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Entrevista 
 

Mia Couto 
 
"...para além de uma língua comum existe um 
enorme desconhecimento recíproco" 
 

 

(Entrevistado por Lia Vasconcelos - SPECO, Maio de 

2011) 

 
Mia Couto nascido na Beira (Moçambique), é 
biólogo de profissão, durante a maior parte dos 
dias, e ainda escritor, durante muitas das suas 
noites. Tem realizado trabalhos de pesquisa em 
áreas diversas, com incidência na gestão de zonas 
costeiras e na recolha de mitos, lendas e crenças 
que intervêm na gestão tradicional dos recursos 
naturais. Dirige uma empresa de avaliação de 
impacto ambiental, e é professor da cadeira de 
Ecologia em diversas Faculdades da Universidade 
Eduardo Mondlane. Considerado um dos nomes 
mais importantes da nova geração de escritores 
africanos que escrevem em português, Mia Couto 
empreende uma escrita que liga a tradição oral africana à tradição literária ocidental, tal como no seu 
trabalho de biólogo liga o saber ancestral dos anciãos sobre o espírito da natureza á moderna ciência da 

Ecologia. (adaptado de Ciência Hoje) 
 

L.V. - SPECO: Começaria pois por lhe 

pedir que nos dissesse se houve 

algum contributo destes especialistas 

para a ecologia no mundo Lusófono, 

ou mais especificamente em 

Moçambique, e se sim qual lhe 

parecem os ser os aspectos mais 

relevantes desses contributos? 

  

Existe uma ideia feita que, nas 

colónias portuguesas, não existiu 

investigação nessa área. Colegas 

meus, biólogos provenientes de países 

africanos de línguas inglesa, 

chegaram a Moçambique com essa 

convicção: que os portugueses não 

estudaram o ambiente natural. Isso 

não é verdade. Há estudos de fôlego 

realizados em áreas que podem até 

surpreender porque estavam 

adiantadas para o seu tempo. Por 

exemplo, o Esboço do 

Reconhecimento agro ecológico de 

Moçambique foi feito por uma equipe 

dirigida por Luis Grandvaux Barbosa. 

È necessário recuar ao contexto 

temporal em que à ecologia não era 

conferida senão uma importância 

marginal. A Junta de Investigação do 

Ultramar publicou estudos paralelos 

sobre solos e sobre clima com elevado 

valor científico. É necessário 

enquadrar estes estudos na 

necessidade de lançar, em termos 

mais intensivos, as culturas de 

recursos como o algodão. A Junta de 

Exportação do Algodão patrocinou 

uma série de pesquisas que 

abordavam, de forma multidisciplinar, 

os diversos componentes ambientais 

que podiam afectar a produção do 

algodão. 

Mas houve outros trabalhos com 

maior autonomia científica. Por 

exemplo, o mapeamento da 

vegetação feito por Wild e por 

Barbosa. Os trabalhos sobre 

vegetação de Gomes Pedro são ainda 

hoje usados, são ainda ferramentas 

de trabalho para os nossos trabalhos 

de pesquisa em Moçambique. 

Entidades mais académicas e mais 

centradas nas ciências puras como a 

Sociedades de Estudos de 

Moçambique e a Associação dos 

Naturais de Moçambique nasceram 

nos últimos anos da administração 

colonial. 

Existem outros trabalhos a nível da 

fauna como os de Armando Rosinha. 

http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=2922&op=all
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Um outro ecologista, Lobão Tello, fez 

um trabalho notável como o 

reconhecimento ecológico da Reserva 

de Maputo. 
  

Qual foi a partir daí a evolução da 

ecologia no mundo lusófono, e quais 

poderiam ser identificados como os 

maiores contributos nesta área para o 

mundo Lusófono, e para Moçambique? 

  

O mundo lusófono são muitos 

mundos. Em algumas áreas, como 

aquela que agora estamos tratando, 

esse mundo não existe. Posso falar, 

sim, de preocupações e tendências 

que são comuns aos países africanos 

de língua portuguesa. Em geral, esses 

países tiveram urgências graves a 

enfrentar logo após a independência. 

A pesquisa ecológica não surgia, 

obviamente, como prioridade. É 

preciso não esquecer que Moçambique 

e Angola enfrentaram guerras civis 

que se prolongaram por quase duas 

dezenas de anos. Eu mesmo formei-

me em ecologia numa altura em que 

não se podia fazer qualquer excursão 

para fora da cidade. Estávamos 

cercados. O meu sonho era estudar 

ecologia animal. Fui forçado a mudar 

para a ecologia das zonas costeiras 

porque o litoral (ou melhor, apenas 

certas ilhas) estavam livres da guerra. 
  

Considerando agora os dias de hoje, 

qual diria que está a ser o contributo 

da ecologia para o mundo lusófono e 

desse para a ecologia? 

  

Mais uma vez, não posso falar do 

“mundo lusófono” sobretudo porque 

na área da ecologia não criamos ainda 

pontes e lugares de troca de saber e 

de pesquisa. Dou um exemplo, não 

sabemos em Moçambique o que estão 

a fazer os angolanos no domínio das 

ciências biológicas. Imagino que esse 

desconhecimento seja recíproco. Falo 

destes dois países que são 

relativamente próximos e que 

partilham uma mesma condição 

geográfica no Sul de África. Sabemos 

menos ainda do que se passa em 

Portugal, no Brasil. Há anos atrás 

estive nas jornadas que criaram uma 

Associação de Biólogos Lusófonos. 

Parecia-me uma iniciativa muito 

positiva, mas infelizmente não teve a 

projecção que se anunciava. Temos 

que insistir nessa via. Se existe uma 

vontade de fazer viver a chamada 

“lusofonia” não se pode deixar tudo 

nas mãos dos políticos e da política. 
  

Qual parece vir a ser, na sua visão, o 

papel da ecologia no futuro, mais 

especificamente para o mundo 

Lusófono e para Moçambique? 

  

Os cientistas que trabalham na área 

devem libertar-se da forma como a 

“ecologia” foi esvaziada do seu 

sentido original que implicava uma 

radical mudança na visão do mundo. 

Esse sentido inovador e de ruptura foi 

recuperado e reabsorvido: a ecologia 

foi convertida em moda. Há gravatas 

ecológicas, lanternas ecológicas, 

tintas ecológicas. O termo passou a 

funcionar como um selo de 

credibilidade num universo que se 

guia pelo “politicamente correcto”. 

Num mundo conduzido por razões de 

mercado o qualificativo “ecológico” 

passou a ser uma garantia para venda 

de mercadorias. A ecologia devia, de 

novo, encorajar a repensar os 

pressupostos da nossa civilização. Eu 

creio que nos cabe manter uma certa 

inquietação científica para não nos 

acomodarmos perante as grandes 

agendas internacionais e possamos 

questionar tendências como “as 

mudanças climáticas” e outras que 

carecem de permanente debate. 
  

E, para encerrar, gostaria de aqui 

deixar uma mensagem dirigida aos 

ecólogos que trabalham no mundo 

lusófono? 

  

Se queremos um mundo lusófono 

(será que todos queremos) devemos, 

primeiro, conhecermo-nos melhor, 

para além dos estereótipos. O que me 

parece é que, para além de uma 

língua comum existe um enorme 

desconhecimento recíproco. Se 

queremos ser uma família é preciso 

construir laços mais fortes, mais 

virados para o futuro. Não basta 

invocar razões de um passado 

comum. 
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Destaques 
 

Após cerca de 

cinco anos de 

intenso trabalho 

preparatório a 

SPECO vê 

concretizada a 

criação da rede 

LTER-Portugal 

com a definição 

de quatro sítios LTER ('Long-Term 

Ecological Research Sites') que 

integram, por sua vez, a rede 

internacional (ILTER). Estes primeiros 

sítios referem-se a ecossistemas 

representativos do contexto nacinal 

(LTER Montado, LTER Estuários, LTER 

Ria de Aveiro e LTER Sabor) e foram 

seleccionados por um painel de 

especialistas internacionais no âmbito 

de um concurso promovido pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT) ao qual foram apresentadas 19 

propostas. Para além da FCT, neste 

longo processo de criação da rede 

nacional, a SPECO contou com o 

apoio da Fundação Luso-Americana 

para o Desenvolvimento. O 

lançamento oficial da rede está 

previsto ocorrer no próximo mês de 

Julho e será anunciado 

oportunamente. 

 O Prémio Terre 

de Femmes, da 

Fundação Yves 

Rocher, visa 

distinguir 

mulheres 

empreendedoras 

na área do 

ambiente que 

tenham desenvolvido projectos de 

sustentabilidade e educação 

ambiental. Em Portugal, este ano, 

foram distinguidas duas 

investigadoras sócias da SPECO, 

Helena Freitas a sua Presidente, e 

Sílvia Ribeiro. 

Sílvia Ribeiro, em parceria com o 

Grupo Lobo, recebeu o segundo 

prémio com o projecto “Cão de Gado”, 

que visa recuperar a utilização das 

raças nacionais de cães de gado para 

a protecção dos Rebanhos. Helena 

Freitas recebeu o terceiro Prémio pelo 

projecto “Acções integradas de 

investigação, gestão e divulgação das 

Plantas Invasoras em Portugal”, que 

estuda a invasão de sistemas dunares 

por plantas invasores e propõe 

medidas de mitigação. 
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Ecologia Tropical e Lusofonia 
 
Jorge Palmeirim 

 
Departamento de Biologia Animal e Centro de Biologia Ambiental - Faculdade de Ciencias, Universidade 
de Lisboa 
 

 

 

 A crise da Biodiversidade, que 

se manifesta especialmente na 

velocidade vertiginosa a que estão a 

desaparecer espécies, é já hoje 

reconhecida como um problema grave 

por grande parte da sociedade global. 

No entanto, a velocidade a que esta 

crise se desenrola nas regiões 

tropicais é muito mais elevada que 

nas temperadas, por razões de vária 

natureza. Por um lado os 

ecossistemas tropicais em geral 

albergam muito mais biodiversidade 

que os temperados, pelo que iguais 

níveis de degradação tendem a 

resultar em perdas mais graves nos 

trópicos. Por outro lado, nas regiões 

temperadas a população humana está 

próxima da estabilização e o elevado 

nível educacional e económico permite 

que estejam a ser tomadas medidas 

de conservação importantes, que 

resultam num decréscimo dos ritmos 

de perda de biodiversidade. Já nos 

trópicos a população continua a 

crescer de forma acentuada, o que 

associado ao aumento do seu poder 

de compra está a resultar num 

dramático agravar da pressão sobre 

os recursos naturais locais. É legítimo 

dizer-se que a nível das perdas de 

biodiversidade nas regiões 

temperadas o pior já passou, ao 

passo que nas tropicais é evidente 

que o pior ainda está para vir… 

 É fundamental recordar que se 

é certo que no futuro próximo uma 

forte perda de biodiversidade tropical 

é inevitável, a sua gravidade depende 

muito do que for ou não feito nas 

próximas décadas… Há sem dúvida 

muitas formas de reduzir as perdas de 

biodiversidade e os ecólogos 

profissionais têm obrigação de estar 

na linha da frente da batalha para as 

minimizar. As formas que temos de 

actuar são muitas, incluindo prestar 

apoio técnico a organizações não 

governamentais de ambiente, 

aconselhar devidamente os decisores 

políticos, alertar a sociedade para as 

perdas de biodiversidade e suas 

consequências e contribuir para o 

progresso da ciência ecológica. A 

conservação é afinal um dos fins 

últimos da ecologia tropical, sendo 

para muitos mesmo o mais nobre… 

 Para planear correctamente a 

conservação da biodiversidade o 

conhecimento ecológico é 

fundamental mas lamentavelmente é 

muito deficitário nas regiões tropicais, 

onde os ecossistemas são mais 

complexos e os recursos para os 

estudar particularmente limitados. Os 

ecossistemas tropicais continuam a 

ser verdadeiros universos de 

intrigantes questões ecológicas, cuja 

resposta é fundamental para 

preservar a sua biodiversidade. 

Parece-nos claro que se por razões 

históricas a ecologia tem estado 

centrada nos ecossistemas 

temperados, no futuro estará 

certamente muito focada nos 

ecossistemas tropicais. É muito 

importante que consigamos incorporar 

esta realidade tanto na investigação 

que fazemos como no treino da 

próxima geração de ecólogos. 

 Neste contexto não é 

surpreendente que o segundo número 

da revista Ecologi@ seja dedicado à 

ecologia tropical mas é menos 

evidente a razão do foco nos países 

lusófonos. Uma curta reflexão 

demonstrará que por circunstâncias 

várias são bem relevantes as 

interações entre a nossa língua, a 

biodiversidade e a ciência ecológica… 

 Os países em que hoje se fala 

português estão espalhados pelas 

maiores regiões tropicais e sub-

tropicais do globo, na Ásia, África, 
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América e Europa, englobando assim 

uma tremenda biodiversidade, 

certamente muito maior do que a que 

seria de esperar com base na sua 

área total ou população.  

 Acontece ainda que a 

biodiversidade da maior parte dos 

países lusófonos tende a ser 

particularmente mal conhecida, o que 

se deve a vários factores. Nalguns 

casos esta situação preocupante é 

principalmente resultado dos conflitos 

armados e instabilidade política que 

os afligiram e impediram o estudo do 

seu território durante décadas. A 

língua acabou por ser também um 

obstáculo, pois até recentemente os 

grandes centros de investigação 

ecológica eram quase todos em países 

de língua inglesa, e os seus 

investigadores tendem a evitar 

trabalhar em países onde tenham 

dificuldades de comunicação. 

 É portanto evidente que há 

uma tarefa imensa à espera de ser 

feita nos países lusófonos, importante 

para a preservação da sua enorme 

biodiversidade e para a boa gestão 

dos seus recursos naturais vivos. 

Parece-nos que existem boas razões, 

práticas e emocionais, para que estes 

países cooperem de forma activa 

nesta tarefa. 

 O falarmos a mesma língua 

tem certamente enormes vantagens a 

nível da comunicação, o que é 

fundamental em ciência, onde a troca 

de ideias não se pode limitar a 

questões superficiais, implicando 

mesmo o debate sobre questões que 

tendem até a ser bastante complexas. 

Comunicando na língua materna esse 

debate tende a ser mais fácil, profícuo 

e informativo... 

 Já todos assistimos a situações 

em que bons cientistas têm enormes 

dificuldades em ver as suas ideias 

devidamente respeitadas pelos pares 

internacionais, simplesmente devido 

ao facto de terem dificuldade de 

expressão oral ou escrita na língua 

dominante... Os colegas de língua 

inglesa nunca viveram estas 

limitações, pelo que alguns não as 

compreendem e confundem as 

dificuldades de expressão com a falta 

de conhecimentos ou mesmo de 

capacidade intelectual. Na sequência 

disso alguns menorizam os colegas 

não anglófonos e acabam por assumir 

posturas paternalistas ou, nos casos 

mais graves, até arrogantes. Por esta 

razão a cooperação científica entre 

colegas com a mesma língua mãe 

tende a ser mais equalitária, criando-

se relações de maior respeito mútuo, 

essenciais para que todos os parceiros 

consigam realizar o seu potencial de 

contribuição para o progresso dos 

trabalhos conjuntos. 

 Portugal e o Brasil têm já hoje 

excelentes centros de investigação em 

ecologia e no restante mundo 

lusófono começam também a surgir 

colegas que fazem trabalho de 

qualidade. Mas é fundamental 

acelerar este processo de qualificação 

dos recursos humanos científicos e 

para isso é necessário avançar com 

programas de ensino de pós-

graduação, nos quais a utilização do 

português é naturalmente uma 

grande vantagem, especialmente 

quando os colegas a treinar não são 

completamente fluentes em inglês. 

 Para além do facto de ser 

particularmente agradável trabalhar 

com colegas com quem temos tanto 

em comum a nível cultural, parece-

nos serem importantes as vantagens 

práticas do estabelecimento de uma 

cooperação activa entre as 

comunidades científicas ecológicas 

dos países de expressão portuguesa e 

felizmente há já bons exemplos dessa 

cooperação. O aumento da qualidade 

da investigação que permite fará da 

família lusófona um actor 

progressivamente mais importante na 

ecologia tropical e melhorará as bases 

científicas para a conservação da 

biodiversidade dos nossos países. 
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O arquipélago dos Bijagós (Guiné-Bissau) - valores 

de biodiversidade e potencialidades para a 

investigação científica  
 
Rui Rebelo1 e Paulo Catry2 

 
1 Centro de Biologia Ambiental, Departamento de Biologia Animal, Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, Bloco C2. Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal 
2 Unidade de Investigação em Eco-Etologia, ISPA - Instituto Universitário, Rua Jardim do Tabaco 34, 
1139-041 Lisboa, Portugal 
 
 

 

Geografia e Biodiversidade do 

Arquipélago 
 

As ilhas sempre estimularam a 
imaginação humana e ainda hoje a 
biologia e a ecologia insulares continuam a 
justificar investigação científica relevante. 

O interesse pela fauna e flora insulares 
aumentou após os trabalhos de Darwin e 
Wallace, quando se percebeu que estes 
territórios constituem laboratórios naturais 
para o estudo da evolução. As ilhas são 
também o local por excelência de 
concentração de muitas aves, mamíferos e 

répteis marinhos que se reproduzem em 
terra. Em parte devido ao seu carácter 
único e em parte devido ao maior grau de 
ameaças a que estão em geral 

submetidos, os ecossistemas insulares são 
actualmente aqueles que têm uma maior 

proporção da sua superfície incluída em 
áreas protegidas - 29,3% (Chape et al., 
2003).  

A República da Guiné-Bissau é um 
estado relativamente pequeno, que no 
entanto inclui no seu território um dos 
maiores e menos estudados arquipélagos 

africanos – os Bijagós. Este arquipélago é 
constituído por 88 ilhas e ilhéus (Figura 
1), das quais cerca de 20 são habitadas 
em permanência. Ao contrário de muitos 
dos arquipélagos do Atlântico oriental, os 
Bijagós têm uma origem continental, 
resultando o arquipélago da inundação do 

antigo delta do rio Geba. As rochas que 
constituem a base de quase todas as ilhas 
têm uma génese miocénica e o 
arquipélago terá sido contínuo com o 
continente africano nas várias ocasiões em 
que o nível do mar desceu nas fases frias 

dos ciclos glaciais no hemisfério norte 
(Teixeira, 1962).  

