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Acrónimos

AIA

Avaliação de Impactes Ambientais
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Áreas Marinhas Protegidas

CdC
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Comissão sub regional da Pescas
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Direcção Geral do Ambiente

DGP
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Foundation Intenational Banc d’Arguin
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Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas

INIDA

Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário

INMG

Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica

IUCN

World Conservation Union (União Internacional para a Conservação da

Natureza
MAAP

Ministério do Ambiente, Agricultura e Pescas

MADRRM

Ministério do Ambiente, Desenvolvimento Rural e Recursos
Marinhos

OGR

Órgão Gestor da Reserva

ONG

Organização não Governamental

PANA

Plano de Acção Nacional para o Ambiente

PCMC

Projecto Conservação Marinha e Costeira

PdG

Plano de Gestão

PRCM

Programa Regional de Conservação Costeiro e Marinho da Africa
Ocidental
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RAMAO

Reforço das Áreas Marinhas Protegidas na África Ocidental

RAMPAO

Rede das Áreas Marinhas Protegidas da Africa Ocidental

RNM

Reserva Natural Marinha

UAH

Unidades Ambientais Homogéneas

UD

Unidades de Diagnóstico

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura)

Uni-CV

Universidade de Cabo Verde

WI

Wetlands International

WWF

World Wide Fund for Nature / World Wildlife Fund (Fundo Mundial
para a Natureza)

Página 4

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

ÍNDICE REMISSIVO

INTRODUÇÃO......................................................................................................................... 12
1. Contextualização .................................................................................................................. 13
1.1. Enquadramento ............................................................................................................. 13
1.2. Contexto legal nacional e internacional ..................................................................... 15
1.3. Histórico da Área Marinha Protegida e do Plano de Gestão .................................. 17
1.4. A selecção da área ......................................................................................................... 19
1.5. Objectivo geral do plano de gestão ............................................................................. 20
1.6. Objectivos específicos do Plano de Gestão ................................................................ 21
1.7. Metodologia de elaboração do Plano de Gestão ....................................................... 22
2. Aspectos históricos............................................................................................................... 24
2.1. Dados históricos de Santa Luzia ................................................................................. 24
2.2. Dados históricos dos ilhéus Branco e Raso ................................................................ 29
2.3. Direito legal do Estado ................................................................................................. 30
2.4. Direitos tradicionais de uso e gestão .......................................................................... 30
3. Caracterização da ilha de Santa Luzia e dos ilhéus Branco e Raso ............................... 31
3.1. Características Gerais .................................................................................................... 31
3.1.1. Nome do Sítio ......................................................................................................... 31
3.1.2. Localização geográfica ........................................................................................... 32
3.1.3. O acesso e meios de deslocação ao sítio .............................................................. 35
3.1.4. Estatuto legal da Reserva ...................................................................................... 36
3.1.5. Instituições responsáveis pela gestão dos espaços protegidos ........................ 37
3.2. Caracterização do meio físico ...................................................................................... 38
3.2.1. Clima ........................................................................................................................ 39
3.2.2. Temperatura ............................................................................................................ 40
3.2.3. Precipitações............................................................................................................ 41
3.2.4. Ventos....................................................................................................................... 42
3.2.5. Morfologia e geomorfologia ................................................................................. 43
3.2.6. Geologia e litologia................................................................................................. 45
3.2.7. Solos ......................................................................................................................... 46
3.2.8. Hidrologia ............................................................................................................... 46
3.2.9. Correntes marítimas............................................................................................... 47
Página 5

