peixes ficam emalhados têm tamanho de malhas que variam segundo a 

classe de peixe que se quer capturar. As que são mais comumente utilizadas tem 3 e 6 cm de 

nó a nó. Estas são fabricadas de fio fino, geralmente de polietileno. Quanto mais fino for o fio, 

mais peixe apanha a rede, mas em contrapartida, ela estraga se mais rapidamente. O 

relacionamento entre os flutuadores e as chumbadas pode permitir três posições da rede: 

próximo a superfície, à meia-água (Mina/Ielesa em Angoche e chapa em Moma) e no fundo 

(charifa em Angoche e Moma). Estas redes são geralmente derivantes no estuario, enquanto 

que as de fundo são lançadas de manhã ficando todo o dia e recolhidas no dia seguinte de 

manhã, no mar aberto, tem como justificação de que apanham muito mais peixe de noite do 

que de dia, são de fio sintético monofilamento que partem de 0,25 á 1mm usados em mar 

aberto, de 0,25 a 0,40 mm e fios de naylon multifilamento (210d/16x2”a 2½”) no estuário 

(FAO, 1990). Nesta zona de estudo esta arte é praticada com embarcações do tipo Moma em 

mar aberto e canoas de tronco escavado no estuário. 
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4.2.2.1 Área de emalhe do distrito de Angoche 
 

Localização física: Mar aberto e estuários 

Profundidades: inferiores a 50m. 

Substracto : Arenoso, lodoso e rochoso 

Ecossistema associado: Corais e bancos de areia. 

Número de pescadores: 514 

Espécies principais:  Nome científico: Hilsa kelle 

    Nome local: Kuvave 

    Nome vulgar:  

 

   Nome científico: Sardinella albela 

Nome local: Sardinha 

    Nome vulgar: Sardinha 

 

Nome científico: Chirocentrus dorab 

Nome local: Murendjele 

    Nome vulgar: Machopes 

 

 

 

21 

 



 

 

Figura 8: Área de pesca de emalhe de superfície da zona norte do distrito de Angoche. 

 

 

Figura 9: Área de pesca de emalhe de superfície da zona centro do distrito de Angoche. 
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Figura 10: Área de pesca de emalhe de superfície da zona sul do distrito de Angoche. 

 

4.2.2.2 Área de emalhe do distrito de Larde 
 

Localização física: Mar aberto e estuários 

Profundidades: inferiores a 50m. 

Substracto : Arenoso, lodoso, arenoso e lodoso e rochoso 

Ecossistema associado: Corais e bancos de areia. 

Número de pescadores: (contabilizados em Moma) 

Espécies principais:  Nome científico: Hilsa kelle 

    Nome local: Kuvave 

    Nome vulgar:  

 

   Nome científico: Sardinella albela 

Nome local: Sardinha 

    Nome vulgar: Sardinha 
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Figura 11: Áreas de pesca de emalhe de superfície do distrito de Larde 

 

 

 

4.2.2.3 Área de emalhe do distrito de Moma 
 

Localização física: Mar aberto. 

Profundidades: inferiores a 50m. 

Substracto : Arenoso, lodoso, arenoso e lodoso e rochoso 

Ecossistema associado: Corais e bancos de areia. 

Número de pescadores: (contabilizados em Moma) 

Espécies principais:  Nome científico: Hilsa kelle 

    Nome local: Kuvave 

    Nome vulgar:  
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   Nome científico: Sardinella albela 

Nome local: Sardinha 

    Nome vulgar: Sardinha 

 

 

 

Figura 12: Áreas de pesca de emalhe de superfície da zona norte do distrito de Moma. 
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Figura 13: Áreas de pesca de emalhe de superfície da zona sul do distrito de Moma. 

 

 

 

 

4.2.3 Rede de cerco 

 

Rede de cerco (Chovio) é uma arte de pesca constituída por uma rede sustentada por flutuadores 

e mantida na vertical por pesos, a qual é largada da embarcação de pesca principal com ou sem 

embarcação auxiliar e manobrada de modo a envolver o cardume e a fechar-se em forma de 

bolsa para efectuar a captura, esta arte tem a construção similar a de arrasto tendo como 

diferença o uso de retinida ou não e tipo de operação de envolver o recurso fechando em baixo 

na relinga inferior em forma de saco, usa flutuadores e chumbos (REPMAR, 2003). Esta arte 

consiste num pano de rede de malhas variáveis que é lançada ao mar em forma circular para 

captura de peixe, geralmente em cardumes. 
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4.2.3.1 Área de cerco do distrito de Angoche 
 

Localização física: Mar aberto. 