Actualmente as ilhas Bijagós mais 
próximas do continente distam deste 
apenas cerca de 20 km. No entanto, o 
arquipélago estende-se num espaço 
marítimo de cerca de 10.000 km2 e a sua 

área emersa é de ca. 90.000 ha na preia-

mar, sendo duplicada com o recuo das 
marés, que podem deixar expostos mais 
de 35.000 ha de mangais e de 75.000 ha 
de bancos de vasa e areia (Cuq, 2001). A 
baixa altitude (raramente ultrapassando 
os 10 metros acima do nível do mar) e o 

clima tropical são uma constante em todas 
as ilhas, o que não impede uma grande 
diversidade de tipos de linha de costa e de 
comunidades vegetais (Figura 2). As 
zonas permanentemente emersas das 
ilhas são cobertas por um mosaico de 
florestas tropicais secas e savanas 

arbóreas e arbustivas, com algumas 
bolsas de floresta tropical sub-húmida e 
de savanas alagadas (Diniz, 1999; Cuq, 
2001; Catarino et al., 2008). Actualmente, 

parte dessa floresta foi convertida em 
palmar ou é utilizada para a cultura 

rotativa de arroz de sequeiro 
(“m'pampam”), mas em graus diferentes 
de ilha para ilha (Vasconcelos et al, 2002). 

Os habitats intertidais vasosos ou 
cobertos por mangal dos Bijagós e da 
zona costeira da Guiné-Bissau constituem 
a maior extensão destes dois tipos de 

biótopos na África Ocidental (Robertson, 
2001). A maior riqueza zoológica do 
arquipélago encontra-se nesta extensa 
zona intertidal, assim como nos mares 
pouco profundos e muito produtivos que 
separam as ilhas. Estas áreas albergam 
durante o Inverno boreal uma das maiores 

comunidades de aves limícolas migradoras 
a nível mundial, com 700.000 a 900.000 
indivíduos (mais de um milhão no total do 
país) de várias espécies (Zwarts, 1988; 
Salvig et al., 1994, 1997; Dodman e Sá, 
2004; Dodman et al., 2004; Sá, 2007). Os 

efectivos que se encontram nesta zona 
tornam os Bijagós na segunda área mais 
importante da África Ocidental para este 
grupo, logo após o Banco de Arguim, na 
Mauritânia. Entre as espécies para as 
quais as ilhas são mais importantes 
destacam-se o fuselo Limosa lapponica, o 
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pilrito-ferrugíneo Calidris ferruginea, o 

pilrito-pequeno Calidris minuta e a 
seixoeira Calidris canutus (Zwarts, 1988; 
Salvig et al., 1994, 1997). São também 
interessantes as colónias de reprodução 

de garças (Ardeidae), íbis e colhereiros 
(Threskiornithidae), gaivotas (Laridae) e 
garajaus (Sternidae) (de Naurois, 1966; 
Altenburg e Vanspanje, 1989; Robertson, 

2001; Dodman et al., 2004), assim como 

a população nidificante de águia-
pesqueira-africana (Haliaaetus vocifer) e 
de abutre-das-palmeiras (Gypohierax 
angolensis) (Mendes et al., 1998). 

Invernam ainda populações consideráveis 
de gaivinas e garajaus (Brenninkmeijer et 
al. 2002).  

 
 
 

 
 
Figura 1. Mapa do arquipélago dos Bijagós. Estão identificadas as ilhas principais, assim 
como as Áreas Protegidas. AMPCIU – Área Marinha Protegida Comunitária das Ilhas de 
Urok; PNMJVP – Parque Nacional Marinho João Vieira-Poilão; PNO – Parque Nacional de 
Orango. A tracejado, o contorno da Reserva da Biosfera Bolama-Bijagós. 

 
 

Todas estas aves alimentam-se 

principalmente de poliquetas, de 
moluscos, de caranguejos e de peixes, 
abundantes no intertidal e nos mares dos 

Bijagós, e que constituem também um 

recurso alimentar importante para a 
população humana.  
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Figura 2. Aspectos de ilhas dos Bijagós. A – João Vieira; B – Canal entre Bubaque e 

Rubane. 

 

 
Entre os peixes mais procurados 

pelos Bijagós e por pescadores de outros 
países encontram-se os tubarões e raias 
de várias espécies (Ducrocq, 1997, Tous 
et al. 1998), barracudas e outros grandes 

peixes predadores, como os carangídeos e 
os lutjanídeos (Cruz et al., 2001, Reiner 
2001). O arquipélago foi também (e pode 
ainda talvez ser) um dos últimos locais da 
África Ocidental a manter populações de 
peixes-serra, Pristis pectinata e Pristis 
microdon (Robillard e Séret, 2006), 

espécies Em Perigo Crítico de extinção. O 
mar dos Bijagós alberga ainda umas das 
maiores, se não mesmo a maior, 
população de manatim, Trichechus 
senegalensis, da África Ocidental, uma 

espécie Vulnerável que se mantém em 
parte devido à pouca perturbação dos 
mangais e canais pouco profundos entre 
as ilhas (Silva, 2001), assim como 
importantes populações de duas espécies 
de golfinho, o roaz-corvineiro, Tursiops 
truncatus e o golfinho-corcunda-do-
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Atlântico, Sousa teuszii (esta última 

espécie também classificada de 
Vulnerável).  

Nos Bijagós ocorrem com 
regularidade 5 das 7 espécies de 

tartarugas-marinhas que existem 
actualmente (Catry et al., 2009). Foi só a 
partir da década de 1990 que o 
arquipélago se tornou conhecido como o 
local de uma das maiores concentrações 
de tartaruga-verde, Chelonia mydas, a 
nível mundial, e o principal local de 

desova de toda a África (Catry et al., 
2002). Com efeito, as praias da ilha de 
Poilão acolhem anualmente entre ca 7.000 
e 29.000 posturas (Catry et al., 2010). As 
outras espécies de tartaruga marinha mais 
abundantes, se bem que em números 

muito menos expressivos que os da 
tartaruga-verde, são a tartaruga-olivácea, 
Lepidochelys olivacea e a tartaruga-de-
escamas, Eretmochelys imbricata 
(Barbosa et al. 1998, Catry et al., 2009; 
Catry et al., 2010).  

Um pouco paradoxalmente, os 

ecossistemas terrestres dos Bijagós são 
menos conhecidos que os ecossistemas 
com influência marinha. No entanto, os 
trabalhos que têm vindo a ser realizados 
sobretudo a partir da década de 1990 já 
permitiram indicar apenas para uma das 
áreas protegidas do arquipélago – o 

Parque Nacional das Ilhas de Orango - 8 
espécies de anfíbios, 13 de répteis 

terrestres, 151 espécies de aves (incluindo 
aves aquáticas) e 15 espécies de 
mamíferos terrestres (Limoges e Robillard, 
1991b; Boesl, 1995; Reiner e Simões 

1999 revisão em Cruz et al., 2001), 
incluindo uma interessante população de 
hipopótamo, Hippopotamus amphibius, 
com hábitos parcialmente marinhos 
(Campos et al., 2001). Até agora não está 
descrita nenhuma espécie endémica de 
vertebrado para o arquipélago, o que é 

explicável pela proximidade ao continente 
africano e pela sua história geológica 
recente. Para alguns dos mamíferos 
terrestres, como os macacos e os 
antílopes, é também possível que a sua 

presença em algumas ilhas resulte de 
introduções realizadas pelo povo Bijagó 

desde a colonização do arquipélago. 
Contudo, qualquer que tenha sido a 
origem dessas populações, a relativa 
inacessibilidade do arquipélago levou a 
que alguns desses vertebrados sejam hoje 
em dia mais abundantes nos Bijagós que 

no continente, onde são mais perseguidos. 
É o caso do macaco-de-nariz-branco, 
Cercopithecus petaurista buettikoferi e do 
cefalofo-de-Maxwell, Cephalophus 
maxwelli (Limoges e Robillard 1991b, 
Karibuhoye, 2004). De referir ainda a 

presença de papagaios-cinzentos-de-

timneh, Psittacus (erithacus) timneh 
(Campos et al., 2001), cujas populações 
oeste-africanas poderão constituir uma 
espécie distinta e ameaçada, e que aqui 

ocorrem num aparente isolado, visto que 
a espécie já não se encontra na Guiné-
Bissau continental. 

Entre as maiores ameaças à 
biodiversidade nos Bijagós contam-se a 
actividade de pescadores migrantes, 
sobretudo originários do Senegal e da 

Guiné-Conacri, que praticam a pesca em 
grandes canoas motorizadas, instalam 
grandes acampamentos temporários ou 
permanentes e cortam o mangal para a 
fumagem do peixe, para além de 
subverterem os sistemas de exploração 

tradicionais (Limoges e Robillard 1991b, 
Tous et al. 1998, Campredon & Cuq 2001, 
Brenier et al. 2009). A caça e a colecta, 
bem como a exploração destrutiva da 
floresta (nomeadamente para cultivo) 
também têm uma expressão crescente e 
um impacto considerável. A exploração 

turística desordenada também apresenta 
riscos, mas ainda pouco significativos. A 
prazo, a subida do nível do mar, associada 
a alterações de temperatura, pluviosidade 
e regime de tempestades, poderão ter um 
impacto severo, mais ainda difícil de 
prever. Na verdade, a erosão costeira já é 

um fenómeno localmente importante em 
certas zonas do arquipélago (Cuq 2001). 

Outra ameaça potencial é a exploração 
petrolífera nas águas da Guiné-Bissau. 

 
Áreas Protegidas 

O reconhecimento da excepcional 
riqueza biológica dos Bijagós levou à 
proposta de várias áreas protegidas no 

arquipélago. Assim, em 1996 foi 
reconhecida pela UNESCO a Reserva da 
Biosfera Bolama-Bijagós, reserva essa que 
se estende por todo o arquipélago (Figura 
1). No arquipélago foram também criados 
dois Parques Nacionais e uma Área 
Marinha Protegida Comunitária. Os 

parques nacionais cobrem mais de 20% 
da área do arquipélago (Cuq, 2001). 

O Parque Nacional das Ilhas de 
Orango, criado em 1997 (e oficializado em 
2000), engloba 5 ilhas principais e vários 
ilhéus, cobrindo uma superfície de 26.000 

ha, conjuntamente com a área marinha 
em seu redor, o que eleva a área total do 
parque para 156.000 ha. Este parque 
inclui algumas das maiores ilhas do 
arquipélago, e entre as razões mais 
importantes para a sua criação estiveram 
a riqueza e originalidade da fauna – o 

Parque contém a principal população de 
hipopótamos com hábitos marinhos da 
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Guiné-Bissau (Campos et al., 2001), uma 

população de manatins significativa e 
várias praias de desova de tartarugas 
marinhas (Barbosa et al, 1998). O Parque 
é também importante pela grande 

extensão de mangal bem conservado e 
pelos locais de invernada de limícolas 
(IBAP 2007). 

O Parque Nacional Marinho João 
Vieira – Poilão, também oficializado em 
2000, engloba 4 pequenas ilhas e alguns 
ilhéus, todos sem habitantes 

permanentes, assim como a área marinha 
envolvente, num total de 49.500 ha (IBAP 
2007). Entre as razões para a sua criação 
esteve a protecção da maior concentração 
de tartarugas-verdes do Atlântico oriental 
(Catry et al., 2009), assim como de 

importantes colónias de nidificação de 
aves marinhas e dos abundantes recursos 
piscícolas. O Parque inclui uma zona 
marinha extensa onde a pesca é interdita, 
permitindo a recuperação dos stocks de 
algumas espécies de peixe. A importância 
deste Parque para o mundo foi 

reconhecida pelo Governo da Guiné-
Bissau, com a sua declaração como Dom à 
Terra (“Gift to the Earth”) no âmbito da 
campanha do WWF em 2001.  

A Área Marinha Protegida 
Comunitária das Ilhas de Urok foi 
implementada em 2005. Engloba 4 ilhas 

principais – Formosa, Nago, Chediã e Quai 
e o mar em redor, numa área total de 

94.000 ha, e a sua criação teve como 

objectivo principal a implementação de 

um programa de exploração sustentável 
dos recursos haliêuticos e pesqueiros por 
parte dos habitantes locais (Brenier et al., 
2009). 

 
Investigação em Biologia, Ecologia e 
Conservação nos Bijagós 

 
Entre os vários arquipélagos do 

Atlântico, é provável que o arquipélago 
dos Bijagós seja um dos menos estudados 

até aos dias de hoje. Para tal deverão 
contribuir aspectos históricos, mas 
também geográficos – o difícil acesso a 
muitas das ilhas a barcos de grande 
calado e a remodelação constante dos 
fundos e baixios dificultam a navegação e 

o desembarque de material volumoso 
continua a ser uma tarefa complexa e 
arriscada em muitas ilhas. Por outro lado, 
o povo Bijagó foi durante muitos séculos 
um povo guerreiro orgulhoso e hostil para 
com os estrangeiros, o que aliado às 
dificuldades de navegação levou a que a 

aculturação de hábitos europeus ou até 
mesmo da Guiné continental tenha sido 
muito lenta (Henry 1994). Este isolamento 
e a relativamente baixa densidade 
populacional terão contribuído para a 
manutenção das riquezas naturais do 
arquipélago e de uma paisagem grandiosa 

e selvagem.  
 

 

 
 

Figura 3. Número de publicações científicas referenciadas na ISI Web of knowledge sobre 
a fauna e a flora do arquipélago por quinquénio (a última coluna refere-se a um intervalo 
de 6 anos). Entre as 21 publicações registadas, 7 referem-se a aves (sendo 5 a limícolas) 
e 3 a tartarugas marinhas. 

 
No entanto esta situação está a 

mudar. Desde a década de 1980 que a 
acção de várias organizações não 
governamentais e, um pouco mais tarde, 

do Governo da República da Guiné-Bissau, 
têm vindo a dar a conhecer os Bijagós ao 
mundo, assim como o mundo ao povo 

bijagó. As potencialidades turísticas do 
arquipélago levaram à construção de 
vários empreendimentos, especialmente 
nas ilhas centrais de Bubaque e Rubane, e 

a manutenção de uma carreira regular de 
transporte marítimo seguro entre Bubaque 
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e Bissau facilitou também o acesso de 

turistas e de investigadores.  
Algumas agências e a cooperação 

internacional dinamizaram alguns estudos 
desde os anos 1980 (Limoges, 1989) e o 
Programa de longo-prazo da UICN no país, 
em parceria com instituições nacionais 
como o INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas) e o GPC (Gabinete 
de Planificação Costeira) levou a enormes 
avanços no conhecimento (Cuq, 2001 e 
IBAP 2007 e referências aí citadas). A 
criação em 2005 do IBAP – Instituto da 
Biodiversidade e das Áreas Protegidas - 

sob a tutela jurídica do Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, com 
responsabilidades de gestão das Áreas 
Protegidas do país, veio a conferir um 

enquadramento formal às actividades de 
investigação dentro das Áreas Protegidas 
e a facilitar a implementação de acções no 

terreno. Assim, o número de publicações 
científicas em revistas internacionais 
versando a fauna e a flora dos Bijagós 
tem vindo a aumentar (Figura 3), apesar 
de lentamente e com algumas 
interrupções relacionadas com situações 
de instabilidade política e militar. 

A maioria das actividades de 
investigação hoje em dia levadas a cabo 
nos Bijagós conta com o apoio no campo 
de habitantes locais, enquadrados pelo 
IBAP, o que contribui para a 
consciencialização entre o povo Bijagó da 

riqueza das suas ilhas. Por outro lado, a 
própria presença dos investigadores no 
terreno pode contribuir significativamente 
para o desencorajamento de práticas 
ilegais, tais como a caça de tartarugas 
marinhas durante a postura ou a recolha 
de crias de papagaios-cinzentos. O 

arquipélago dos Bijagós proporciona pois 
uma imensa variedade de temas de 
investigação e oportunidades que, em 
larga medida, estão ainda por explorar.  
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Resumo 

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, através do Laboratório 
Marítimo da Guia (Centro de Oceanografia), vem desde há 20 anos a colaborar 
com a Universidade Eduardo Mondlane e outras instituições Moçambicanas e de 

outros países da região leste Africana, no âmbito da Ecologia Marinha. Esta 
colaboração incluiu a realização de projectos de investigação colaborativa e 
participação em programas de formação avançada. As acções de maior 
dimensão provêm de financiamentos da Comissão Europeia, e desenvolveram-se 

com parcerias alargadas nas comunidades científicas europeia e africana. A 
investigação versou temáticas diversas relacionadas com a biodiversidade 
costeira, funcionamento de ecossistemas e conservação do meio marinho. 
Procurou-se que a investigação não se cingisse a descrever processos e aplicar 
teorias nos ambientes costeiros Moçambicanos, mas que os estudos 
contribuíssem efectivamente para o avanço do estado da arte e também da 

capacitação científica na Universidade Eduardo Mondlane. Na presente 
contribuição apresentamos exemplos diversos de resultados da investigação 
realizada em colaboração. 
 
Palavras-chave: biodiversidade costeira, funcionamento de ecosistemas, 

conservação do meio marinho, Moçambique 
 

Abstract 
The Faculty of Sciences of University of Lisbon, in particular the Guia Marine 
Laboratory (Oceanography Centre), has collaborated since 20 years with 
University Eduardo Mondlane and other institutions from Mozambique and 
region, in the field of Marine Ecology. These activities have included 
collaborative research projects and programs of post-graduate formation. The 
most relevant actions were developed through funding from the European 

Commission, and with broad partnership with European and African research 
institutions. Research has focused on diverse themes related to coastal 
biodiversity, ecosystem functioning and marine conservation. The collaborative 
actions, rather than simply demonstrating processes in Mozambican marine 
environments, also contributed to the advance of the state-of-the-art and 
promoted capacity building. In the contribution we present examples of results 

obtained through the collaborative research. 
 
Key-words: coastal biodiversity, ecosystem functioning, marine conservation, 
Mozambique 

 

 
 

Introdução 

 A Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, através do 

Laboratório Marítimo da Guia, iniciou 

colaboração com a Universidade 

Eduardo Mondlane em 1991. A 

colaboração, então possibilitada pela 

participação num projecto do 3º 

Programa-Quadro da Comissão 

Europeia, veio tornar-se em 

permanente intercâmbio e realização 

de investigação colaborativa, através 

de diversos projectos de investigação e 

participação conjunta em programas 

de formação avançada, até ao 

presente.  