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

3.2.10. Regime térmico das águas................................................................................... 48
3.2.11. Salinidade .............................................................................................................. 48
3.2.12. Produtividade marinha ....................................................................................... 49
3.2.13. Batimetria .............................................................................................................. 50
3.2.14. Paisagem ................................................................................................................ 51
3.3. Caracterização do meio biótico ................................................................................... 54
3.3.1. Habitat...................................................................................................................... 54
3.3.2. Flora terrestre .......................................................................................................... 55
3.3.3. Fauna terrestre ........................................................................................................ 57
3.3.3.1. Invertebrados ................................................................................................... 57
3.3.3.2. Répteis ............................................................................................................... 59
3.3.3.3. Aves ................................................................................................................... 60
3.3.3.4. Mamíferos ......................................................................................................... 62
3.3.4. Fauna Marinha ........................................................................................................ 63
3.3.4.1. Peixes................................................................................................................. 63
3.3.4.2. Seláceos ............................................................................................................. 65
3.3.4.3. Tartarugas marinhas ....................................................................................... 66
3.3.4.4. Cetáceos ............................................................................................................ 66
3.3.4.5. Comunidades bentônicas ............................................................................... 67
3.4. Caracterização Socio-económica e Cultural............................................................... 68
3.4.1. Demografia .............................................................................................................. 69
3.4.2. Caracterização das comunidades locais que utilizam os recursos na Reserva
............................................................................................................................................. 70
3.4.2. Caracterização e principais actividades económicas das comunidades locais
que utilizam os recursos na RNM .................................................................................. 70
3.4.3. Aspectos históricos da pesca e outros tipos de uso na Reserva ou nas áreas de
influência ........................................................................................................................... 75
3.4.4. Aspectos recentes da utilização humana no sitio .............................................. 75
4. Avaliação Preliminar Ecológica e Socio-económica ........................................................ 76
4.1.Breve Avaliação dos Critérios Ecológicos................................................................... 76
4.1.1. Fragilidade............................................................................................................... 76
4.1.2. Singularidade ou raridade das espécies .............................................................. 77
4.1.3.Tipicidade ................................................................................................................. 77
4.1.4. Naturalidade ........................................................................................................... 78

Página 6

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

4.1.5.Posição ecológica ..................................................................................................... 78
4.2.

Breve Avaliação dos Critérios Socio-económicos ................................................ 79

4.2.1. O Uso Actual e Potencial do Sítio ........................................................................ 79
4.2.2. Valor potencial ........................................................................................................ 80
4.2.3. Áreas de interesse e utilização humana .............................................................. 80
4.2.4. Os conflitos Entre os Utilizadores e Actores do Sitio ........................................ 81
5. Elementos do Plano de Gestão ........................................................................................... 83
5.1. Unidades Ambientais homogéneas ............................................................................ 83
5.2. Unidades de Diagnóstico ............................................................................................. 85
5.3.Análise dos problemas da Reserva Natural Marinha ............................................... 89
5.4. Zonagem da Reserva Natural Marinha...................................................................... 94
5.4.1. Classificação das zonas da Reserva Natural Marinha....................................... 94
5.4.2. Características das zonas básicas ......................................................................... 95
5.4.2.2. Zona de Protecção Integral ............................................................................ 95
5.4.2.2. Zona de Uso Moderado .................................................................................. 96
5.4.2.3. Zona de Uso Tradicional ................................................................................ 97
5.4.2.4. Zona de Uso Especial ...................................................................................... 98
5.4.3. Definição dos Usos ................................................................................................. 99
5.4.4. Regulação Geral dos Usos ................................................................................... 101
5.4.5. Características das zonas específicas ................................................................. 105
5.4.6. Limitações dos Usos ............................................................................................. 110
5.5.Estratégia de Gestão ..................................................................................................... 115
5.5.1.Programa de acção ................................................................................................ 119
5.5.1.1. Programa de Infra-estruturas ...................................................................... 120
5.5.1.2. Programa de Controlo e Fiscalização ......................................................... 121
5.5.1.3. Programa de Conservação da biodiversidade e dos habitats ................. 123
5.5.1.4. Programa de Investigação ............................................................................ 124
5.5.1.5. Programa de Sensibilização e Educação Ambiental................................. 125
5.5.1.6. Programa de Desenvolvimento Socio-económico .................................... 126
5.5.1.7. Programa de Monitorização ........................................................................ 128
5.5.1.8. Programa de Ecoturismo .............................................................................. 128
5.5.1.9. Programa de Financiamento ........................................................................ 130
5.5.1.10. Programa de Sustentabilidade Financeira da Reserva ........................... 130
5.5.1.11. Programa de Seguimento e avaliação....................................................... 132
Página 7

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

C5.5.2. Cronograma de Trabalho e Proposta Financeira das Actividades do Plano
de Gestão ......................................................................................................................... 134
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................... 139
GLOSSÁRIO............................................................................................................................ 143
ANEXOS .................................................................................................................................. 148