Profundidades: inferiores a 50m. 

Substracto : Arenoso, lodoso, arenoso e lodoso e rochoso 

Ecossistema associado: Corais e bancos de areia. 

Espécies principais:  Nome científico: Hilsa kelle 

    Nome local: Kuvave 

    Nome vulgar:  

 

   Nome científico: Sardinella albela 

Nome local: Sardinha 

    Nome vulgar: Sardinha 

 

 

Figura 14: Áreas de pesca de cerco do distrito de Angoche. 
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4.2.4 Linha de mão 

4.2.4.1 Área de linha do distrito de Angoche 
 

Localização física: Mar aberto e estuário. 

Profundidades: inferiores a 50m. 

Substracto : Arenoso, arenoso e lodoso e rochoso 

Ecossistema associado: Corais. 

Número de pescadores: 249 

Espécies principais:  Nome científico: Lethrinus ramak 

    Nome local: Nhanvi 

    Nome vulgar: Peixe ladrão 

 

   Nome científico: Scomberomorus commerson 

Nome local: Serra 

    Nome vulgar: Serra 
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Figura 15: Áreas de pesca de linha de mão ao norte do distrito de Angoche. 

 

 

Figura 16: Áreas de pesca de linha de mão na zona centro do distrito de Angoche. 
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Figura 17: Áreas de pesca de linha de mão ao sul do distrito de Angoche. 

 

 

 

 

4.2.4.1 Área de linha do distrito de Larde 
 

Localização física: Mar aberto. 

Profundidades: inferiores a 50m. 

Substracto : Arenoso, arenoso e lodoso e rochoso 

Ecossistema associado: Corais 

Número de pescadores: (contabilizados em Moma) 

Espécies principais:  Nome científico: Lethrinus ramak 

    Nome local: Nhavi 

    Nome vulgar: Peixe ladrão 
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   Nome científico: Pomadasys kaakan 

Nome local: Kamboa 

    Nome vulgar: Peixe pedra 

 

 

Figura 18: Áreas de pesca de linha de mão do distrito de Larde. 

 

 

 

4.2.4.2 Área de linha do distrito de Moma 
 

Localização física: Mar aberto e estuário. 

Profundidades: inferiores a 50m. 

Substracto : Arenoso, lodoso, arenoso e lodoso e rochoso 

Ecossistema associado: Corais e bancos de areia. 

Número de pescadores: 381 
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Espécies principais:  Nome científico: Lethrinus mahsena 

    Nome local: Chanco 

    Nome vulgar: Peixe ladrão 

 

   Nome científico: Pomadasys kaakan 

Nome local: Kamboa 

    Nome vulgar: Peixe pedra 

 

 

Figura 19: Áreas de pesca de linha de mão da zona norte do distrito de Moma. 
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Figura 20: Áreas de pesca de linha de mão da zona sul do distrito de Moma. 

 

 

 

 

 

4.2.5 Emalhe de fundo 

 

4.2.5.1 Área de emalhe do fundo do distrito de Angoche 
 

Localização física: Mar aberto. 

Profundidades: inferiores a 20m. 

Substracto : Arenoso, arenoso e rochoso e rochoso 

Ecossistema associado: Corais e bancos de areia. 

Número de pescadores: 65 
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Espécies principais:  Nome científico: Carcharhinus leucas 

    Nome local: Mussulo 

    Nome vulgar: Tubarão 

 

 

Figura 21: Área de pesca de emalhe de fundo da zona norte e centro do distrito de Angoche 

 

 

 

 

34 

 



 

 

Figura 22: Área de pesca de emalhe de fundo da zona sul do distrito de Angoche 

 

 

 

4.2.5.1 Área de emalhe do fundo do distrito de Larde 
 

Localização física: Mar aberto. 