 Esta actividade envolveu 

diversos investigadores da FCUL, 
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estudantes em diversos graus, e, no 

contexto de programas colaborativos 

de carácter regional, desenvolveu-se 

no seio da comunidade científica dos 

países da costa leste Africana com 

parcerias Europeias. A colaboração, 

primariamente de tipo Norte-Sul, 

envolveu intensa colaboração Sul-Sul, 

potenciando ligações regionais. Os 

fundos Europeus serviram de substrato 

às acções de investigação de maior 

dimensão, no entanto fundos regionais 

da Western Indian Ocean Marine 

Science Association (WIOMSA) e 

outras fontes de financiamento 

também se tornaram relevantes em 

acções concretas de ensino, 

investigação e divulgação científica. 

 A investigação versou diversos 

sistemas da região costeira, de que se 

destacam as florestas de mangal, as 

pradarias de fanerogâmicas e os 

recifes de coral. As temáticas 

abordadas incidiram em temas 

relevantes quer do ponto de vista 

estritamente científico assim como em 

problemáticas de importância no tecido 

humano costeiro do Leste Africano, 

sem esquecer os aspectos de 

desenvolvimento de capacidades e 

estruturas de investigação. Assim, 

realizaram-se estudos relacionados 

com aspectos estruturais e de 

funcionamento ecológico dos sistemas 

referidos, incluindo a biologia e 

ecologia de recursos costeiros. Mais 

recentemente foi dada particular 

atenção à degradação e efeitos de 

poluição em florestas de mangal, e 

desenvolveram-se estudos que 

contribuíram para a estratégia de 

conservação transfronteiriça dos 

ecossistemas costeiros. 

 Numa fase inicial, a maior parte 

dos trabalhos foram maioritariamente 

realizados na Ilha de Inhaca, onde se 

localiza a Estação de Biologia Marítima, 

e onde os típicos ecossistemas 

costeiros tropicais são abundantes a 

uma escala conveniente para o seu 

estudo (vide Bandeira et al., 2002). 

Com o desenvolvimento das parcerias 

e do tecido universitário e técnico em 

Moçambique, o âmbito geográfico das 

investigações alargou-se na baía de 

Maputo e para outros locais da costa 

Moçambicana, em particular a 

província de Cabo Delgado junto à 

Tanzânia. Moçambique tem cerca de 

2,700 km de costa, em grande parte 

incipientemente estudada. Ao longo 

dos 20 anos de investigação 

colaborativa em Moçambique muitos 

foram os estudos realizados nos 

diversos sistemas costeiros, desde 

investigação na massa de água (e.g. 

Leal et al., 2009), florestas de mangal 

(e.g. Guerreiro et al., 1996), pradarias 

de fanerogâmicas (e.g. Paula et al., 

2001b), praias arenosas (e.g. Flores et 

al., 2005), e em temáticas 

transversais como gradientes de 

biodiversidade (e.g. Barnes et al., 

2011), conectividade populacional 

(e.g. Silva et al., 2009), poluição (e.g. 

Penha-Lopes et al., 2011) e 

conservação da zona costeira 

(Transmap, 2008), incluindo análise de 

governança ambiental (e.g. Guerreiro 

et al., 2010), bem como numerosos 

estudos de auto-ecologia. Neste 

trabalho abordaremos um número 

muito restrito de exemplos concretos 

de resultados obtidos das principais 

investigações realizadas, numa 

perspectiva científica.  

 

Exemplo de resultados 

Os processos de recrutamento de 

crustáceos no Projecto MEAM 

 

 Os crustáceos constituem um 

dos recursos mais importantes do 

meio marinho. São também a 

macrofauna dominante nas florestas 

de mangal, sobretudo os caranguejos 

que são responsáveis pela quebra do 

material detrítico lenhoso, facilitando a 

sua decomposição bacteriana e 

subsequente inclusão na teia trófica. 

São os principais consumidores dos 

detritos orgânicos e da produção do 

microfitobentos na superfície dos ricos 

sedimentos da floresta, florescendo em 

diversidade e biomassa nestes 

ecossistemas. Têm também uma 

função importante de bioturbação dos 

sedimentos através das suas 

actividades escavadoras e de 

alimentação superficial. Estas 

actividades provocam a redistribuição 

de sedimentos no perfil vertical, 

promovendo a reciclagem de 

nutrientes inorgânicos, modulando os 
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processos biogeoquímicos e toda a 

dinâmica dos decompositores. 

 O papel fulcral dos caranguejos 

na ecologia das florestas de mangal, 

bem como o valor comercial de 

algumas espécies, tornam este grupo 

como um alvo particular de 

investigação na zona costeira inter-

tropical. Assim sendo, foi desenvolvido 

um projecto de investigação dedicado 

a este grupo, denominado 

„Macrobenthos of Eastern African 

mangroves: life cycles and dynamics 

of exploited species (MEAM)‟. O 

consórcio, liderado pela Universidade 

de Florença (Itália), incluía ainda a 

FCUL (Portugal), Universidade de 

Liverpool (RU), Universidade Eduardo 

Mondlane (Moçambique), Institute of 

Marine Research (Zanzibar, Tanzânia) 

e o Kenya Marine and Fisheries 

Research Institute (Quénia). As 

investigações incidiram em 

Moçambique, Ilha de Zanzibar e 

Quénia, sendo a FCUL a parceria 

principal em Moçambique, tendo o 

projecto decorrido de 1996 a 2000. 

 
 
Figura 1. Ritmo de emissão larvar evidenciado pela espécie Macrophthalmus grandidieri 
na Ilha de Inhaca. (A) Temperatura durante a experiência laboratorial e no meio natural. 
(B) Número de fêmeas em processo de emissão larvar por dia; os padrões significam 
colheitas de fêmeas sucessivas. A série evidenciou uma ritmicidade semi-lunar significativa 
(análise espectral testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov). (●) Lua nova, (○) lua cheia. 

Extraído de Gove e Paula (2000).  
 

 

 Dada a especialidade da equipa 

da FCUL, os trabalhos em Moçambique 

incidiram sobretudo no estudo do ciclo 

de vida de crustáceos, nomeadamente 

os processos de emissão larvar (e.g. 

Gove e Paula, 2000), a dispersão 

larvar pós-embrionária (e.g. Paula et 

al., 2004), e os processos de 

recrutamento (e.g. Paula et al., 

2001a; Paula et al., 2003). O 

desconhecimento das fases larvares 

planctónicas dos crustáceos, ainda não 

descritas para a maioria das espécies 

do Oceano Índico ocidental, obrigou a 

um trabalho intenso de descrição das 

larvas das espécies dominantes, 

realizado a partir de emissões 

controladas em laboratório (e.g. Clark 

e Paula, 2003; Flores et al., 2003; 

Dornelas et al., 2003; entre outros).  

 Os padrões de emissão larvar 

observados mostraram-se equivalentes 

aos resultados de estudos noutros 

pontos do globo, com a emissão 

centrada nas marés vazantes pós-

crepusculares, condições que se 

repetem com uma periodicidade semi-

lunar (Fig. 1; Gove e Mambonhe, 

1999; Gove e Paula, 2000), o que 

demonstra a universalidade do 

fenómeno. Esta adaptação do ciclo 

reprodutor e comportamento das 
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fêmeas em desova reflecte a 

necessidade de colocação das larvas 

em períodos que maximizam a sua 

exportação para o oceano, onde a 

estabilidade de parâmetros físico-

químicos e de alimento planctónico é 

superior à das massas de água dos 

canais das florestas de mangal. A 

emissão nocturna induz também uma 

menor predação visual sobre larvas e 

as vulneráveis fêmeas em processo de 

emissão larvar. Por último, acredita-se 

que a sincronia populacional se deve a 

uma estratégia de saturação da 

predação e que o decréscimo de luz 

durante o período crepuscular funciona 

como despoletador do comportamento 

de emissão. A reprodução torna-se 

pois um pulsar que segue a 

periodicidade dos principais ciclos 

ambientais. 

 Os fluxos de larvas recém-

eclodidas em exportação dos esteiros 

de mangal, nomeadamente o seu 

posicionamento na coluna de água e 

dinâmica temporal, podem ser 

observados através da realização de 

ciclos de amostragem planctónica em 

ponto fixo. Foram descritos os ciclos 

de exportação larvar para espécies de 

crustáceos de mangal, usando o 

mangal do Saco na Ilha de Inhaca 

como sistema modelo (e.g. Paula et 

al., 2004). Os estados larvares 

ocorrem nos canais nos períodos de 

maré vazante, sobretudo a pós-

crepuscular, e apenas uma fracção 

residual reentra nas marés enchentes 

subsequentes o que demonstra uma 

efectiva exportação das regiões 

parentais. O desenvolvimento larvar 

processa-se então na massa de água 

nerítica, onde toda a série de 

desenvolvimento pode ser encontrada 

(Paula et al., 1998). 

 Após o desenvolvimento na 

massa de água, as larvas atingem o 

ponto fisiológico que lhes permite a 

metamorfose. Necessitam então de 

migrar para a costa e encontrar os 

habitats apropriados para assentar e 

viver como juvenis e/ou adultos. O 

processo migratório é complexo e 

resulta da interacção entre factores 

biológicos (essencialmente o 

comportamento vertical) e físicos 

(correntes geradas pelo vento e 

marés), já que as larvas não têm a 

capacidade de migrar através de 

natação horizontal activa. Na Baía de 

Maputo foi estudado o recrutamento 

de espécies em vários mangais, e 

observados os factores estocásticos 

(correntes geradas pelo vento) e 

determinísticos (marés) que se 

correlacionavam com os organismos 

em processo de assentamento nos 

habitats parentais (Paula et al., 2001a; 

2003). Para isso foram analisadas 

séries temporais longas com elevada 

resolução, em que a magnitude do 

assentamento em áreas da floresta de 

mangal foi correlacionada com os 

factores físicos (Fig. 2). No mangal do 

Saco na Ilha de Inhaca os resultados 

indicam uma forte correlação com a 

maré, como esperado, mas também 

com os ventos de sul com desvio 

temporal de 3 dias (Paula et al., 

2001a). Os ventos de sul induzem, 

através do desvio de Ekman, a 

convergência costeira da massa de 

água superficial que transporta as 

larvas para a costa e favorece a sua 

aproximação aos sistemas costeiros, 

em que então penetram através das 

correntes de maré. No mangal da 

Ponta Rasa observou-se que as várias 

espécies assentam perto das zonas 

parentais, contrariando a teoria de que 

o assentamento seria indiscriminado 

com posterior migração juvenil para os 

microhabitats adequados (Paula et al., 

2003). 
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Figura 2. Assentamento de pós-larvas de caranguejos no mangal do Saco na Ilha de 
Inhaca. (A) Média diária do stress do vento segundo os eixos u (positivo a oeste) e v 
(positivo a norte). (B) Média (± DP) diária no número de pós-larvas por colector artificial, e 
média diária da amplitude da maré. A série de assentamento pós-larvar mostrou-se 
significativamente relacionada com a maré, bem como com ventos de sul e desfasamento de 
3 dias (regressão múltipla com ângulos de vento cada 15˚ e desvios temporais até 7 dias). 
(●) Lua nova, (○) lua cheia. Extraído de Paula et al. (2001).  

 

 

 Os trabalhos realizados no 

contexto do estudo do ciclo de vida e 

renovação populacional de crustáceos 

em Moçambique permitiram conhecer 

melhor o funcionamento ecológico das 

florestas de mangal e dinâmica dos 

seus recursos. No entanto, procurou-

se que a investigação colaborativa 

não se cingisse a descrever processos 

e aplicar teorias nos ambientes 

costeiros Moçambicanos, mas que os 

estudos contribuíssem efectivamente 

para o avanço do estado da arte e 

também da capacitação científica na 

Universidade Eduardo Mondlane. 

 

Os efeitos e controlo da poluição peri-

urbana em florestas de mangal no 

projecto PUMPSEA 

 

 As florestas de mangal estão 

maioritariamente localizadas em 

zonas escorrência continental forte, 

canalizada ou difusa, sendo um 

ecossistema dominante em zonas 

estuarinas da região inter-tropical. Os 

estuários são também a localização 

preferencial das grandes urbes 

costeiras, que implicam fortes 

perturbações ambientais através de 

poluição urbana e industrial, 

destruição de habitats para 

construção e sobre-exploração de 

recursos. Na costa leste Africana o 

maior impacto é sem dúvida a 

poluição derivada dos efluentes 

domésticos, que na generalidade são 

incipientemente ou de todo tratados. 

Com o crescimento das cidades 

costeiras os problemas ambientais 

relacionados com a poluição 

doméstica agudizam-se, e existem 

evidências de que as florestas de 

mangal poderão ter um papel 

fundamental na mitigação da poluição 

costeira. 

 

 Nesta perspectiva, 

desenvolveu-se um projecto de 

investigação que pretendeu estudar 

os efeitos da poluição urbana nas 

florestas de mangal, e testar o 

estabelecimento de zonas húmidas 

artificiais baseadas em solos de 

mangal para tratamento secundário 

de efluentes peri-urbanos. O projecto 
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denominou-se de „Peri-urban 

mangrove forests as filters and 

potential phytoremediators of 

domestic sewage in East Africa 

(PUMPSEA)‟, e decorreu entre 2005 e 

2009. O consórcio teve a liderança da 

FCUL (Portugal), e envolveu também 

a Universidade de Estocolmo (Suécia), 

Universidade do Sul da Dinamarca 

(Dinamarca), Instituto de 

Fitoremediação de Leipzig 

(Alemanha), Universidade de Florença 

(Itália), Universidade Livre de 

Bruxelas (Bélgica), Universidade 

Eduardo Mondlane (Moçambique), 

Universidade de Dar es Salaam e 

National Environment Council 

(Tanzânia) e o Kenya Marine and 

Fisheries Research Institute (Quénia). 

 

 Em Moçambique foram 

estudadas as florestas de mangal na 

Baía de Maputo, comparando o 

funcionamento de uma zona 

impactada pelos efluentes peri-

urbanos da cidade de Maputo (Costa 

do Sol) com sistemas pristinos na Ilha 

de Inhaca. A estratégia de estudo 

assentou maioritariamente numa 

abordagem não balanceada „ACI - 

After Control/Impact‟ (Chapman et 

al., 1995). Esta estratégia foi usada 

em múltiplas abordagens e 

componentes biológicas, incluindo a 

bioindicação a vários níveis: 

comunidades (e.g. Cannicci et al., 

2009; Penha-Lopes et al., 2010b), 

populacional (e.g. Penha-Lopes et al., 

2009a), fisiologia (e.g. Amaral et al., 

2009), reprodução (e.g. Penha-Lopes 

et al., 2009b) e parasitismo (Penha-

Lopes et al., 2011). A investigação 

abordou de forma detalhada os 

processos biogeoquímicos e 

microbiológicos no sedimento, 

nomeadamente através de 

mesocosmos experimentais instalados 

em mangais junto a Dar es Salaam na 

Tanzânia (e.g. Penha-Lopes et al., 

2010a) com participação de todo o 

consórcio do projecto. 

 Os estudos de endofauna na 

costa leste Africana são restritos 

devido às limitações do conhecimento 

taxonómico. Os estudos 

desenvolvidos no projecto para avaliar 

os impactos da poluição nas 

componentes de meio- e macrofauna 

dos sedimentos usaram então níveis 

taxonómicos elevados (família a filo), 

através de análises multivariadas. 

Foram verificadas alterações 

significativas na composição 

taxonómica e abundância das 

comunidades, evidentes pelo 

agrupamento obtido por MDS (Fig. 3). 

Uma das espécies estudadas em 

detalhe foi o caranguejo de mangal 

Uca annulipes (Penha-Lopes et al., 

2009b), tendo sido em particular 

investigada a biologia reprodutora, 

nomeadamente fecundidade, 

qualidade dos ovos (composição em 

ácidos gordos) e a fertilidade 

potencial. Fêmeas ovadas foram 

capturadas num mangal poluído e em 

mangais pristinos em duas estações 

(húmida – Março 2006, e seca – 

Agosto 2006). Os resultados 

mostraram que a maioria dos 

parâmetros registados foram 

diferentes no mangal poluído, onde a 

espécie estendeu o período 

reprodutor, incrementou a 

fecundidade (vide Fig. 4), assim como 

apresentou maior concentração de 

ácidos gordos saturados (SFA) e 

monoinsaturados (MUFA). Estes 

resultados evidenciam a maior 

disponibilidade de matéria orgânica 

como base alimentar para a espécie, 

no entanto, como se pode verificar na 

Fig. 4, o aumento de fecundidade não 

significa maior fertilidade potencial, 

pois a perda de ovos ao longo do 

desenvolvimento embrionário é muito 

superior, o que denota condições de 

stress. 
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Figura 3. Agrupamento das comunidades de meio- e macrofauna nos mangais estudados nas 
estações húmida e seca, obtidos por MDS (multidimensional scaling). Adaptado Penha-Lopes et 
al. (2010b). 

 

 

 
 

Figura 4. Número de ovos médio (±DP), padronizado para a dimensão de carapaça de fêmeas 
com ovos no estado I (fecundidade) e estado IV (fertilidade potencial) nos mangais de estudo. 
Adaptado Penha-Lopes et al. (2009b). 

 

 

A conservação do meio marinho no 

projecto TRANSMAP 

 

 A conservação do ambiente 

marinho e biodiversidade associada é 

uma prioridade global, 

particularmente em face das 

alterações globais directamente 

induzidas pela pressão humana sobre 

habitats e recursos, e indirectamente 

pelas alterações climáticas. A IUCN e 

WWF estabeleceram objectivos para a 

conservação costeira no leste Africano 

através da concepção global da rede 

de áreas prioritárias para conservação 

(WWF, 2004). Com o objectivo de 

contribuir para esta estratégia foi 

desenvolvido um projecto de 

investigação no 6º Programa-Quadro 

da Comissão Europeia, focado na 
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geração de informação científica para 

contribuir para o estabelecimento de 

redes de conservação marinhas nas 

áreas transfronteiriças de 

Moçambique com a Tanzânia e África 

do Sul, denominado „Transboundary 

networks of marine protected areas 

for conservation and sustainable 

development: biophysical, socio-

economic and governance assessment 

in East Africa (TRANSMAP)‟. O 

programa, liderado pela FCUL 

(Portugal),  envolveu equipas da 

Universidade de Kalmar (Suécia), a 

World Maritime University (Unesco, 

sediada na Suécia), The Natural 

History Museum e Overseas 

Development Group da Universidade 

de East Anglia (Reino Unido),  a 

Universidade Eduardo Mondlane e o 

Centro de Desenvolvimento 

Sustentável das Zonas Costeiras 

(Moçambique), Oceanographic 

Research Institute e a Universidade 

de Cape Town (África do Sul), 

Institute of Marine Sciences (Zanzibar 

– Tanzânia), e a Western Indian 

Ocean Marine Science Association 

(ONG regional sediada em Zanzibar – 

Tanzânia). O projecto decorreu entre 

2005 e 2008. 