Página 8

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1: Localização da RNM no Arquipélago de Cabo Verde……………… 33
Quadro 2: Limite da Reserva Natural Marinha…………………………………...34
Quadro 3: Localização da RNM em relação às ilhas vizinhas…………………....35
Quadro 4 : Temperatura Máxima Média……...……………………………………40
Quadro 5: Temperatura Média (em ºC)………………………………………….…40
Quadro 6: Temperatura Mínima Média (em ºC)………………………………..…41
Quadro 7: Precipitação Total (mm) ………………………………………………...42
Quadro 8: Velocidade Média do Vento (Km/h) ………………………………….43
Quadro 9: Relação das espécies vegetais da RNM……………………………..…56
Quadro 10: Relação das espécies de répteis terrestres da RNM…………………60
Quadro 11: Relação das espécies de aves da RNM……………………………..…62
Quadro 12: Relação das espécies de peixes da RNM………………………..……63
Quadro 13: Relação das espécies de Tartarugas Marinhas da RNM……………66
Quadro 14: Relação de algumas espécies de Cetáceos da RNM…………………67
Quadro 15: Distribuição demográfica e número de pescadores das comunidades
utentes da RNM de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso………………………...…69
Quadros 16 e 17: Quadro e Carta das Unidades Ambientais Homogéneas.…...84
Quadro 18: Unidades de Diagnóstico………………………………………………85
Quadro 19: Carta das Unidades de Diagnóstico………………………………..…86

Página 9

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

Quadro 20: Matriz de Compatibilidade entre os Usos e as Unidades de
Diagnóstico………………………………………………………………………..…..87
Quadro 21: Carta das Zonas Básicas………………………………………….…….99
Quadro 22: Matriz de compatibilidade entre os usos e as zonas básicas…..….102
Quadro 23: Carta das Zonas Específicas………………………………………….106
Quadro 24: Matriz de compatibilidade entre os usos e as zonas específicas….107
Quadro 25: Quadro resumo do Zoneamento da RNM……………………….…113
Quadro 26: Descrição das zonas básicas e zonas específicas da RNM………...114
Quadro 27: Organograma institucional da RNM……………………………..…117

Página 10

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

ANEXOS

Anexo I - Fichas das Unidades Ambientais………………………………………148
Anexo II - Ficha das Unidades de Diagnóstico…………………………………..154
Anexo III - Carta dos limites da Reserva Natural Marinha………………..…..160
Anexo IV - Carta das Unidades Ambientais…………………………...….….….161
Anexo V– Carta das Unidades de Diagnóstico………………….……..……..….162
Anexo VI - Carta de Zonas Básicas……………………….…………………...…..163
Anexo VII – Carta das Zonas Específicas…………….……………………...…....164
Anexo VIII - Carta da localização das espécies de aves…………….……….......165

Página 11

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

INTRODUÇÃO
O presente Plano de Gestão é o resultado de um processo de Gestão
Participativa, que têm como prioridade compatibilizar os interesses de
conservação

da biodiversidade

com a

necessidade

de

possibilitar

a

continuidade das práticas tradicionais das comunidades que dependem da
Reserva Natural Marinha para sua subsistência.
Santa Luzia, ilhéu Branco e ilhéu Raso representam uma amostra singular de
um ecossistema frágil, repleto de endemismos e espécies ameaçadas, que
necessitam de instrumentos de protecção que sejam exequíveis e eficazes, a fim
de levar a cabo todas as acções necessárias para uma efectiva conservação dos
recursos naturais ali existentes.
Se visualiza um horizonte temporal de cinco anos para a execução das
propostas de gestão presentes no Plano, período em que deve-se implementar
as bases de funcionamento desta área marinha protegida.
O Plano de Gestão da Reserva Natural Marinha de Santa Luzia, ilhéus Branco e
Raso apresenta uma caracterização geral das ilhas que compõem este complexo,
em termos bióticos, abióticos, históricos, sociais e económicos, e um diagnóstico
da situação actual e dos problemas e conflitos existentes em torno da área
protegida em questão. Os subsídios que foram obtidos nesta caracterização,
serviram na definição da categoria de gestão, dos objectivos de conservação, do
zoneamento, e do plano de acção propostos no PdG.
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1. Contextualização
1.1. Enquadramento
A gestão ambiental em geral compreende a direcção, o controle, da utilização
sustentável dos recursos tanto pelas instituições governamentais, como pelos
utilizadores dos mesmos recursos. A gestão de um modo geral deverá ser
conduzida através de medidas, regulamentos e normas legais, baseadas em
teorias ecológicas sólidas de modo a permitirem a sua sustentabilidade.
Em Cabo Verde, actividades antrópicas têm contribuído significativamente para
a degradação das espécies e dos respectivos habitats. Verifica-se que muitas
medidas