Profundidades: inferiores a 20m. 

Substracto : Arenoso, arenoso e rochoso e rochoso 

Ecossistema associado: Corais e bancos de areia. 

Número de pescadores: (contabilizados em Moma) 

Espécies principais:  Nome científico: Carcharhinus leucas 

    Nome local: Mussulo 

    Nome vulgar: Tubarão 
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Figura 23: Área de pesca de emalhe de fundo do distrito de Larde 

 

 

 

4.2.5.1 Área de emalhe do fundo do distrito de Moma 
 

Localização física: Mar aberto. 

Profundidades: inferiores a 20m. 

Substracto : Arenoso, arenoso e rochoso e rochoso 

Ecossistema associado: Corais e bancos de areia. 

Número de pescadores: 20 

Espécies principais:  Nome científico: Carcharhinus leucas 

    Nome local: Mussulo 

    Nome vulgar: Tubarão 
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Figura 24: Área de pesca de emalhe de fundo da zona norte do distrito de Moma 

 

 

Figura 25: Área de pesca de emalhe de fundo da zona sul do distrito de Moma 
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4.2.1 Linha de margem 

4.2.1.1 Áreas de pesca de linha de margem do distrito de Angoche 

 

Figura 26: Área de pesca de linha de margem do distrito de Angoche 

 

 

Figura 27: Área de pesca de linha de margem do distrito de Angoche. 
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4.2.1.2 Áreas de pesca de linha de margem do distrito de Larde 
Localização física: Estuário 

Substracto : Lodoso. 

Ecossistema associado: Mangal. 

Espécies principais:  Nome científico: Scylla serrata 

       Nome local: Khala 

       Nome vulgar: Caranguejo 

 

 

Figura 28: Área de pesca de linha de margem do distrito de Larde 
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Figura 29: Área de pesca de linha de margem do distrito de Moma 

 

 

 

 

4.2.2 Gamboas, Quenia e Cesto/Xalobar 

 

Gamboa (Mafe/Mavata) é uma arte de pesca constituída por panos de rede (tipo de rede de 

emalhar) ou esteiras, montados na vertical numa fila de várias estacas fixas no fundo marinho. 

São geralmente montadas em locais estreitos ou zonas de maré e são retirados na maré baixa. 

Quinia é uma arte de pequeno porte, comprimento aproximado de 5 metros e 3 metros de altura. 

A rede é arrastada por duas pessoas, formada por panos de malhas finas (geralmente 

mosquiteiras/nocivas). É operada geralmente na praia, nas zonas entre marés e nas margens 

dos estuários. 
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Cesto também conhecida por Xalubar é uma arte de pesca concebida para capturar peixes, 

moluscos ou crustáceos, com a forma de cesto, com uma abertura (boca) no cimo por onde se 

introduz o pescado, de forma a impossibilitar a sua fuga. 

 

 

4.2.2.1 Ponto de pesca de gamboas, quinias e cesto do distrito de Angoche 
 

Localização física: Estuário 

Substracto : Lodoso, Arenoso e lodoso  

Ecossistema associado: Mangal. 

Número de pescadores: Gamboas (65);  

Espécies principais (gamboas e cesto):  Nome científico: Scylla serrata 

        Nome local: Khala 

        Nome vulgar: Caranguejo 

 

Espécies principais (quinia):  Nome científico: Penaeus indicus 

        Nome local: Kapa 

        Nome vulgar: Camarão branco 
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Figura 30: Pontos de pesca das artes de gamboa, cesto e quinia do distrito de Angoche 

 

 

 

 

4.2.2.1 Ponto de pesca de gamboas e cesto do distrito de Larde 
 

Localização física: Estuário 

Substracto : Lodoso, Arenoso e lodoso  

Ecossistema associado: Mangal. 

Número de pescadores: contabilizados em Moma 

Espécies principais (gamboas e cesto):  Nome científico: Scylla serrata 

        Nome local: Khala 

        Nome vulgar: Caranguejo 
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Figura 31: Pontos de pesca das artes de gamboa e cesto do distrito de Larde 

 

 

 

4.2.2.1 Ponto de pesca de gamboas, quinias e cesto do distrito de Moma 
 

Localização física: Estuário 

Substracto : Lodoso, Arenoso e lodoso  

Ecossistema associado: Mangal. 