 Os objectivos do projecto 

foram especificamente o mapeamento 

de habitats costeiros e tipos de usos 

pelas populações humanas (e.g. 

Ferreira et al., 2009a, 2009b), 

avaliação dos gradientes de 

biodiversidade (e.g. Barnes et al., 

2011) e condição dos ecossistemas 

(e.g. Bandeira et al., 2009), avaliação 

das condições socioeconómicas (e.g. 

Rosendo et al., 2011), avaliação de 

governança (e.g. Guerreiro et al., 

2011), e análise dos „hotspots‟ de 

biodiversidade ao longo da costa, na 

perspectiva de contribuir para a 

definição de prioridades e 

metodologias de conservação 

marinha. Os estudos foram complexos 

e incidiram em múltiplas temáticas 

multi- e interdisciplinares, das quais 

apresentamos de seguida pequenos 

exemplos. 

 Os estudos de biodiversidade 

marinha incidiram em múltiplos 

habitats e usando compartimentos e 

modelos biológicos diversos. Uma das 

questões mais importantes para o 

desenvolvimento do estado da arte 

relacionava-se com os gradientes de 

estruturação populacional a nível 

geográfico, definidos teoricamente 

pela magnitude dos fluxos genéticos, 

produto por sua vez da interacção 

entre capacidade de dispersão e 

factores hidrográficos. Para tal 

usaram-se duas abordagens 

fundamentais – a genética e a 

morfometria geométrica. Os modelos 

principais foram corais em recifes de 

coral, e gastrópodes e crustáceos em 

florestas de mangal e costas 

rochosas. Os resultados obtidos 

mostraram situações contrastantes, 

variando desde a panmixia até 

espécies apresentando uma notável 

estruturação (e.g. Silva et al., 2010a; 

2010b). As quebras nos padrões de 

estruturação evidenciaram 

coincidência com os fenómenos 

hidrográficos mais notáveis (vide Fig. 

5), e as diferenças entre espécies 

podem ser explicadas pelos diferentes 

momentos evolutivos em que se 

expandiram pelas costas do Oceano 

Índico ocidental, levando a diferentes 

graus de diferenciação genética.  

 A investigação do projecto 

TRANSMAP culminou no mapeamento 

de áreas prioritária para conservação, 

nomeadamente aquelas que 

apresentam „hotspots‟ de 

biodiversidade. Os modelos básicos 

usaram como matriz a discriminação 

de habitats costeiros e principais 

espécies carismáticas (com maior 

interesse de conservação), e foram 

desenvolvidos usando o software 

Marxan desenvolvido pala 

Universidade de Queensland, 

Austrália. Posteriormente foram 

realizados modelos que incluíam as 

actividades humanas, re-avaliação de 

áreas já sujeitas a zoneamento e a 

escalas diversas. Nas Figs. 6 e 7 

apresentam-se respectivamente o 

mapeamento de biodiversidade e 

modelos de „hotspots‟ gerados pelo 

software para a área transfronteiriça 

do norte de Moçambique-sul da 

Tanzânia. 
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Figura 5. Diferenciação populacional na espécie Perisesarma guttatum ao longo do 
gradiente geográfico do leste Africano. (A) Estruturação genética (COI) evidenciando 2 
clades, um nas populações do norte (entre o Quénia e o norte de Moçambique) com maior 
estruturação, e outro nas populações do sul de Moçambique, menos diverso. (B) 
Estruturação morfológica (morfometria geométrica) evidenciando o mesmo padrão de 
estruturação geográfica (mostram-se os dois primeiros eixos de variação e 
correspondentes deformações na carapaça). Extraído de Silva et al. (2010a).  

 
 

 Os aspectos de governança são 

parte imprescindível no 

estabelecimento de estratégias de 

conservação e incluem aspectos 

legislativos, institucionais e 

operacionais. Estes aspectos foram 

considerados no projecto TRANSMAP, 

tendo sido abordado não só uma 

avaliação legislativa a várias escalas 

(prática local, normativos e legislação 

nacional e internacional) mas também 

as perspectivas de harmonização 

transfronteiriça para possibilitar a 

gestão conjunta de recursos (e.g. 

Guerreiro et al., 2011), e a sua 

tradução em desenvolvimento 

institucional e de capacidades técnicas 

(e.g. Guerreiro et al., 2010).  

 

Perspectivas futuras 

 

 A cooperação científica e 

pedagógica entre a FCUL e a 

Universidade Eduardo Mondlane e 

outras instituições de investigação e 

ensino superior em Moçambique é 

hoje uma realidade permanente, fruto 

das ligações profissionais e 

institucionais que se foram 

desenvolvendo ao longo dos últimos 

20 anos. Até agora os fundos 

captados foram essencialmente de 

fontes terceiras, como a Comissão 

Europeia através dos Programas-

Quadro regulares, organizações 

regionais como a Western Indian 

Ocean Marine Science Association, ou 

agências de cooperação de outros 

países Europeus, como é o caso da 

Sida (agencia de cooperação da 

Suécia).  

 É no entanto imprescindível 

que as acções colaborativas das 

instituições universitárias portuguesas 

ganhem um enquadramento 

institucional mais forte e permanente, 

sendo necessário que as 

universidades tenham opções 

estratégicas de cooperação dotadas 

de financiamento regular. Por outro 

lado, existe uma gritante falta de 

coordenação estratégica da parte da 

tutela do ensino superior e 

investigação científica, sendo a 

cooperação para o desenvolvimento, 

em especial com os PALOPS, 

essencialmente vazia de 

oportunidades e apoio financeiro. O 

desenvolvimento de uma estrutura 

efectiva de coordenação e promoção 

da cooperação científica para o 

desenvolvimento (em paralelo com a 

situação de grande parte dos outros 

países europeus), estrategicamente 

focada nos PALOPS, é fundamental. 

As acções limitadas e ensaios da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia 

no âmbito da cooperação são de 

impacto quase nulo. 
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Figura 6. Matrix biofísica de biodiversidade na região transfronteiriça do norte de 
Moçambique (complexo Mtwara-Quirimbas da WWF). (A) Habitats costeiros e habitat 
potencial do celacanto na quebra da plataforma continental; (B) áreas preferenciais de 
mamíferos marinhos; (C) praias de nidificação de tartarugas marinhas, (D) agregação de 
aves marinhas. Extraído de TRANSMAP (2008). 

 

 

 
 
Figura 7. „Hotspots‟ de biodiversidade (complexo Mtwara-Quirimbas da WWF). (A) Matriz 
de habitats básica; (B) incluindo espécies carismáticas; (C) „travando‟ as áreas de mangal 
do Rovuma e Ibo, (D) „travando‟ áreas de mangal superiores a 100 ha; (E) incrementando 
a probabilidade de inclusão de manchas superiores a 100 ha para 0.5. As cores significam 
a frequência de selecção das unidades de planeamento. Realizado com UPs de 250 ha 
(n=5,060), e definindo uma área a conservar de 30% de habitats prioritários (mangais, 
ervas marinhas, algas e recifes de coral), e 10% para os restantes habitats e espécies 
carismáticas. Extraído de TRANSMAP (2008).  



 Ecologi@ 2: 16-28 (2011) Artigos Científicos 

 

ISSN: 1647-2829            26 

 

 No momento de escrita desta 

contribuição não se prevê que, a curto 

ou mesmo médio prazo, as condições 

de financiamento para a cooperação 

em investigação para o 

desenvolvimento venham a ser 

incrementadas em Portugal, seja em 

fundos ou em melhoria do contexto 

institucional. Resta às universidades, 

na sua autonomia, optar por 

estratégias de cooperação e promover 

a captação de fundos, e quando 

possível estabelecer parcerias que 

maximizem capacidades. 
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Resumo  
A alteração dos ecossistemas naturais e semi-naturais resultante da criação de 

sistemas artificiais para aumentar a disponibilidade da água, e aceder e 
controlar os recursos hídricos (e.g., barragens) gera impactes substanciais de 
vária ordem sobre as comunidades locais, alterando drasticamente os ciclos 
biológicos e hídricos dos ecossistemas. A participação pública na gestão da água 
tem vindo a ser uma prática adoptada por vários países, e é uma forma de 
envolver os directamente afectados e dar-lhes voz no processo de decisão. 
Apesar disso, a necessidade de dar resposta aos conflitos gerados na gestão da 

água, com o amadurecimento dos seus sistemas, permite uma maior reflexão e 

compreensão do papel dos seus utilizadores mais directos e a identificação das 
dificuldades criadas pela adopção deste tipo de políticas públicas. Nos países 
europeus a legislação comunitária – Directiva Quadro da Água - imprime força à 
componente participativa propondo novos desafios aos Estados-Membros que, 
salvo algumas excepções, têm ficado aquém de lhes dar resposta. Outros 

países, como Moçambique têm-se inspirado neste enquadramento normativo. 
Este trabalho permite reflectir sobre as estratégias de participação adoptadas 
pelas políticas públicas de gestão das águas em Portugal, Brasil e Moçambique, 
revelando diferenças entre os processos activos e passivos de participação no 
aperfeiçoamento de seus sistemas de gestão. 
 
Palavras chave: participação; gestão da água; Portugal; Brasil; Mocambique;  

 
Abstract 
Changes in natural and semi-natural ecosystems due to development of artificial 
systems to increase water availability and to have access and control water 
resources (e.g., dams) generate substantial impacts on local communities, 

drastically changing the biological and hydrological cycles of ecosystems. Public 
participation has been adopted by several countries, and it is a way to involve 

those directly affected and to give them a voice in the decision making 
processes. However, the need to provide an answer to the conflicts generated in 
water management, with the maturity of its systems, allows for a better 
reflection and understanding of the role of the direct users in the identification 
of the difficulties created by the adoption of this type of public policies.  In the 
European countries the community legislation – Water Framework Directive – 

gives strength to the participative component proposing new challenges to the 
Member States that, despite some exceptions, have stayed behind of being able 
to respond. Other countries, such as Mozambique have gotten inspired in this 
normative framework. This work allows us to reflect on the adopted 
participation strategies by public policies in water management in Portugal, 
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Brazil and Mozambique, revealing differences among active and passive 

participative processes in the improvement of their management systems. 
 

Key words: participation; water management; Portugal; Brazil; Mozambique;  

 

 
 

Introdução 
 

 A água tem sido um elemento de 
disputa e regulação na vida das 
sociedades, em particular nas civilizações 
com características eminentemente 
agrícolas, tendo-se tornado neste início de 
século um recurso escasso que, dada a 

procura excessiva em relação à oferta e 
disponibilidade, e a um crescente processo 
de sensibilização sobre os seus limites, 

tem sido foco permanente de preocupação 
e de regulamentação.  
 No Brasil um documento do 
Ministério de Meio Ambiente 

(MMA/SBF/DCBio, 2007) aponta dois 
cenários para o ecossistema da Caatinga, 
predominante no semi-árido brasileiro. 
Esses cenários têm estreita relação com a 
problemática da água e a sua gestão. O 
cenário 1, com altas emissões, prevê um 
aumento da temperatura de 2 a 4 graus 

Celsius, e de 15% a 20% mais seco. O 
cenário 2, com baixas emissões, prevê 
uma elevação de 1 a 3 graus Celsius e a 
redução de até 15% do volume de chuvas. 
Em ambos os casos, a diminuição no nível 

dos açudes, os impactos na agricultura de 

subsistência e na saúde, assim como a 
perda da biodiversidade do ecossistema 
da Caatinga são evidentes 
(MMA/SBF/DCBio, 2007). 
 Na União Europeia as 
preocupações com a gestão dos recursos 
hídricos resultou no primeiro pacote 

legislativo para um único recurso natural 
de que há história – a Directiva Quadro da 
Água (DQA) que, além de todos os 
aspectos técnico-científicos, também se 
preocupa com o processo decisório 
encorajando os países membros a 
conduzirem processos de gestão 

participada activa. Outros países, como 

Moçambique, têm adoptado estratégias 
para a gestão dos recursos hídricos que 
vão frequentemente ao encontro destas 
orientações. 
 

Água e ecossistemas 
 
 Problemas de desenvolvimento de 
determinadas regiões no mundo, seja pela 
falta de água como input produtivo ou 
para abastecimento humano, seja pela 
necessidade de geração de energia para o 

crescimento económico, têm procurado 

soluções através da construção de 
grandes barragens e reservatórios 

artificiais, cujos impactos sócio-ambientais 
são indiscutíveis.  
 De facto, em regiões de escassez 
hídrica, as barragens têm como um dos 
seus objectivos principais disponibilizar 
água para a agricultura, favorecendo a 

conversão das culturas tradicionais de 
sequeiro para culturas irrigadas, alterando 
substancialmente os ecossistemas. Para 

além da importância dos impactos 
ambientais, pode-se ressaltar que a 
construção de barragens traz impactes 
sociais sérios, desde a sua publicitação 

anterior à obra, passando pelo 
desalojamento de populações locais à sua 
relocalização e reorganização das 
actividades produtivas na região. Mais 
afectados, os pequenos ou médios 
proprietários têm dificuldade de 
acompanhar esta conversão, sendo, 

frequentemente acompanhados por 
assistência técnica e subsídios que apoiam 
o processo de mudança na organização da 
actividade de subsistência. 
 Agricultores familiares habituados 

à disponibilização gratuita da água são 

forçados a responderem às novas 
exigências e neste processo perdem o seu 
conhecimento de sobrevivência em 
contextos de escassez de água. Esta 
agricultura familiar e sua relação com os 
ecossistemas, alteram-se drasticamente 
quando as condições ambientais se 

modificam pela disponibilização de um 
recurso anteriormente escasso, e pelos 
próprios impactos dos empreendimentos 
hidro-agrícolas, sendo mais evidente em 
áreas onde as oscilações na 
disponibilidade de água são acentuadas, 
como nos casos de estudo que serão 

abordados neste trabalho. 

 Ao não considerar o processo de 
construção de práticas, sentidos e visões 
de mundo específicos dos grupos sociais 
no seu processo de integração com o 
mundo natural, os projectos de 

desenvolvimento tendem a apresentar 
resultados pouco eficientes e confrontam-
se com as iniciativas de regulamentação 
dos problemas ambientais em políticas 
públicas pouco eficazes. A dificuldade vem 
da não interiorização por parte dos 
agricultores das medidas regulamentares, 

e gerando falta de compreensão das 
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razões que estão na base das novas 

medidas, uma vez que os mesmos se 
encontram excluídos do processo. 
 As ameaças à sustentabilidade dos 
processos de gestão da água devem-se a 

uma série de intervenções e políticas 
públicas que não têm levado em conta a 
complexidade e a especificidade das 
relações sócio-ambientais. Não há duvida 
que a água é essencial para o moldar dos 
ecossistemas; alterar as formas de a 
disponibilizar afecta-os seriamente.  

 Durante muitos anos estas 
decisões públicas estiveram circunscritas 
aos políticos e técnicos estando os seus 
reais ou potenciais utilizadores afastados 
das arenas de decisão. Mais 
recentemente, devido ao conhecimento 

das dificuldades que esta situação 
acarreta, as novas directivas de gestão da 
água têm criado abertura para incorporar 
no processo os anteriormente excluídos do 
processo.  
 Para compreender melhor esta 
dimensão, imprescindível à gestão dos 

recursos hídricos, pois afecta comunidades 
e ecossistemas, delineou-se um projecto 
no mundo lusófono que envolveu casos de 
estudo e investigadores de três países – 
Brasil, Portugal e Moçambique. Este artigo 
apresenta resultados dos três casos de 
estudo analisados sobre projectos de 

agricultura que permitiram um aumento 
da oferta da água através de sistemas de 

irrigação a pequenos agricultores na área 
de influência da barragem, que 
anteriormente viviam em contextos de 
escassez de água. 

 Os três casos de estudo 
previamente definidos para cada país 
foram:  
 1) Projectos de irrigação de 
pequenos agricultores em Ferreira do 
Alentejo no sul de Portugal abastecidos 
pelo reservatório da barragem do Alqueva 

na bacia do Guadiana, no sul de Portugal;  
 2) Projectos de irrigação para 
agricultores familiares na bacia do rio São 
Francisco, abastecida pelo reservatório da 
barragem de Itaparica, na fronteira entre 

Pernambuco e Bahia, Brasil; 
 3) Projectos de irrigação de 

pequenos agricultores no distrito da 
Namacha, abastecidos pelo reservatório 
da barragem dos Pequenos Libombos, 
localizado na bacia do Umbeluzi, 
Moçambique. 
 Na presente comunicação 

identificam-se a existência de formas de 
inclusão dos actores locais e institucionais 
no processo decisório, reflectindo sobre a 
abertura das estratégias de gestão de 
recursos hídricos no integrar da 

multiplicidade de interesses nestes 

contextos. 
 
Metodologia 
 

 O referencial metodológico 
utilizado parte, inicialmente, dos conceitos 
de inter e multidisciplinaridade, e somente 
neste ambiente é possível conduzir uma 
pesquisa inovadora, num contexto de 
grande complexidade que tem (i) 
agricultores familiares geralmente 

excluídos ou só parcialmente envolvidos 
nos espaços decisórios previstos nas 
políticas públicas de gestão das águas; (ii) 
uma avaliação dos recentes instrumentos 
de regulação económica da água e seus 
impactos socioeconómicos; e (iii) 

mudanças no ambiente visto como seco 
ou árido, transformado num ambiente 
com farta disponibilidade de água após 
instalação de infra-estruturas de irrigação, 
e por fim regulado economicamente para 
coibir o uso não racional. Para Duarte et 
al. (2005): 

 “... são necessárias novas lentes 
conceituais e novos instrumentos 
metodológicos que permitam avançar no 
conhecimento e na busca de soluções para 
os graves e complexos problemas da 
contemporaneidade. Nessa direcção, o 
imperativo da interdisciplinaridade coloca-

se de forma irrefutável. Temos salientado 
a importância de alguns elementos que 

nos remetem a uma actuação 
interdisciplinar: a complexidade das 
problemáticas; a processualidade e a 
intergeracionalidade epistemológica; a 

pluralidade e as diferenças existentes 
entre os diversos campos de actuação e a 
necessária construção de uma 
contextualidade dialógica. Entendemos 
que a contextualidade dialógica é 
processualmente construída como um 
espaço de diálogo e de conflitos 

paradigmáticos entre saberes, 
conhecimentos e práticas, um espaço que 
reconhece as complexidades e 
diversidades, e no qual se estabelecem 
consensos e pactos possíveis e 

temporários. Nesse processo de 
construção a emergência de pontos de 

radiação potencia uma visão mais 
ampliada e integrada dos 
temas/problemas geradores, e, em 
consequência, a articulação e interacção 
entre actores na busca de estratégias para 
soluções compartilhadas das 

problemáticas consideradas como 
prioritárias e fundamentais. Além de uma 
determinada visão de mundo e de ciência, 
o que está em jogo neste processo de 
construção é a definição do que sejam os 
problemas fundamentais de nosso tempo, 
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bem como das principais estratégias para 

resolvê-los. As opções são muitas e nem 
todos os caminhos levam à 
sustentabilidade.” 
 No caso desta investigação torna-

se claro que as populações locais estão 
sujeitas tanto a uma interpretação do 
ambiente e seus elementos dissociada dos 
padrões culturais dominantes enviesando 
uma leitura dos problemas que afectam a 
sua qualidade de vida pelas formas de 
domínio cultural das elites locais, 

conhecidas do interior do nordeste 
brasileiro, também familiares ao Alentejo 
português (Veiga, 2007) e mesmo ao 
contexto Moçambicano. 
 Após uma revisão bibliográfica 
focando as áreas de estudo nos 3 países 

foram identificadas e analisadas as 
transformações dos padrões territoriais de 
propriedade e uso do solo influenciadas 
por infra-estruturas hídricas e políticas 
públicas do sector. 
 Instrumentos legais e espaços de 
decisão previstos nas políticas públicas de 

águas e ambiente foram mapeados e 
avaliados considerando convergências, 

divergências, avanços e limitações, tendo-

se sempre em conta o público-alvo da 
investigação – os agricultores familiares, 
tradicionais. As situações de conflito na 
implementação das políticas públicas de 

águas e sua relação com os espaços 
destinados à participação das partes 
interessadas foram também mapeadas 
para uma análise interpretativa mais 
aprofundada das restrições ao processo 
decisório, gerando uma reflexão sobre 
como problemas locais relacionados com a 

água mantêm relação com esses espaços 
de decisão. 
 Após a caracterização 
socioeconómica dos actores a serem 
entrevistados, conduziram-se entrevistas 
semi-estruturadas (Figura 1) e reuniões 

formais, para o levantamento de 
informações e definição da amostragem 
pertinentes aos objectivos e metodologia 
do projecto, e identificaram-se formatos 
de articulação entre sistemas formais e 
informais no processo decisório. 
 

 
 

 
 

  
 

Figura 1. A - Albufeira no rio São Francisco, Itaparica, Brasil; B - Entrevista a um 
agricultor familiar em Itaparica. 
 
 

Durante a missão de cooperação (Figura 
2), a população local, já sensibilizada, foi 
convidada a participar em espaços de 

debate, reflexão e construção conjunta 
das questões levantados individualmente, 
permitindo que a equipe técnica se 
debruçasse sobre a observação 
participante como referencial 
metodológico para as reuniões 

comunitárias no terreno. 
Recorreu-se à observação participante, 
desenvolvendo uma interface entre o 
trabalho de pesquisa e o processo de 
desenvolvimento de capacidades humanas 
durante o trabalho de campo Becker 
(1997). Esta interacção permitiu aos 

agricultores e técnicos participantes um 
aprofundamento e reflexão sobre a 
temática e o conhecimento sobre as 

políticas públicas e suas necessidades de 
controle social por grupos excluídos. 
Os dados permitiram uma análise crítica 
dos problemas vividos no âmbito da 
gestão da água, na esfera nacional, bem 
como nos locais de investigação, 

revelando como as decisões, participadas 
ou não, afectam os ecossistemas locais, 
dependentes ou geradores da qualidade e 
quantidade de água. 
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Figura 2. A - Albufeira do rio Alqueva, Portugal; B - Trabalho de campo. 

 

Participação e exigências 
 

 A crescente relevância do 
envolvimento e da participação dos 
actores na gestão de recursos hídricos 
está directamente ligada ao evoluir da 
sociedade e à necessidade de oferecer 
novos formatos decisórios, exigidos por 
contextos de grande complexidade e 

incerteza. Formatos mais dialogantes de 
decisão – governância – menos 
autoritários e formalizados (Aragão, 
2005), emergem nestes contextos indo ao 
encontro de mecanismos participativos 
propostos para a gestão de recursos 

hídricos, hoje um requisito nas agendas 

politicas e ao qual a gestão das águas não 
é indiferente.  
 Há um pressuposto intrínseco, 
entre defensores da participação com 
sucesso, de que esta aumenta a 
possibilidade do interesse público ser 

realizado. No entanto, Além de um 
descontentamento generalizado face ao 
modo de actuar das instituições 
(Vasconcelos, 2004), existe uma 
considerável ambivalência por detrás da 
participação do cidadão (Day, 1997) que 
se acaba por reflectir nos quadros 

normativos propostos. 
 Quando se fala da necessidade de 
criar processos decisórios participados a 

ideia não é criar mais governo, mas 
operar num formato de organização em 
rede, jogando um papel dominante de 

trazer a contestação dos discursos para a 
mesa, passando a teoria democrática a 
ser exercida para além de um mero 
agregado de preferências tornando-se “um 
controle democrático através da 
comunicação que encoraja a reflexão 
sobre a preferência sem coerção” (Dryzek, 

2000). A decisão participada alargada tem 
vindo a tornar-se uma componente 
essencial para assegurar “a saúde e 
vitalidade da democracia”, além de 

desempenhar um papel fundamental no 
desenvolvimento de políticas públicas. 

 É neste contexto, que surge a 
Directiva Quadro da Água (DQA) que 
propõe um modelo de governância para a 
gestão de recursos hídricos, conferindo 
um elevado valor à participação pública e 
ao envolvimento dos actores, como 
elemento chave da integração para 

conseguir a sustentabilidade na gestão 
das águas, sendo a gestão por bacia o 
principal meio para o envolvimento do 
público. Para isso estabelece uma 
estrutura de acção no contexto das 
políticas da água para os Estados 

Membros da União Europeia, elegendo a 

participação pública como uma 
componente chave na gestão das bacias 
hidrográficas. Na DQA a participação é 
explicitada essencialmente como 
“consulta” e “acesso do público à 
informação” sendo as orientações de 

espectro largo, deixando as decisões sobre 
a sua operacionalização ao Estado 
Membro, embora defenda que este deve 
encorajar o “envolvimento activo” de 
todas as partes interessadas na produção, 
revisão e actualização na gestão da bacia 
hidrográfica, o que pressupõe a inclusão 

de metodologias activas de participação. 
 Subjacente a esta ideia está a 
convicção presente na Directiva de que as 

soluções devem responder às exigências 
de cada contexto local e as decisões 
“devem ser tomadas tão próximo quanto 

possível das localidades onde a água é 
afectada e usada”, sendo que a 
“prioridade deve ser dada à acção no 
âmbito da responsabilidade do Estado 
Membro através do desenvolvimento de 
programas de medidas ajustados às 
condições regionais e locais” (Directiva, nº 

13, pp. 327/2, estabelecendo o Quadro 
para a acção da Comunidade para a 
politica da água). Esta directiva 
representa um ponto de viragem nas 
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políticas das águas, ao nível europeu, 

defendendo uma abordagem mais 
compreensiva, integrada e participada 
(IBERAQUA, 2002).  
 Valarié e Rey (2006), salientam 

que “os problemas públicos fazem 
territórios sob a forma de um projecto de 
acção cujo processo de fabricação, a 
montante dos territórios, apoia-se sobre 
interacções e iteracções complexas entre 
actores ao nível das suas implicações. 
Funciona assim para zonas litorais, bem 

como para as bacias (…) Assim, o 
Conselho Mundial da Água, por exemplo, 
prometeu, sob a forma de receita para a 
acção, o aspecto de descentralização da 
“boa governância” da água”. Chama, pois 
a atenção para o facto de que a gestão 

integrada, especialmente no que se refere 
à gestão da água, deve estar apoiada 
sobre dois princípios fundamentais: a 
participação e a concertação (Valarié, 
2007). 
 Portanto, um novo desafio emerge 
em termos de estruturar adequadamente 

processos institucionais definidos para a 
participação e desenvolver 
responsabilidades partilhadas entre os 
diferentes participantes. Isto requer o 
operacionalizar de contextos, usando 
novas formas de envolvimento expandido 
de participantes informados, permitindo a 

integração dos seus valores e interesses, 
desde o início do processo de decisão 

(Vasconcelos, 2004). 
 

Gestão participada da água 
 
 A gestão descentralizada e 

participativa é uma prática inovadora que 
vem alterar a postura histórica de cultura 
política da administração pública central, 
tradicionalmente associada a formatos 
muito formalizados e centralizados. 
Simultaneamente, a frequente falta de 
preparação e inexperiência de entidades 

públicas equivocada do processo 
democrático e participativo de tomada de 
decisões.  
 As dificuldades para a condução de 

uma participação activa no processo de 
tomada de decisão estão associadas a 
uma arquitectura institucional não 

adequada a estas exigências, a 
orientações teóricas e práticas 
metodológicas distintas das comuns nas 
arenas técnico-decisórias, e ainda à 
ausência de processos de avaliação que 
conduzam a reorientações e reajustes do 

processo. Estes entraves aos processos 
decisórios participativos têm sido 
apontados e discutidos pela literatura 
(Duarte e Mattei, 2005; Vasconcelos, 
2007). Embora poucas experiências de 

referência no mundo tenham servido para 

balizar a adopção da prática de 
participação pública, encontramos hoje 
diferentes situações envolvendo a 
institucionalização dessa prática, com 

formatos e níveis variados e apresentando 
resultados e dificuldades diversos. 
 
Portugal : Alqueva, o maior lago 
artificial da Europa 
 
 A gestão das águas em Portugal 

foi marcadamente centralizada, passando 
por diversas reformas ao longo de quase 
um século (Serra, 2003). Esta gestão tem 
inicio em 1884 e durante os anos de 
regime autoritário (ditadura militar – 
1926-33; Estado Novo – 1933-74) 

consolida-se um modelo de gestão 
baseado no desenvolvimento de infra-
estruturas hídricas e no controle dos 
cursos de água para a geração de energia 
eléctrica e aproveitamentos 
hidroagrícolas, principalmente a partir da 
década de 40 (Freitas et al., 2000).  

 Nos anos 80, Portugal acompanha 
a Europa, gerando a Lei Bases do 
Ambiente e uma série de Decretos-Lei que 
vão na linha das exigências das novas 
políticas ambientais europeias. Entretanto, 
a unidade de bacia é novamente 
recuperada em 1994 (DL 45/94) com a 

criação do Conselho Nacional da Água, 
uma entidade consultiva não vinculativa 

do Governo. No início da década de 90, a 
geração de energia hidroelétrica passa a 
dividir espaço com o novo paradigma 
ambiental vigente a partir da Lei de Bases 

do Ambiente – Lei n° 11 de 1987. Em 
1990, os artigos relativos à água na Lei de 
Bases do Ambiente são regulamentados a 
partir de decretos que instituem o valor 
económico da água e a bacia hidrográfica 
como unidade de planeamento, criando as 
Administrações de Recursos Hídricos 

(ARH), que não chegam a se efectivar, 
embora as Leis de 1994 tenham tido um 
impacto significativo para o 
reordenamento do sector (Serra, 2003). 
 O órgão nacional de gestão – o 

Instituto da Água (INAG) é criado em 
1993 e, já em 1994, por meio do Decreto 

Lei n° 45, são criados o Conselho Nacional 
da Água (CNA) e os Conselhos de Bacia 
(CB), e são instituídos o Plano Nacional da 
Água (PNA) e os Planos de Bacia 
Hidrográfica (PBH), que prevêem 
processos de publicitação e consulta. 

Entretanto, com a criação dos 15 
organismos de bacia em 1994, espalhados 
em todo o país, surge uma participação 
limitada, pois os Conselhos de Bacia são 
apenas consultivos, e o processo decisório 
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é gerido e supervisionado pelo órgão 

gestor nacional da água. 
 Segundo o Decreto Lei n° 45, de 
1994, o planeamento deve observar, entre 
outros aspectos, a participação 

envolvendo agentes económicos e as 
populações directamente interessadas, 
visando o alargamento de consensos 
(Artigo 2° do Decreto Lei n°45/94). Com 
este decreto o INAG responsabiliza se pela 
coordenação de 15 Conselhos de Bacia, 
responsáveis pela elaboração e revisão de 

15 respectivos Planos de Bacia, que 
devem ser submetidos à consulta pública 
sob responsabilidade do Instituto da Água 
- INAG. Os Conselhos, segundo o Decreto, 
são órgãos consultivos de planeamento 
regional, em que estão representados os 

organismos do Estado, relacionados com o 
uso da água e os utilizadores, devendo 
reunir-se trimestralmente. 
 Em 2001, o governo apresenta o 
Plano Nacional da Água - PNA, previsto no 
Decreto Lei de 45/94, o qual define que 
sua elaboração deve ser acompanhada 

pelo Conselho Nacional de Água (CNA) e 
informada por este antes da aprovação 
pelo Ministro do Ambiente por meio de 
Decreto Lei. O Plano Nacional de Água 
inclui uma breve abordagem sobre as 
oportunidades de participação 
(participação, informação e co-

responsabilidade) no domínio da gestão 
das águas, destacando além do CNA e dos 

Conselhos de Bacia, a Comissão de Gestão 
de Albufeira (Decreto Lei n° 21/98), os 
processos associados aos Planos de 
Especiais de Ordenamento do Território – 

PEOT, pelo Decreto Lei 380/99; os 
inquéritos públicos associados ao direito 
de uso da água por mais de 10 anos 
(Decreto Lei n° 46/94) e a informação 
sobre o estado da qualidade da água 
(Decreto Lei n° 236/98). 
 No capítulo referente à 

participação, o PNA aponta que, nos 
diplomas legais sobre a matéria, a 
formulação sobre os mecanismos e 
responsabilidades é vaga. O Decreto Lei 
380/99, que se refere aos instrumentos de 

gestão do território, por exemplo, faz 
ampla defesa da participação e do acesso 

à informação a todo cidadão nos seus 
artigos 5° e 6°, mas em seguida, as 
restringe a formatos passivos no caso dos 
planos sectoriais e especiais de 
ordenamento do território. No caso dos 
PEOT é prevista uma Comissão Mista de 

Coordenação que inclui representantes de 
ONGA‟s, mas realiza apenas o 
acompanhamento da elaboração dos 
instrumentos. 
 O PNA aborda a participação como 
a “contribuição dos cidadãos (enquanto 

diferentes grupos sociais, entidades 

colectivas ou individuais, públicas ou 
privadas) tanto na formulação como na 
execução das políticas ambientais, e ainda 
na valorização do ambiente”, destacando 

que esta contribuição “deve ter lugar nas 
etapas iniciais do processo”. Após o 
acompanhamento do processo de consulta 
pública de três dos 15 Planos de Bacia 
Hidrográfica, Rocha (2002) chega à 
conclusão de que a participação do 
cidadão comum é profundamente limitada. 

Todo o sistema passou por uma revisão 
devido à transposição da DQA (Directiva 
2000/60/CE) para o direito nacional 
português em 2005 (Decreto Lei nº. 
58/2005). 
 A Directiva-Quadro da Água impõe 

uma nova referência na protecção das 
águas superficiais e subterrâneas da União 
Europeia, ocupando-se ainda da influência 
da qualidade das águas interiores sobre os 
ecossistemas marinhos e de transição.  
 Segundo o Artigo 14° - 
“Informação e Consulta do Público” – a 

DQA encoraja os Estados-membros à 
participação activa de todas as partes 
interessadas não só na implementação da 
directiva, como especificamente na 
elaboração, revisão e actualização dos 
planos de gestão de bacia hidrográfica. 
Entretanto a DQA não estabelece no seu 

texto o formato ou as condições para esta 
participação, o que permite que cada 

Estado-Membro desenvolva suas próprias 
estratégias de incentivo que podem 
atender de maneira satisfatória ou não a 
tal princípio.  

 Conforme salientam Veiga et al 
(2008), a implementação da DQA em 
Portugal tem vindo a colocar importantes 
desafios, quer ao nível da obtenção de 
dados para poder fazer a caracterização 
do estado actual das massas de água, 
quer ao nível institucional, requerendo 

alterações significativas ao modelo de 
organização vigente, de forma a adaptá-lo 
à gestão por bacia hidrográfica e a 
sistematizar a legislação dispersa 
existente em matéria de águas. A tal 

ponto que a transposição da DQA para o 
direito português se arrastou muito para 

além do prazo estabelecido, 2003, tendo 
vindo a ser publicada apenas em 2005 
pelo Decreto Lei nº. 58/2005 de 29 de 
Dezembro.  
 A participação pública no âmbito 
do processo de transposição da DQA ao 

direito português pautou-se por 
procedimentos pouco alinhados com os 
princípios de transparência e envolvimento 
activo defendidos pela DQA. É patente que 
estes procedimentos atingem apenas uma 
faixa de interessados muito específica e 
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restrita, não integrando a grande maioria 

dos utilizadores da água, parte 
directamente interessada do processo. 
 A participação pública, de uma 
forma geral, tem-se restringido a 

processos passivos de participação, 
nomeadamente a consulta pública e/ou o 
acesso do público à informação, as duas 
práticas mais comuns. Há uma ideia 
generalizada entre as pessoas envolvidas 
nas arenas da política da água – 
funcionários públicos, especialistas na 

área dos recursos hídricos, ambientalistas, 
agricultores e outros utilizadores de água 
– de que estes mecanismos são 
incipientes e ineficazes na gestão e 
implementação das políticas ambientais 
(Vasconcelos, 2004).  