Número de pescadores: contabilizados em Moma 

Espécies principais (gamboas e cesto):  Nome científico: Scylla serrata 

       Nome local: Khala 

       Nome vulgar: Caranguejo 
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Figura 32: Pontos de pesca das artes de gamboa e cesto do distrito de Moma 

 

 

 

4.2.3 Mergulhadores (Arpão) 

 

Arpão/Ferro aguçado (Nachopela) é uma arte de pesca constituída por um objecto pontiagudo 
numa das extremidades, pode ser lançado manualmente se for de fabrico tradicional se tratar 
ou com recurso a armas de ar comprimido se for de fabrico industrializado. São usados 
geralmente na pesca de mergulho. Tem a particularidade de fácil penetração sem recuar. 

 

4.2.3.1 Área de mergulho do distrito de Angoche 
 

Localização física: Mar aberto. 

Profundidades: inferiores a 10m. 

Substracto : Arenoso e rochoso 
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Ecossistema associado: Coral 

Número de pescadores: 221 

Espécies principais:  Nome científico: Lutjanus argentimaculatus 

    Nome local: Thumi 

    Nome vulgar: Pargo de mangal 

 

Espécies principais:  Nome científico: Bahadachia marmorata 

    Nome local:Nipirithi nolacala 

    Nome vulgar: Magajojo marmorata 

 

Espécies principais:  Nome científico: Holothuria Scabra 

    Nome local: Nipirithi noripa 

    Nome vulgar: Magajojo leopardo 
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Figura 33: Áreas de pesca de mergulho do norte do distrito de Angoche. 

 

 

Figura 34: Áreas de pesca de mergulho do centro e sul do distrito de Angoche 
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4.2.3.2 Área de mergulho do distrito de Larde 
 

Localização física: Mar aberto. 

Profundidades: inferiores a 10m. 

Substracto : Arenoso e rochoso 

Ecossistema associado: Coral 

Número de pescadores: 80 

Espécies principais:  Nome científico:  

     Nome local:  

     Nome vulgar:  

 

Espécies principais:  Nome científico: Bahadachia marmorata 

    Nome local:Nipirithi nolacala 

    Nome vulgar: Magajojo marmorata 

 

Espécies principais:  Nome científico: Holothuria Scabra 

    Nome local:Nipirithi noripa 

    Nome vulgar: Magajojo leopardo 
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Figura 35: Áreas de pesca de mergulho do distrito de Larde. 

 

 

Figura 36: Áreas de pesca de mergulho do distrito de Moma. 

 

48 

 



 

4.2.4 Recolectores 

 

4.2.4.1 Área de recolectores do distrito de Angoche 
 

Localização física: Praia 

Substracto : Arenoso  

Número de pescadores: 819 

Espécies principais:  Nome científico: Meretrix meretrix 

     Nome local: Maroromesi 

     Nome vulgar: Ameijoa 

 

 

 

Figura 37: Áreas de recolectores de ameijoa do distrito de Angoche. 
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Figura 38: Áreas de recolectores de ameijoa do distrito de Angoche. 

 

 

4.2.4.1 Área de recolectores do distrito de Larde 
 

Localização física: Praia 

Substracto : Arenoso  

Número de pescadores: contabilizados em Moma 

Espécie principal:  Nome científico: Meretrix meretrix 

     Nome local: Maroromesi 

     Nome vulgar: Ameijoa 
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Figura 39: Áreas de apanha de ameijoa do distrito de Larde. 

 

 

 

 

4.2.4.2 Área de recolectores do distrito de Moma 
 

Localização física: Praia 

Substracto : Arenoso  

Número de pescadores: 2532 

Espécie principal:  Nome científico: Meretrix meretrix 

    Nome local: Maroromesi 

    Nome vulgar: Ameijoa 
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Figura 40: Áreas de apanha de ameijoa do distrito de Moma. 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Tarrafa 

 

Tarrafa (Equethe) é  um aparelho simples e prático para a captura de peixe, sua forma é cónica, 

sendo confecionado com linha de “nylon” 0,20 mm ou seja, linha 20 (notas do autor). A 

malhagem é variável, sendo a mais usada a de 50 mm, tal como na rede de espera, é medida 

entre dois nós. Tarrafa, arte de arremeço, lançada de terra ou de uma embarcação, captura os 

peixes caindo e fechando-se sobre eles. O seu uso está normalmente limitado a água pouco 

profundas das margens dos rios e praias para captura de peixe pequeno e camarão miúdo. Para 

permitir uma perfeita utilização, na extremidade do fechamento do cone é colocado um cordel 
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de grande comprimento, o qual ficará preso à mão do pescador. A extremidade oposta é livre 

e bem circular e dotada de saco. Neste local é colocada a chumbada o que permite a descida 

rápida do aparelho e em forma de círculo, para aprisionar os peixes. O limite médio encontrado 

nas tarrafas é de 2.0 ou 2.7 metros, e malhas de 50 mm. As tarrafas, são naturalmente utilizáveis 

em todas colecções da água. Apenas foi possível localizar áreas no Distrito de Moma. 

 

 

Localização física: Estuário 

Substracto : Arenoso lodoso, lodoso 

Número de pescadores:  

Espécie principal:  Nome científico: Liza dumerilli 

    Nome local: Pawi 

    Nome vulgar: Tainha 

 

 

Figura 41: Áreas de tarrafa do distrito de Moma. 
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4.3 Avaliar o estado actual das principais áreas potenciais para aquacultura na 

provincia de Nampula 

 

No posto administrativo de Namaponda na localidade de Gelo, distrito de Angoche, foi definida 

uma área de 2.936 hectares para o cultivo em tanque terra nas coordenadas Latitude: 16º00´24´´ 

Sul e Longitude: 40º03´36´´ e 40º07´08´´ este, (Figura 39a). Este espaço é coberto por uma 

extensa área de mangal e dentro do qual pode se verificar algumas áreas degradas. O 

Regulamento Geral de Aquacultura de 2001, no seu artigo 26, №1 faz referência que é proibida 

a transformação de áreas com mangal em instalação de aquacultura. Ainda no mesmo artigo, 

no número 2 diz que o uso de áreas com mangal só é permitida para a construção da estação de 

bombagem de água, ancoradora e canal de entrada de água das instalações fixas em terra, o 

qual deverá estar prevista nos estudos técnicos e de impacto ambiental.  

Na zona Maeiwane foi identificada um potencial de 396 ha para prática de aquacultura em 

gaiolas com as coordenadas Latitude: 16º24´41´´ e 16º26´07´´ Sul e Longitude: 39º50´05´´ e 

39º51´58´´ este (Figura 39b). Está área apresenta bancos de areia com profundidas abaixo de 4 

metros, esta área sofre influência de ventos. 

No distrito de Moma não foi identificada como potencial para pratica aquacultura pelo estudo 

realizado pelo INAQUA (2011), mas existe umas iniciativas locais de alguns piscicultores.  

Durante o trabalho de campo a equipe se deparou com sete (7) tanques de tamanho rectangular 

de cultivo (Figura 40). A água nos tanques é abastecida por uma motobomba puxada a partir 

de um canal ligado ao estuário (Figura 41). Os tanques estão povoados com peixe de várias 

espécies proveniente do mar. O peixe é alimento com mistura de farelos. 
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Figura 42: Áreas potenciais para aquacultura do distrito de Angoche. 

 

 
Figura 43: Tanques de piscicultura no distrito de Moma. 

 

a b 
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Figura 44: Motobomba de bombagem de água e tanques de cultivo (distrito de Moma) 

 

 

As duas áreas propostas como potenciais para aquacultura no estudo de 2011, o cenário actual  

de Dezembro 2016 apresenta alguns aspectos não favoráveis para pratica aquacultura como por 

exemplo extensa área de mangal e bancos de areia.  