 No entanto, existe a intenção de 
reactivar os Conselhos de Bacia que 
podem ter um papel integrador do debate 
sobre a DQA com o envolvimento dos 
atores da gestão da água, e para tanto 
deve ser feita uma avaliação de sua 
efectiva contribuição ao processo de 

gestão. Recentemente, o INAG publicou o 
Calendário e programa de trabalhos para 
a elaboração dos planos de gestão de 
região hidrográfica (2008), preconizados 
pela DQA e pela Lei da Água que prevêem 
que estes “devem ficar finalizados no final 
de 2009 e todas as medidas preconizadas 

nos mesmos deverão estar operacionais o 
mais tardar até 2012”.  

 É neste contexto que surge o 
Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva que ficará na história como tendo 
criado o maior lago artificial da Europa na 

altura da sua construção. No entanto, 
junto aos primeiros projectos de regadio 
instalados nas proximidades de Ferreira 
do Alentejo, dificilmente os agricultores 
percebem a relação entre as políticas e 
espaços de gestão da água, e as decisões 
tomadas no terreno. 

 A água ainda é utilizada de forma 
pouco sustentável, principalmente entre 
os agricultores que tiveram parte de suas 
áreas de sequeiro convertidas em regadio. 
Existem ainda, muitos problemas 

operacionais dos sistemas fornecidos pelo 
empreendimento, ainda que modernos e 

altamente automatizados. 
 A sobreutilização no regadio 
implica a alteração dos padrões naturais 
de drenagem, modificando as 
características dos ecossistemas locais, 
que são extremamente sensíveis em 

épocas de estiagem. De facto, embora a 
cobrança da água desestimule a pequena 
produção, não desencoraja os empresários 
de Espanha que estão a comprar terras na 
região subsidiados pelos seus governos, 
 

Brasil : Itaparica, pioneirismo social 

 
 No Brasil, a Lei n° 9.433/97 
representa um marco na gestão das 
águas. Institucionaliza o processo de 

descentralização das decisões através de 
organismos de bacias que integram 
representantes das esferas 
governamentais, dos utilizadores de água 
e da sociedade civil organizada.  
 A relação existente entre a 
administração pública brasileira e a gestão 

dos recursos hídricos tem sido considerada 
historicamente centralizada e sectorial por 
variados autores (Veiga, 2007). Assunção 
(2000) considera que a gestão das águas 
no Brasil desenvolveu-se de forma 
sectorial e privilegiada de grupos de 

interesse, afectada pela dispersão gerada 
por uma série de instrumentos legais 
(decretos e outras políticas que tratavam 
de diferentes aspectos da gestão de 
águas) que se seguiram principalmente a 
partir do Código de Águas de 1934. 
Dispersão acompanhada, ainda, por uma 

multiplicidade de agentes reguladores de 
diferentes aspectos dos recursos hídricos 
– de acordo com o seu uso na agricultura, 
mineração, energia eléctrica, saneamento, 
pesca, abastecimento, navegação, etc. 
(Assunção, 2000). 
 No que se refere à participação 

social na gestão das águas, poucos são os 
estudos que abordam seu histórico 

anterior ao surgimento dos Comités de 
Bacia no cenário nacional. Destaca-se, o 
Rio Grande do Sul que apresenta as 
primeiras experiências de Comités de 

Bacia com a participação da sociedade 
civil a partir de 1988, fruto de mobilização 
de ambientalistas associados a outros 
actores governamentais e da sociedade 
nas questões que afectavam os recursos 
hídricos gaúchos (Zorzi et al., 2004; 
Gutierrez, 2001). As experiências 

anteriores, conduzidas pelo governo 
federal, não visavam a criação de 
organismos deliberativos, nem permitiam 
a participação da sociedade na gestão dos 
recursos hídricos.  

 A Política Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH), decretada pela Lei n° 

9.433 de 1997, constitui-se na referência 
legal deste modelo de âmbito federal, 
embora alguns autores considerem que a 
criação do Comité Especial de Estudos 
Integrados de Bacias Hidrográficas, e os 
Comités Executivos de Estudos Integrados 

de Bacias Hidrográficas no Brasil a partir 
de 1978 sejam os precursores da abertura 
para tal modelo de gestão. 
 A PNRH apresenta princípios 
visando o uso múltiplo das águas, a 
descentralização de decisões, a gestão 
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participativa, e a aplicação de 

instrumentos que visam estimular o uso 
racional segundo o princípio poluidor-
pagador. A bacia hidrográfica – um 
território natural (e não um limite político-

administrativo) é instituída como unidade 
de gestão e a água assume-se como um 
bem de valor económico e social.  
 Presente na PNRH, o Sistema 
Nacional de Gestão de Recursos Hídricos 
abrange os órgãos federais e estaduais de 
gestão dos recursos hídricos, conselhos 

deliberativos e respectivos organismos de 
bacias, definindo e regulamentando a 
participação da sociedade em espaços que 
são, sobretudo, de âmbito regional e que 
não se sobrepõem nem à escala dos 
estados nem dos municípios.  

 A lei das águas no Brasil funciona 
com o apoio activo do governo federal. Os 
comités federais são implantados e 
subsidiados pela Agência Nacional de 
Águas. Os estaduais são-no pelos 
respectivos governos, já que o sistema 
não possui recursos próprios previsto 

serem obtidos através da cobrança pelo 
uso da água, ainda em fase inicial de 
implantação.  
 De acordo com Veiga (2007), o 
desenho da participação não é adequado, 
uma vez que foi implementado como uma 
categoria instrumental sem o devido 

reconhecimento como um direito e 
condição para a prática da cidadania 

voltada para uma cultura democrática. No 
entanto, a elaboração e revisão do Plano 
Nacional de Recursos Hídricos, mais 
recentemente, tem-se revelado um 

processo extremamente democrático e 
participativo, ainda que a tomada de 
decisão ainda não esteja balanceada entre 
os actores, e nem sempre é conhecida 
pela maioria da população. 
 Essa dinâmica reflecte também o 
que acontece a nível local. Os projectos de 

irrigação para agricultores familiares 
abastecidos pelo reservatório da barragem 
de Itaparica, na fronteira entre 
Pernambuco e Bahia, representam parte 
dessa configuração. Numa transição da 

agricultura de sequeiro para culturas 
irrigadas, com inadequação de uso dos 

solos, problemas de relocalização e 
implementação, o conhecimento desses 
agricultores sobre as políticas de águas e 
quem os representa nos espaços de 
gestão é quase nulo. 
 No entanto, já estão a pagar a 

factura da água bruta recebida nos 
projectos – devido à política nacional de 
águas, em contextos de alterações do 
ecossistema causadas pela degradação e 
uso inadequado da irrigação, que se aliam 
a outros impactos ambientais de usos 

múltiplos dos recursos hídricos para fins 

económicos. 
 Se na Europa a DQA se 
fundamenta no respeito pelo direito da 
vida se perpetuar nos ecossistemas 

hídricos, estabelecendo parâmetros de 
qualidade que atendem não só ao homem 
mas às espécies nas massas de água, no 
Brasil ainda se debate quanto ao caudal 
mínimo necessário para manter a vida nas 
massas de água após casos de 
aproveitamento hídrico para actividades 

económicas e de abastecimento (a 
legislação sobre o caudal ecológico 
encontra-se em debate no Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos).  
 
Moçambique: Pequenos Libombos, 

institucionalização da 
descentralização 
 
 Com a independência em 1975, 
Moçambique perde uma boa parte do 
suporte técnico e da sua administração 
central, seguindo-se um período de guerra 

do qual só emerge duas décadas mais 
tarde, com dificuldades económicas 
bastante graves.  
 Ainda sob domínio e influência do 
modelo português, a gestão dos recursos 
hídricos emerge nos anos 50, centralizada 
e sem qualquer tipo de envolvimento da 

sociedade. 
 Foi somente com a Lei de Águas 

de 1995 que se incorporam os 
fundamentos e conceitos das políticas 
internacionais de água, incentivam-se 
iniciativas descentralizadoras e criam-se 

as Administrações Regionais de Águas – 
ARA para a administração dos recursos 
hídricos de cada bacia hidrográfica no país 
(Vaz, 2003); o Conselho Nacional de 
Águas, órgão consultivo do Conselho de 
Ministros e de coordenação inter-
ministerial sobre aspectos relevantes da 

política geral de gestão da água, é 
também criado. 
 A influência portuguesa no 
desenvolvimento do sistema de gestão de 
águas de Moçambique moldou a estratégia 

de envolvimento da sociedade na gestão. 
Com o estabelecimento da cobrança pela 

água na Política Tarifária de 1998, 
estabelece a participação dos cidadãos no 
estabelecimento das tarifas, através de 
reuniões de comité e das Administrações 
Regionais. 
 Só em 2007, é que a Lei de Águas 

de 1991 e a Política Nacional de Águas 
(1995) são revistas. A actual Política de 
Águas de Moçambique enfatiza como duas 
de suas principais políticas, um papel mais 
preponderante das partes interessadas na 
gestão de água ao nível das bacias 
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hidrográficas e a participação dos 

beneficiários, das comunidades e utentes 
da água. Explicita, igualmente, que a 
participação será estimulada e favorecida 
“pelo processo de descentralização dos 

mecanismos de tomada de decisão e por 
uma disseminação alargada e pro-activa 
da informação sobre recursos hídricos e 
usos da água” (p.7).  
 A Estratégia Nacional de Gestão de 
Recursos Hídricos, com o objectivo 
principal de implementar a Política de 

Águas, é publicada em 2007. O processo 
de elaboração da Estratégia foi 
coordenado pelo Grupo de Trabalho 
Alargado (GTA), um órgão inter-sectorial e 
multidisciplinar, estabelecido no Conselho 
Nacional de Águas (CNA), e constituído 

por representantes dos Ministérios que 
compõem o CNA, de instituições não-
governamentais, do sector privado, da 
academia, de associações dos utilizadores 
de água, de ONGs e de órgãos de 
informação.  
 As ARA, instituídas para a gestão 

de conjuntos de bacias hidrográficas em 
todo o território, estabelecem por meio de 
seus estatutos a formação e 
funcionamento de Comités de Bacia de 
carácter consultivo, envolvendo a 
participação do poder público e 
utilizadores, e ainda de associações 

constituídas no âmbito da sociedade civil. 
 Uma grande parte das bacias 

apresenta maioritariamente uma 
actividade de agricultura de subsistência e 
irrigada, sobretudo a partir de 1960-70 
quando a gestão da água, ainda na colónia 

portuguesa, se faz sob a óptica das 
grandes barragens para geração de 
energia e irrigação. Está previsto que as 
ARA obtenham recursos para gerir as 
bacias por meio da cobrança, mas 
estabelecendo uma certa protecção aos 
pequenos agricultores beneficiados por 

projectos de irrigação. 
 Em Moçambique, o debate sobre 
estas questões e ainda sobre a gestão 
integrada dos recursos hídricos tem vindo 
a ocorrer nos Comités de Bacia instituídos 

no país nos últimos anos. Entretanto, 
observa-se, ainda, muitas limitações no 

processo de participação, que vão desde a 
sensibilização e mobilização dos actores 
sociais, à escolha de representantes e à 
participação dos mesmos nos espaços 
consultivos.  
 No Comité de Bacia do Rio 

Umbeluzi, por exemplo, existe a 
representação dos pequenos, médios e 
grandes agricultores, mas a frequência de 
reuniões é baixa e há pouca participação 
dos representantes dado o seu carácter 
meramente consultivo, o que é acentuado 

por outras dificuldades, como por exemplo 

a deslocação dos representantes para 
participarem das reuniões. Na Lei de 
águas do país o agricultor, pequeno 
produtor de subsistência, é protegido da 

cobrança da água, com a aplicação de 
tarifas subsidiadas.  
 Embora as reuniões contem de 
facto com a participação das associações 
de agricultores e de regantes, a 
participação das organizações não 
governamentais, cujas agendas 

ambientais se chocam com a 
implementação de decisões dos comités, 
sobretudo no caso de grandes barragens, 
ainda é limitada. Estas organizações 
geralmente de carácter nacional, reportam 
inúmeros conflitos e o acesso a espaços 

de participação é limitado.  
 Na ausência de oposição de 
interesses, as reuniões consultivas podem 
tornar-se meros espaços de disseminação 
das decisões assumidas pelo governo, 
onde, aliás, segmento quase sempre 
maioritário nas reuniões. No entanto, com 

a continuidade e a capacitação dos actores 
mais fragilizados envolvidos nas reuniões 
do comité, espera-se que a evolução 
aponte para um aumento na intensidade e 
qualidade de participação após uma 
aprendizagem inicial. 
 Não deixa de ser curioso, que 

embora haja toda uma experiência de 
participação noutros sectores, como seja o 

acesso ao abastecimento de água para 
consumo doméstico em zonas rurais, 
essas aprendizagens não se reflectem 
nestas áreas mais ligadas à água de 

regadio onde o formato se pauta muito 
mais pelo formato racional e hierárquico, 
o que nos leva a supor a falta de 
transversabilidade entre os vários sectores 
governamentais responsáveis.  
 Sobre os agricultores beneficiados 
pelo regadio, observados durante a 

estadia no terreno (Figura 3) junto as 
Parcelas de Massaca e Maufiane, Distrito 
da Namacha, incide a pressão de muitos 
interesses – económicos e imobiliários, 
que afectam os ecossistemas locais que já 

sofrem com a intensificação da actividade 
e pressão de zonas particularmente 

importantes para o equilíbrio ambiental, 
como as matas ciliares. Ademais, os 
recursos hídricos sofrem pelo uso 
constante de agroquímicos e fertilizantes 
aplicados nas suas margens e transferidos 
para seus leitos devido à acção 

intensificada pela aglomeração em 
pequenas parcelas de muitas famílias 
interessadas na farta disponibilidade de 
água. 
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Figura 3. A - Agricultura nos Pequenos Libombos; B - Reunião de agricultores  

 
 

 Sobre os agricultores beneficiados 
pelo regadio, observados durante a 

estadia no terreno (Figura 3) junto as 
Parcelas de Massaca e Maufiane, Distrito 
da Namacha, incide a pressão de muitos 
interesses – económicos e imobiliários, 
que afectam os ecossistemas locais que já 
sofrem com a intensificação da actividade 
e pressão de zonas particularmente 

importantes para o equilíbrio ambiental, 
como as matas ciliares. Ademais, os 
recursos hídricos sofrem pelo uso 
constante de agroquímicos e fertilizantes 
aplicados nas suas margens e transferidos 
para seus leitos devido à acção 

intensificada pela aglomeração em 

pequenas parcelas de muitas famílias 
interessadas na farta disponibilidade de 
água. 
 O custo desse sistema, no 
entanto, começa a pesar sobre os 
agricultores uma vez que o apoio público 

deixa de ser constante. Na exigência da 
autogestão dos empreendimentos 
agrícolas, os ecossistemas sofrem pela 
sobre-exploração que garante a 
sobrevivência e os custos da produção, 
ainda mais com o pagamento pela água 
bruta aduzida dos sistemas locais. 

 
Participação efectiva? 
 

 Mesmo com a Directiva Quadro da 
Água, que encoraja os Estados Membros a 
conduzir processos de participação activos 

para uma gestão participada dos recursos 
hídricos, o sucesso da participação tem 
sido limitado, como é o caso de Portugal 
que utiliza formatos “passivos” de 
participação nos processos de consulta e 
de disponibilização de informação. Só 
muito recentemente, no desenvolvimento 

dos actuais planos de bacia, se começam 
a criar espaços para uma participação 
mais activa e genuína. 

 O Brasil cria todo um processo de 
descentralização das decisões em recursos 

hídricos através de organismos de bacias 
de ampla representação (esferas 
governamentais, dos utilizadores de água 
e da sociedade civil organizada) 
assegurando espaços apontados por 
diversos estudos como espaços de conflito 
de poder, com pouca efectividade sobre os 

investimentos feitos nos territórios que 
têm influência – a respectiva bacia 
hidrográfica. A agricultura, especialmente 
quando irrigada, é identificada por 
diversos estudos como o maior uso 
consumidor de água. No entanto, torna-se 

difícil afirmar que os agricultores 

familiares, com suas especificidades e 
características diferenciadas, sejam 
representados ou tenham influência e 
mesmo conhecimento sobre as políticas 
públicas de gestão das águas em seus 
espaços decisórios, onde prevalecem 

interesses de grupos organizados com 
interesses voltados, na maioria das vezes, 
para a grande agricultura. Um reflexo da 
ausência da representação dos interesses 
da agricultura familiar, encontra-se 
expresso na existência do Movimento dos 
Sem Terra (MST) e do Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB). 
 No caso de Moçambique, o papel 
das entidades internacionais na exigência 

de participação e controle social como 
estratégia e requisito para concessão de 
empréstimos, créditos e benefícios 

influencia de alguma forma a abertura à 
participação. No entanto, é frequente 
recorrer-se, de uma forma generalizada, à 
importação de modelos de políticas 
públicas transpostos de países com 
experiências e contextos histórico-
culturais completamente diferenciados, 

sob o pretexto de apresentarem-se como 
experiências de êxito e dentro dos 
padrões e agendas internacionais, mas 
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sem uma reflexão sobre sua adequação às 

necessidades e realidades reais do 
contexto nacional. Os dois projectos de 
investigação financiados pelo CNPq – (1) 
Percepção sobre a escassez hídrica e o 

impacto social da gestão das águas entre 
agricultores familiares - Estudos de caso 
no Brasil, Portugal e Moçambique, 2007-
2009 e (2) Avaliação qualitativa e dos 
custos de transação da participação social 
na gestão dos recursos hídricos no Brasil e 
em Moçambique - e o trabalho de Veiga 

(2007), identificam que os principais 
elementos que se referem à participação 
pública nas Políticas Públicas de Águas 
têm estado muito ligadas a estratégias 
Europeias que têm vindo a influenciar a 
gestão integrada das águas nos países do 

sul, no que se refere à efectivação da 
participação social nos processos de 
gestão nos três países. 
 