Duma forma geral recomenda-se um estudo mas detalhado ao nível dos distritos de Angoche, 

Larde e Moma para obtenção de informação mais precisa para determinação das áreas exactas 

disponível para prática da aquacultura e identificação de outros locais para implementação de 

projectos de aquacultura. Os referidos estudos devem tomar em consideração os aspectos 

ambientais que potencializam o crescimento das espécies, como concentração de oxigênio 

dissolvido, temperatura, salinidade, pH, nutrientes, correntes marinhas. Circulação e renovação 

da água, locais abrigadas de ondas e ventos fortes. A área isenta de capim e árvores capazes de 

danificar as gaiolas e com profundidade suficiente para instalação de gaiolas não inferiores a 4 

m. Localização do porto, vias de acesso, salas de processamento de pescado. 
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ANEXO I : 
FORMULÁRIO DAS ENTREVISTAS 
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FORMULÁRIO DE INQUÉRITO (MAPEAMENTO) 

Meu nome é __________. Eu trabalho no Instituto de Investigação Pesqueira. Esta instituição faz pesquisas sobre a pesca e o mar. O 
objectivo deste projecto é de mapear as áreas de pescas e os recursos pesqueiros acessíveis a pesca artesanal. A sua participação nesta 
entrevista é voluntaria e confidencial. Não vamos registar o seu nome ou qualquer informação de contacto pessoal ou partilhar as suas 
respostas individuais com pessoas fora da equipa de pesquisa. As suas respostas honestas são muito apreciadas e não terão qualquer 
consequência sobre a sua pessoa.  A nossa pesquisa poderá, no entanto, melhorar o ambiente marinho e garantir a sustentabilidade da 
pesca a longo prazo. Tem direito de não responder as questões que não quiser responder e pode pedir-me para terminar esta entrevista 
a qualquer momento que quiser. O tempo de entrevista é de 20 minutos. Sabemos que é uma pessoa ocupada e estamos muito gratos 
que tenha aceite. 

1.Informação geral 

 

 

2. Artes de pesca e recursos pesqueiros: 

2.1 Arte utilizada pelo (s) inquerido(s): 

Arte de pesca convencional: Linha de mão (     ); Arrasto p/ praia (    ); E. de superfície (     );  

E. de fundo (      ); Gaiola (       ); caça submarina (     ); Palangre (     );   Chicocota (      ) 

 

Arte não convencional: Recolectores (      ); mergulhadores (      ); 

 Linha de mão/margem (     ); Gamboas (     ); Arpão (      ); Tarrafa (       ); Outros (       ) 

 

2.2. Importância para a comunidade/destino do pescado/valor do pescado: 
_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Data de registo: 

Data verificação: 

 
Centro de Pesca:_________________ Distrito: ____________Província:___________________ 

Localização física do local de pesca: estuário: (    ) praia (    ) ou mar aberto  (    ) 

Nome local da área de pesca:_____________________________________________________ 

       
Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 

LINK KEY PARA O MAPA 
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Não é possível apresentar a imagem ligada. O ficheiro pode ter sido movido, mudado de nome ou eliminado. Verifique se a ligação aponta para o ficheiro e localizações corretos.



 

2.3. Espécies, Período de Pesca e número e tipo de barcos que usam a área 

 
 
2.4.Estratégia de pesca 

Muda de local? Sim     Não  

Se sim, para onde?_________________________________________________________ 

Porquê? (Factor determinante: Ambiental, social, conhecimento local, etc.) 
_____________________________________________________________________ 

 

3.Notas sobre a área registada 

PRINCIPAIS

ESPECIES

CAPTURADAS

A B C
Barcos de 
pesca 
artesanal

Barcos de 
pesca semi-
industrial

Barcos de 
pesca 
industrial
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o

PERIO DO  DE PESCA

NÚMERO  APRO XIMADO  DE 
BARCO S (PESCADO RES) 

USANDO  A ÁREA
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Tipo de fundo, profundidade, conflitos, problemas ambientais etc 

iii 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II : 
FICHA PARA VALIDAÇÃO DOS DADOS 
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Data _____/______/_______ Coordenadas do GPS Arte de pesca
Tipo de embarcação Latitude: Estimativa de captura
Nome local de pesca: Longitude: Tipo de fundo:
Nº de pescadores/artes Profundidade: Registado por:
Centro de pesca: Hora de registo: Observação:

Composição Específica
Nome cientifico Nome vulgar Nome local
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ANEXO III : 
FICHA DE INQUÉRITO-RECUROS DA ZONA 

ENTRE MARÉS 
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