Conclusões 
 
 Os conflitos que ocorrem durante 

a participação de actores com diferentes 
valores e interesses são inerentes ao 
processo. Mais importante que o 
consenso, são o debate e o diálogo 
possíveis de serem estabelecidos durante 
o processo participativo. Em formatos 
passivos, os espaços de participação 

podem estar, por um lado, restringindo a 
expressão de interesses conflituosos 

relacionados com o uso da água na bacia, 
esvaziando o processo decisório, seja em 
termos de informações, seja em termos 
da falta de reconhecimento pelos órgãos 

públicos de planeamento e gestão das 
entidades que sejam menos cooperativas 
ou críticas ao processo.  
 Com uma aprendizagem e partilha 
de experiências, espera-se que novos 
mecanismos de participação possam 
tornar a participação pública um valor 

acrescentado para as políticas da água, e 
não apenas mais um item na agenda. A 
água é um recurso escasso e, se bem 
gerida, pode assumir um potencial quer na 
preservação dos ecossistemas quer no 

desenvolvimento de uma região. A política 
da água tem de reflectir esta realidade, 

sendo o Estado um dos actores chave no 
processo. Contudo, não há política 
sustentável sem um efectivo e eficiente 
envolvimento de todos. Portanto é urgente 
e uma exigência criar mecanismos e 
metodologias que assegurem um 

envolvimento genuíno e gerador de 
contributos para a gestão integrada e 
participativa da água. 
 Dessa forma, os ecossistemas 
dependentes e geradores da qualidade e 
quantidade da água entram nas agendas 

políticas e são difundidos entre os 

diferentes grupos de interesse 
promovendo um maior e mais difundido 
conhecimento sobre os sistemas 
ecológicos e estimulando maior controle 

social e uma gestão mais efectiva.  
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Resumo 
Metodologias eficientes de captura são necessárias para conseguir uma 
amostragem representativa da fauna, assegurando sua higidez, além de serem, 
preferencialmente, de aplicação fácil e barata. Focamos, aqui, a eficiência de 
armadilhas de espera para lacertílios em formação de restinga utilizando-se 
garrafas PET com conexões PVC de 90° acopladas. O aparato foi enterrado no 

solo até o nível da conexão, contendo saches de iscas generalistas. Os 
indivíduos amostrados foram biometricamente aferidos e posteriormente soltos 
(N=16) sendo Tupinambis merianae (n=1) e Ameiva ameiva (n=15). A 
eficiência desta armadilha foi considerada satisfatória, sendo 0,08 lacertílios por 
armadilha.dia-1, com capacidade para atrair tanto lacertílios generalistas 
(onívoros) quanto especialistas (insetívoros), cujo comprimento rostro cloacal 
variou entre 5,02 e 12,76 cm garantindo teoricamente a captura da maior parte 

dos lagartos brasileiros, além de ser de fácil inspeção e instalação. 
 
Palavras-chave: Lacertilia, Tupinambis merianae, Ameiva ameiva, isca 
generalista, garrafas PET 
 
Abstract 
The study of alternative efficient, cheap, safe and convenient methods for 

capturing lizards and other animals is very important in order to obtain the 
representative samples that required in different ecological and scientific 
studies. The goal of this study is to characterize the efficiency of baited traps 
made of PET plastic bottles and coupled polyvinyl chloride (PVC) connections 
(90o degrees) for the capture of sandbank lizards. The connection apparatus was 
buried in the soil and generalist lizard food baits were added to the trap. Sixteen 

individuals were captured in total - Tupinambis merianae (n=1) and Ameiva 
ameiva (n=15), measured and subsequently released. The efficiency of this trap 
was considered satisfactory, showing a rate of capture of 0.08 lizards per 

trap.day-1 and with capacity to attract both generalist lizards (omnivores) and 
specialists (insectivores). The snout vent length of the lizards captured varied 
from 5.02 to 12.76 cm, theoretically insuring the capture of most Brazilian 
lizards.  

 
Key words: Lacertilia, Tupinambis merianae, Ameiva ameiva, generalist bait, 
PET plastic bottles 

 

Introdução 

 O trabalho com lacertílios 

envolve cuidados que vão desde a 

bioética ao licenciamento da coleta. 

Uma espécie conhecida pode ser 

coletada e solta sem a necessidade de 

sacrifício e deposição em coleções 

zoológicas, porém, métodos de 
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coletas que assegurem e preservem a 

higidez do indivíduo coletado e 

aperfeiçoem o tempo no campo ainda 

são motivo de estudo. 

 Amostragens faunísticas 

utilizando armadilhas de espera 

podem ser extremamente eficientes 

(Vanzolini & Papavero 1967, Gibbons 

& Semlistsch 1981, Campbell & 

Christman 1982, Mengak & Guynn 

1987, Greenberg et al. 1994, Cechin 

& Martins 2000). A confecção e 

inovação de metodologias de captura 

utilizando novas armadilhas podem 

maximizar a obtenção de resultados, 

obter baixo custo na aquisição de 

material e dispor de menor tempo e 

energia na montagem e instalação no 

campo. Neste trabalho, apresentamos 

a confecção, montagem, instalação e 

uma prévia avaliação da eficiência de 

armadilhas iscadas utilizando 

reaproveitamento de resíduos sólidos 

(garrafas PET e conexões de PVC), 

sendo estas testadas em área de 

restinga da Reserva Biológica Estadual 

da Praia do Sul - RBEPS, Ilha Grande, 

Angra dos Reis, Estado do Rio de 

Janeiro, Brasil.  

 

Material e Métodos 

 O desenvolvimento do estudo 

ocorreu com a demarcação de duas 

estações experimentais em áreas de 

restinga na planície costeira da 

RBEPS. Os aspectos florísticos da 

Restinga da Praia do Sul descrevem a 

sucessão de duas comunidades, 

inicialmente por formações de 

psamófitas de caráter pioneiro, com 

predomínio de formas herbáceas e 

poucas espécies arbustivas dispersas 

e descontinuas nas áreas de dunas 

(estação I) onde gradualmente são 

substituídas por formações mais 

complexas da Mata de Restinga 

(sensu stricto), compostas por formas 

arbustivas coalescentes (escrube), 

árvores, epífitas e lianas, 

caracterizando uma fisionomia de 

floresta baixa e floresta de cordão 

arenoso (estação II). 

 Os pontos amostrais escolhidos 

para a instalação das duas estações 

experimentais foram, de forma 

preferencial, definidos a partir do 

avistamento de atividades dos 

lacertílios sobre a vegetação de 

restinga, sendo demarcadas as 

estações I e II entre as coordenadas 

23º10‟34.7”S e 44º17‟21.8”O. 

 Para cada estação 

experimental foi demarcado um 

perímetro de 100 m em áreas 

sombreadas de solo arenoso e pouca 

serrapilheira, seguido pela instalação 

de dez armadilhas dispersas 

aleatoriamente no interior do 

perímetro, garantindo uma unidade 

amostral de 10 m de perímetro em 

redor de cada armadilha. As 

armadilhas foram avaliadas duas 

vezes por dia com um intervalo de 12 

horas.  

 As armadilhas foram 

confeccionadas com o uso de 

recipientes de refrigerantes vazios 

tipo PET entre 2 a 2,5 L (íntegros), 

com posterior remoção do gargalo de 

forma que o encaixe entre a conexão 

(curva de 90º raio longo Ø 100 mm) e 

o recipiente se tornasse justa o 

suficiente para não fazer uso de fitas 

adesivas. Foram realizados sistemas 

de drenagem na base dos recipientes 

com diâmetros de furos regulares de 

4 mm (Figura 1).  

 
Figura 1: Esquema de confecção e montagem de armadilhas. (1) garrafa PET; (2) garrafa 
sem gargalo com conexão; (3) garrafa enterrada com curva exposta sobre o substrato. 
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 A instalação das armadilhas 

nas áreas após a escolha dos pontos 

consistiu no enterramento dos 

recipientes no solo com as aberturas 

das conexões ao nível do substrato, 

onde foram introduzidas as iscas 

generalistas (mistura de vísceras de 

peixe, creme de amendoim/banana e 

fubá acondicionados em pequenos 

“saches” feitos de copos descartáveis 

plásticos para não sujar muito o 

interior das armadilhas) e camufladas 

de forma a integrarem o ambiente. 

 O período de estudo 

correspondeu a 10 dias contínuos no 

mês de janeiro de 2010. Os 

espécimes capturados foram 

fotografados in loco, os parâmetros 

biométricos foram mensurados com o 

uso de paquímetro (precisão de 0,05 

mm), fita métrica (precisão de 0,1 

cm) e balança (precisão 25 gr), onde 

foram registrados o comprimento 

rostro-cloacal (CRC), comprimento 

caudal (CCA), largura corporal (LC) e 

massa corpórea (MC). A sexagem dos 

espécimes amostrados foi feita de 

acordo com seu dimorfismo sexual 

característico. Em seguida, os animais 

foram soltos a 200 m de distância das 

estações experimentais. 

  

Resultados e Discussão 

 Nas duas estações 

experimentais monitoradas, a 

eliminação dos gases da degradação 

das iscas no interior das armadilhas 

atraiu organismos como: Blatodea, 

Formicidae, Coleoptera 

(Escarabeidae), Diptera (Drosophila 

sp., Musca sp.), Gastropoda (Achatina 

fulica), Lycosidae (Lycosa sp.), 

Decapoda (Uca pugilator), este último 

oriundo das áreas de manguezais. 

 Nos dias de monitoramento na 

restinga da RBEPS foram capturados 

dezasseis (N=16) lacertílios, sendo 

um da espécie Tupinambis merianae 

(Duméril & Bibron 1839) e 15 da 

espécie Ameiva ameiva (Linnaeus 

1758). O maior exemplar capturado 

apresentava um CRC 12,76 cm e CCA 

27,20 cm e o menor um CRC 5,02 e 

CCA 9,89 cm. 

 As iscas generalistas são 

utilizadas em armadilhas como 

Tomahawk ou Sherman, para atrair e 

capturar animais onívoros e de 

forrageamento ativo, principalmente 

para algumas espécies representantes 

da mastofauna (Auricchio & Salomão 

2002). Entretanto, através dos 

resultados de captura podemos 

considerar que as iscas generalistas 

possivelmente atraem tanto lacertílios 

que apresentam dieta generalista 

(onívoros) quanto especialista 

(insetívoros), pois os gases exalados 

no processo de decomposição 

oportunizam a atração de muitos 

artrópodes. 

 Macedo et al. (2008), em 

estudos desenvolvidos em Rondônia, 

avaliando três métodos de captura 

estabeleceram as seguintes taxas de 

eficiência: 10 a 16 indivíduos/mês em 

armadilhas de queda; 6 a 9 

indivíduos/mês para procura noturna 

limitada por tempo e 9 a 12 

indivíduos/mês para encontros 

ocasionais. Para as armadilhas de 

queda estes autores obtiveram uma 

taxa de captura de 0,012 lagartos por 

armadilha por dia (108 espécimes, 24 

armadilhas, 365 dias de 

amostragem). Considerando apenas a 

espécie Ameiva ameiva, comum ao 

presente estudo, a taxa de captura foi 

de 0,007 indivíduos por armadilha por 

dia. 

 Cechin & Martins (2000) em 

estudos avaliando a eficiência de 

captura por armadilhas de queda pelo 

Brasil concluíram que a taxa de 

captura varia de 1,25 a 11,96 

indivíduos, entre anfíbios e répteis, 

por recipiente ao mês. Se 

considerarmos apenas os lagartos 

capturados por estes autores, a taxa 

de captura por recipiente por dia foi 

de 0,02 para o ambiente de Cerrado e 

0,003 para ambiente de Mata e 

Campo. 

 Quando avaliamos a taxa de 

captura da armadilha proposta neste 

estudo, encontramos uma eficiência 

de 0,08 indivíduo por armadilha por 

dia, demonstrando que para lagartos 

esta armadilha é satisfatória, se 

comparada aos resultados 

encontrados por Cechin & Martins 

(2000) e Macedo et al. (2008).  

 Ao avaliarmos o tamanho dos 

exemplares coletados, verificamos 
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que biometricamente variaram entre 

5,02 e 12,76 cm no comprimento 

rostro cloacal, o que em teoria 

garante a captura da maior parte dos 

lagartos brasileiros, porém lagartos 

como Tupinambis teguixim (Linnaeus 

1758) que alcança CRC de até 100 cm 

teriam que ser capturados em 

armadilhas de interceptação e queda. 

A vantagem do uso da armadilha 

proposta no presente estudo está em 

minimizar o esforço de sua instalação 

e boa taxa de captura, porém é 

fundamental conhecer a biocenose 

local, para que não ocorra exclusão de 

espécies. 

 Enfatizamos que todas as 

armadilhas, de certo modo, são 

seletivas e podem gerar resultados 

tendenciosos, assim a maximização 

dos resultados relativos à estimativa 

de diversidade de uma região 

depende essencialmente do 

conhecimento sobre a etologia e 

biologia das espécies (Cunha & 

Nascimento 1978, Campbell & 

Christman 1982, Hayek & Buzas 

1997, Cechin & Martins 2000). 
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 The deterioration of ocean 

health has led to a greater reliance on 

marine protected areas (MPAs) to 

protect marine biodiversity and 

recover degraded ecosystems. The 

interconnectedness of the marine 

environment, the costs of establishing 

very large MPAs, and the 

transboundary nature of many marine 

species and habitats evokes the need 

for transboundary networks of MPAs 

(TBNMPAs).  

 Such form of bilateral 

cooperation in marine conservation 

cannot ignore the conditions of the 

marine environment at the local level, 

namely how marine resources are 

used, how these uses impact on their 

sustainability, how successful existing 

institutional arrangements have been 

in managing marine resources locally 

and nationally, and how these 

arrangements may be influenced by 

interventions such as MPAs. 

Additionally, when considering the 

implementation of TBNMPAs, it is 

essential to assert the willingness of 

states to cooperate, as well as to 

devise an institutional design for the 

governance of TBNMPAs that is most 

adequate to the specific context at 

hand. 

 The purpose of this research is 

to investigate the possibility of 

bilateral cooperation for the creation 

and management of TBNMPAs, and 

the requirements of such form of 

cooperation. The thesis uses a case 

study approach and recurs to 

environmental governance as its 

analytical framework to meet the 

following objectives: 1) to examine 

how marine resources requiring 

conservation measures are governed 

at the local level, 2) to assess the 

potential for bilateral cooperation in 

the creation and management of 

TBNMPAs, and 3) to propose bilateral 

institutional designs for the 

management of TBNMPAs in face of 

local marine conservation challenges. 

Governance is here understood has 

the structures and processes of 

decision-making through which 

multiple actors interact at various 

scales to solve collective problems.  

 

Part I of the thesis (Chapters 1 to 3) 

paves the way for the research. In 

Chapter 1, the concepts of MPA, 

transboundary protected area, and 

MPA network are introduced in the 

context of globalization and changing 

governance paradigms. 

 

Chapter 2 presents environmental 

governance as an analytical and 

theoretical framework consisting of 

common pool resource (CPR) theory 

and regime theory. CPR theory has 

studied the conditions that enable 

self-organized, localized and sustained 

institutional arrangements that avoid 

or at least reduce the effects of the 

“tragedy of the commons”. Hence, it 

enables the analysis of marine 

resources that require conservation 

measures, and more specifically of 

their physical characteristics, current 

uses, and existing institutional 

arrangements governing those uses. 

Regime theory, a particular field of 

international relations, provides a 

comprehensive framework to evaluate 

the potentially facilitating and 

constraining factors in the emergence 
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of cooperation for the creation of 

TBNMPAs. 

 

Chapter 3 describes the theoretical 

propositions underlying the 

methodological approach, presents 

the research questions, and outlines 

the methodological techniques used to 

achieve the proposed objectives. 

These consisted in a combination of 

questionnaires, semi-structured 

interviews and informal conversations 

with key informants at selected sites 

on each side of the border in the two 

selected transboundary regions: the 

Mozambique-Tanzania and 

Mozambique-South Africa coastal 

border regions in the Western Indian 

Ocean. Two marine resources (coral 

reefs and Indo-Pacific humpback 

dolphins) were used as proxies to 

assess the adequacy of TBNMPAs to 

protect marine biodiversity in the two 

regions. 

 

Part II of the thesis is formed by 

seven research papers that answer 

specific research questions. In 

Chapter 4, I explore the 

characteristics of marine resources 

necessitating conservation efforts, 

how these characteristics may 

influence states‟ preferences 

regarding international cooperation 

for their conservation, and how 

adequate transboundary (networks of) 

MPAs are for their protection. I 

conclude that transboundary MPAs are 

adequate for the protection of coral 

reefs in the Mozambique-South Africa 

border and humpback dolphins in the 

Mozambique-Tanzania border. 

However, they are not adequate for 

the protection of humpback dolphins 

in the Mozambique-South Africa 

border and coral reefs in the 

Mozambique-Tanzania border as they 

are not the appropriate tools to deal 

with the threats these resources face. 

 

In Chapter 5, others and I compared 

the domestic governance frameworks 

of Western Indian Ocean countries in 

relation to MPA creation and 

management, signalling gaps and 

mismatches. We concluded that, 

though Mozambique, Tanzania and 

South Africa have modern MPA 

governance frameworks that are 

comparable to a significant extent, 

these suffer from overlapping 

institutional mandates related to MPA-

making, insufficient capacity, weak 

systems for review of MPA governance 

and for evaluating management 

effectiveness. We suggest that the 

three countries consider developing 

legal provisions to properly mandate 

the respective authorities with 

responsibilities for the establishment 

and management of transboundary 

conservation arrangements. 

 

In Chapter 6, others and I examined 

the extent to which international 

environmental law can assist the 

creation and management of 

transboundary MPAs in this region. 

We analysed global, regional and 

bilateral instruments, and observe 

that though the three countries 

subscribe to main instruments (i.e., 

the United Nations Convention on the 

Law of the Sea and the Convention on 

Biological Diversity), not all of them 

are parties to other important 

instruments for MPA-making (e.g., 

London Convention, Whaling 

Convention). We conclude that, 

although global instruments are 

helpful, regional and bilateral 

instruments are more conducive to 

the establishment of TBNMPAs.  

 

In Chapter 7, others and I explored 

diplomatic and political options that 

countries in the Western Indian Ocean 

may consider for their cooperation in 

the protection of their shared marine 

environment. We propose five options 

for TBMPA establishment, which can 

be seen as stand-alone options or 

sequential ones and depict increased 

political commitment between the 

involved countries: i) independently 

established and managed MPAs on 

both sides of the border; ii) 

independently established and 

managed MPAs, but including a 

regime of management cooperation 

through information-sharing; iii) 

coordinated establishment and 

management of MPAs; iv) joint 

establishment of two transboundary 
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MPAs; v) trilateral sub-regional 

diplomatic and management 

agreement. We conclude that 

although political will may exist 

among States sharing borders to 

establish TBMPAs, the complexity of 

dealing with sub-regional realities is a 

difficult obstacle to overcome in a 

single step. 

 

In Chapter 8, I and others analyzed 

what may drive, facilitate or 

complicate cooperation in the creation 

and management of TBMPAs in the 

two study areas. We observe that the 

proposed TBMPAs are partially 

disconnected from the contexts in 

which they are to be implemented. In 

the Mozambique-Tanzania case, we 

suggest that Mozambique will not 

create an MPA adjoining the existing 

Tanzanian MPA at least until oil 

prospection in the region is 

conclusive. In the Mozambique-South 

Africa case, where a TBMPA has been 

proclaimed in the meantime, 

promotion of tourism development as 

a driver for poverty reduction may 

replicate the failures of other 

transboundary protected areas in the 

region in this regard. 

 

In Chapter 9, I explore the role of 

institutional interplay in bridging top-

down and bottom-up marine 

conservation approaches by focusing 

on the specific case of MPA networks 

that include community-based MPAs, 

a potential approach to MPA-making 

in the Western Indian Ocean. I 

reviewed the literature on ten 

geographically diverse MPA networks 

to identify institutional interplay and 

its role in MPA effectiveness. Because 

this is a first exploration into the 

topic, not all causal links between 

institutional interplay and MPA 

effectiveness could be confirmed, 

neither was any indication of 

interplay-related costs found. 

However, the analysis suggests that 

institutional interplay is generally 

concerned with information exchanges 

and issues of control and authority 

and seemed to have positive effects 

on MPA success.   

 

In Chapter 10, I assess how 

maritime boundary-making affects 

cooperation in the creation of 

transboundary MPAs. This is an 

important issue for the Mozambique-

South Africa case, as these two 

countries have not delimited a 

maritime boundary. I examined how 

maritime boundary-making has, or 

has not, affected cooperation between 

coastal states in creating three 

TBMPAs. I dispute the assumed need 

for maritime boundary-making to 

precede the creation and 

management of TBMPAs, in contexts 

where there are not any salient issues 

that would fuel potential boundary 

disputes. 

 

Finally, Part III of the thesis 

summarizes the main conclusions and 

policy implications of the thesis in 

Chapter 11. Here, I discuss the 

results of the previous chapters in an 

integrated manner, as well as their 

implications for the creation of 

TBNMPAs in the Western Indian Ocean 

and elsewhere. I conclude that it is 

crucial to assess proposals for the 

creation of (TBN)MPAs against the 

contexts in which they are to be 

implemented, as they may not always 

be the best management tool to deal 

with particular conservation problems. 

Such assessments can benefit from 

the analytical framework provided by 

common pool resource theory. Yet, it 

is not sufficient to assess if TBNMPAs 

are the best tool for addressing 

specific threats; it is also essential to 

understand what may facilitate or 

hinder cooperation between states in 

this regard. Regime theory provided 

the analytical framework for this, and 

constituted the first known application 

to transboundary marine 

conservation. Its application suggests 

that, although TBMPAs may facilitate 

cooperation, their creation assumes a 

minimum level of cooperation 

between states that may be impeded 

by specific state interests and their 

perception of conservation problems. 

Institutional designs for TBMPAs need 

to take into account these issues, and 

seek representation from all levels of 

organization (local, national, 
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bilateral). If such TBNMPAs are indeed 

implemented, interplay with 

community-based conservation 

approaches will be essential for its 

success, particularly where coastal 

activities provide for people‟s 

subsistence.  

 Transboundary MPAs can 

contribute to marine conservation in 

the Western Indian Ocean and 

elsewhere. However, our collective 

goal of increasing the health of our 

oceans is better achieved if we tailor 

this and other conservation measures 

to the specific contexts in which they 

are to be applied. 
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 Os morcegos, ordem 

Chiroptera, pela sua diversidade e 

abundância constituem um excelente 

taxon para investigar como os 

factores bióticos e abióticos 

influenciam os seus padrões de 

distribuição, diversidade e 

abundância. É na região Neotropical 

que os morcegos atingem o seu pico 

de diversidade taxonómica e 

ecológica, podendo existir mais de 

100 espécies simpátricas pertencentes 

a 10 guilds tróficas distintas. 

 Nas últimas décadas temos 

assistido a avanços significativos no 

conhecimento dos processos e 

padrões associados à distribuição, 

abundância e diversidade das espécies 

nas comunidades biológicas. 

Actualmente, a estrutura dessas 

comunidades é considerada como 

sendo o produto de dois grandes 

factores: condições ambientais actuais 

e interacção entre espécies, como a 

competição, e variações ambientais 

históricas e processos bióticos 

associados, tais como eventos de 

especiação, dispersão e extinção. 

 Apesar da sua excepcional 

diversidade, vasta distribuição e 

abundância local em algumas regiões, 

os factores que influenciam a 

estruturação das comunidades de 

morcegos são ainda pouco 

conhecidos. No entanto, é já evidente 

que os processos e padrões 

observados localmente resultam não 

só de mecanismos locais, mas 

também de processos que actuam aos 

níveis regional, continental e global. 

 O principal objectivo deste 

trabalho foi a análise de factores que 

afectam a distribuição, diversidade e 

abundância de morcegos a diferentes 

escalas espaciais e temporais. Para os 

estudos a nível local foram 

seleccionadas comunidades de 

morcegos de florestas da Amazónia 

Central, no Amazonas, Brasil, uma 

vez que estas estão sujeitas a uma 

elevada heterogeneidade espacial e 

ambiental. Ao nível regional foram 

seleccionadas as comunidades de 

morcegos das florestas da bacia 

Amazónica. Por último, foram 

descritos e analisados os gradientes 

latitudinais na riqueza e na idade dos 

taxa de morcegos do continente 

americano à luz da história evolutiva 

conhecida para o grupo. 

 Os morcegos são um dos 

grupos mais diversos e abundantes 

das florestas neotropicais, tendo 

papéis essenciais, e muitas vezes 

insubstituíveis, no funcionamento 

destes ecossistemas. Apesar da 

planície Amazónica ser uma das 

regiões climaticamente menos 

sazonais do planeta, muitas zonas de 

floresta são sazonalmente inundadas 

por água rica em nutrientes (florestas 

de várzea) ou por água pobre em 

nutrientes (florestas de igapó) 

resultantes do efeito conjunto da 

chuva e do degelo dos Andes. Foi 

investigado como é que a 

heterogeneidade espacial e a 

sazonalidade ambiental das florestas 

da planície central Amazónica afectam 

a estrutura das comunidades de 

morcegos na região. Para tal 

capturaram-se morcegos utilizando 

redes de neblina colocadas quer ao 

nível do solo, quer ao nível da copa e 

avaliou-se a disponibilidade de frutos, 

o principal recurso alimentar de uma 
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grande percentagem dos morcegos 

neotropicais. 

 Sendo que os padrões de 

inundação e a carga de nutrientes da 

água são dois dos factores abióticos 

determinantes das variações 

ecológicas na planície Amazónica, 

tendo impacto a nível da 

complexidade e heterogeneidade da 

vegetação, é expectável que 

influenciem directa ou indirectamente 

a estrutura das comunidades animais. 

Assim, foi examinado como é que 

estes factores influenciam os padrões 

de diversidade e abundância das 

comunidades de morcegos em três 

tipos de florestas: florestas de terra 

firme, que não sofrem inundação e 

que são, em geral, pobres em 

nutrientes, florestas de várzea e 

florestas de igapó. Tal como acontece 

noutros grupos animais com menor 

capacidade de deslocação, também os 

morcegos são claramente afectados 

pelos padrões de inundação e pelos 

nutrientes disponíveis. Com base na 

captura de 1242 morcegos de 60 

espécies diferentes, foi possível 

encontrar diferenças significativas em 

termos de composição e abundância 

nas comunidades de morcegos dos 

três tipos de floresta. A inundação 

parece afectar as comunidades 

porque reduz a disponibilidade de 

nichos associados à vegetação do 

sub-coberto e, assim, as comunidades 

mais ricas encontram-se em terra 

firme, já que este estrato é muito 

mais estruturado aqui do que em 

várzea ou igapó. Por outro lado, a 

elevada disponibilidade de nutrientes 

na várzea permite a existência de 

uma grande abundância de algumas 

espécies, em particular de morcegos 

de grande porte, o que se reflecte nos 

níveis de biomassa. 

 Compararam-se também as 

capturas efectuadas nas redes 

colocadas no solo com as capturas 

efectuadas em redes de copa por 

forma a testar se estratificação 

vertical das espécies de morcegos 

ocorre também nas florestas que 

sofrem inundação sazonal e cuja 

altura da copa é significativamente 

mais baixa do que em terra firme. 

Uma análise de ordenação separou 

claramente – e nos três tipos de 

floresta – as comunidades de 

morcegos que utilizam 

preferencialmente o sub-coberto 

daquelas que utilizam 

preferencialmente a copa. Apesar da 

composição das comunidades nos dois 

estratos ser diferente, os níveis de 

diversidade demonstraram ser muito 

semelhantes. A consistência dos 

resultados em terra firme e nas duas 

florestas sazonalmente inundadas 

sugere que as diferentes espécies de 

morcegos escolhem o mesmo estrato 

independentemente do tipo de 

floresta onde se encontram. A 

utilização dos estratos verticais parece 

estar fortemente associada à dieta, 

ecologia alimentar e selecção de 

abrigos das diferentes espécies.  

 Outro objectivo consistiu em 

determinar se as flutuações sazonais 

na disponibilidade de frutos em 

florestas neotropicais são 

suficientemente marcadas para 

afectar a ecologia e a fisiologia dos 

morcegos frugívoros. A abundância de 

frutos demonstrou ser fortemente 

sazonal, sendo os frutos muito menos 

abundantes durante a época não 

inundada. Na época da inundação a 

disponibilidade de frutos foi 

significativamente superior nas 

florestas de várzea. A abundância de 

morcegos demonstrou estar 

positivamente correlacionada com a 

abundância de frutos. As 

consequências da variação da 

disponiblidade de alimento na 

condição corporal e na actividade 

reprodutora foram investigadas nas 

duas espécies mais abundantes. Os 

resultados sugerem que existe uma 

sazonalidade nos recursos que é 

suficientemente marcada para afectar 

os morcegos frugívoros e obrigá-los a 

fazer importantes ajustes eco-

fisiológicos, afectando a actividade 

reprodutora e a condição corporal. 

 Uma vez que os padrões de 

riqueza das espécies biológicas se 

encontram relativamente bem 

conhecidos, existem algumas 

abordagens que procuram relacionar 

os padrões de riqueza a diferentes 

escalas com um único factor 

explanatório. Assim, foram ainda 
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investigados os factores ambientais 

que influenciam os padrões de riqueza 

de morcegos na bacia Amazónica e 

contextualizar estes padrões a nível 

continental, considerando factores 

contemporâneos e históricos. Regiões 

mais produtivas parecem suportar 

mais biomassa e diversidade de 

plantas, permitindo a existência de 

populações viáveis e a coexistência de 

mais espécies através da 

disponibilização de mais nichos 

ecológicos para os morcegos. A nível 

continental, tal como ocorre em 

muitos outros taxa, a riqueza de 

espécies de morcegos aumenta dos 

pólos para o equador, embora numa 

família, Vespertilionidade, o pico da 

riqueza se encontre na região 

temperada. A teoria de conservação 

do nicho apenas explica parcialmente 

os padrões encontrados para a idade 

dos taxa, sendo necessária a inclusão 

de outros factores explicativos, tal 

como a competição ou a existência de 

mais oportunidades ecológicas nos 

trópicos. 
  
  

Orientador: Prof. Jorge M. Palmeirim 

  

Palavras-chave: Amazónia, 

Chiroptera, diversidade, ecologia de 

comunidades, igapó, macroecologia, 

morcegos, neotrópicos, terra firme, 

várzea
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 As tartarugas marinhas, tal 

como outros répteis, são dependentes 

da temperatura para a determinação 

do sexo das crias - com temperaturas 

elevadas são produzidas 

maioritariamente fêmeas e com 

temperaturas baixas são produzidos 

machos. No passado, estes animais 

eram muitíssimo abundantes, tendo 

um papel fundamental nos 

ecossistemas marinhos onde 

ocorriam. No entanto, têm sofrido um 

forte declínio dos seus efectivos 

populacionais, muito devido a 

ameaças antropogénicas. Mais 

recentemente, o aquecimento global, 

além de afectar a dinâmica das praias 

em resultado do aumento do nível do 

mar, pode vir a alterar profundamente 

o sex-ratio dos recém-eclodidos, com 

consequências para a conservação de 

todas as espécies. 

 Como não possuem 

características externas que possam 

ser usadas para distinguir o sexo, a 

sua identificação nas crias de 

tartarugas marinhas só pode ser feita 

a partir de estudos histológicos. Estes 

continuam a ser o método mais fiável 

e com taxas de sucesso mais 

elevadas, mas exigem o sacrifício das 

crias ou o uso de animais mortos nos 

ninhos. No entanto, ao longo da 

viagem do ninho até ao mar muitas 

crias de tartaruga são predadas por 

animais como crustáceos, répteis, 

aves e mamíferos. Assim, com este 

trabalho pretendeu-se comparar a 

estrutura de tamanhos e o sex-ratio 

de de tartarugas verdes, Chelonia 

mydas, recém-eclodidas e mortas por 

causas aleatórias, com os mesmos 

parâmetros de animais mortos por 

caranguejo-fantasma, Ocypode 

cursor, usando amostras de 2 anos, 

de animais incubados em condições 

climáticas contrastantes na ilha de 

Poilão, no Parque Nacional Marinho 

João Vieira/ Poilão, no arquipélago 

dos Bijagós, Guiné-Bissau. As 

gónadas destes animais foram 

recuperadas por dissecção e 

preparadas para análise histológica. A 

identificação do sexo a partir das 

gónadas revelou-se bastante fiável, 

com uma taxa de sucesso global de 

80%. Comprovámos que os 

caranguejos-fantasma capturam 

preferencialmente as crias mais 

pequenas. No entanto, não 

encontrámos qualquer diferença de 

dimensões entre tartarugas recém-

eclodidas de sexos diferentes, e os 

sex-ratios das amostras de animais 

mortos por causas aleatórias não 

diferiram dos sex-ratios dos animais 

mortos por O. cursor. Foi assim 

demonstrado que é possível usar os 

cadáveres de tartarugas recém-

eclodidas e predadas por este 

caranguejo para estimar o sex-ratio 

das posturas de tartaruga-verde.  
 
 

Orientadores: Rui Rebelo; Paulo 

Catry 
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 O Projecto de Conservação da 

Palanca Negra Gigante (PCPNG) 

pertence ao Centro de Estudos e 

Investigação Científica (CEIC) da 

Universidade Católica de Angola 

(UCAN) em parceria com o Ministério 

do Ambiente e Governo Provincial de 

Malanje. 

 Antílope endémico de Angola, a 

palanca negra gigante (Hippotragus 

niger variani) é um símbolo nacional 

que dá nome à selecção nacional de 

futebol e figura no emblema da 

companhia aérea nacional. É 

considerada por muitos naturalistas o 

mais belo de todos os antílopes e tem 

actualmente estatuto de Criticamente 

ameaçado (UICN, 2010). Existe 

apenas em duas regiões de Angola, 

estabelecidas por essa razão como 

áreas protegidas, a Reserva Integral 

do Luando e o Parque Nacional da 

Cangandala situados em Malanje, no 

centro de Angola.  

 Pedro Vaz Pinto, o coordenador 

do PCPNG, deu início em 2003 a 

expedições cujo objectivo era 

encontrar provas consistentes de que 

o animal tinha sobrevivido à guerra 

em Angola. Quando começou 

oficialmente o PCPNG no CEIC, 

nomearam-se os “pastores das 

palancas”, homens das comunidades 

circundantes do Parque da 

Cangandala, cuja principal 

colaboração foi indicar locais chave 

para montar câmaras ocultas. Estes 

locais estratégicos foram grandes 

termiteiras de Macrotermes usadas 

pelos animais para comerem o seu 

solo, fenómeno denominado de 

geofagia. A primeira fotografia que 

provou aos angolanos e à comunidade 

científica internacional da 

sobrevivência da palanca negra 

gigante obteve-se em 2005. Foi a 

primeira fotografia das palancas 

desde 1982. A partir daí o projecto 

conseguiu mais apoios e mais 

visibilidade, e, em 2006, o 

coordenador ganhou o “Whitley 

Award” em nome do projecto. O 

trabalho com as câmaras ocultas 

permitiu constatar que existia apenas 

uma manada de palancas no Parque e 

que as fêmeas se reproduziam com 

um macho de palanca vermelha 

(Hippotragus equinus). Assim, para 

além de enfrentar ameaças como a 

caça furtiva e destruição de habitat, a 

palanca negra gigante enfrentava 

também o risco de extinção por 

hibridação.  

 Em 2009 organizou-se com 

sucesso uma operação de capturas na 

qual participaram, entre outros 

colaboradores, a experiente equipa 

composta pelo veterinário Peter 

Morkel e piloto de helicóptero Barney 

O‟Hara. Capturaram-se 21 animais, 

dos quais 11 têm coleiras de 

transmissão de telemetria para 

possibilitar a sua monitorização. O 

grande resultado desta operação foi 

conseguir transportar um macho da 

Reserva do Luando e colocá-lo com as 

9 fêmeas da única manada da 

Cangandala num santuário com cerca 

de 400 hectares. A manada ficou 

assim longe dos híbridos e do macho 

de palanca vermelha e confinada a 

uma área mais fácil de monitorizar. 

Em 2010 nasceram duas crias dessa 

manada, e brevemente, os animais 

terão a sua área aumentada para 

quase 3000 hectares. Com estas 
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condições, alguns machos marcados 

na Reserva do Luando e com o apoio 

dos dados genéticos da população que 

vão sendo adquiridos com o parceiro 

CIBIO da Universidade do Porto, será 

possível desenvolver um programa de 

reprodução em cativeiro.  

Hoje, volvidos mais de 7 anos, a 

palanca negra gigante ainda não está 

livre do risco de extinção. No entanto, 

o PCPNG e seus parceiros continuam a 

envidar esforços para inverter esta 

condição.

 