não

têm

sido

rigorosamente

implementadas

ou

quando

implementadas, não são efectivamente seguidas. Portanto, as acções de controlo
que deveriam a priori conter a degradação dos meios tanto marinho como
aquáticos, pouco têm contribuído para a conservação dos ecossistemas no geral.
No complexo formado pela ilha de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso a
realidade não é diferente. A zona é explorada principalmente para a pesca. A
pesca artesanal é hoje representada essencialmente pelas comunidades de São
Pedro, Calhau e Salamansa, na ilha de São Vicente, e Tarrafal da ilha de São
Nicolau, que exploram os diferentes recursos segundo características próprias e
diversificadas.
Pescadores vindos de outras ilhas vizinhas, como o caso da comunidade de
Sinagoga, na ilha de Santo Antão, também utilizam esporadicamente esta zona.
Todos reconhecem uma situação de certa degradação dos recursos, seja no que
concerne à dimensão dos bandos de pequenos pelágicos, seja no número e no
tamanho dos indivíduos das espécies demersais.
A razão invocada sistematicamente reside na presença de frotas da pesca
industrial estrangeira que penetram nas águas tradicionalmente exploradas
pelo

sector

artesanal,

com

capacidade

de

captura

desproporcional

relativamente aos potenciais de renovação das espécies, quando as entidades da
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fiscalização têm meios visivelmente insuficientes para fazer respeitar as
regulamentações. No entanto, muitos dos impactos, tanto nos recursos
haliêuticos, como em outros recursos, não têm sido quantificados de certa
forma ou sistematizados de forma a fornecerem elemento de apoio à decisão.
Nos últimos tempos verifica-se os pescadores artesanais distanciarem-se cada
vez mais dos seus portos de embarque para atingirem as zonas de pesca.
Algumas vezes utilizam meios proibidos, tais como a dinamite, capturam
lagostas durante períodos de defeso ou ainda exploram espécies de forte valor
patrimonial, como as tartarugas e aves marinhas.
Os pescadores de Santo Antão, até 3 anos atrás chegavam mesmo a organizar
expedições para o ilhéu Raso onde capturavam milhares de crias da raríssima
Cagarra (Calonectris edwardsii), que salgavam e secavam para consumo e venda.
Estas práticas ilustram uma situação onde são ultrapassados os limites da
durabilidade,

intervêm

num

contexto

social

e

económico

difícil,

nomeadamente, uma importante taxa de desemprego no seio da camada juvenil
e perspectivas reduzidas de reconversão ou de emigração.
Actividades não regulamentadas também vêm acontecendo no complexo de
Santa Luzia, Ilhéus Branco e Raso. Denúncias de pesca desportiva
descontrolada, caça submarina, que muitas vezes entram em choque com a
pesca artesanal, e outras actividades de cunho turístico, nomeadamente
campismo e windsuf, assim como pesquisas de cunho científico não autorizadas
tem vindo a ter efeito, especialmente no Ilhéu Raso e em Santa Luzia, com
proveniência do Tarrafal de São Nicolau e do Calhau respectivamente.
A Ilha de Santa Luzia e os ilhéus apresentam um ecossistema singular, com
biodiversidade endémica e presença de espécies emblemáticas a nível mundial
que necessitam de instrumentos de protecção (PCMC, 2009).

O complexo figura uma das mais importantes zonas de representatividade da
diversidade biológica de todo o arquipélago de Cabo Verde. Apresenta uma
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plataforma insular relativamente maior em relação às ilhas vizinhas de São
Vicente e São Nicolau, o que lhe confere um critério singular a nível da
diversidade biológica marinha e costeira.

1.2. Contexto legal nacional e internacional
Em termos gerais a criação de espaços naturais em Cabo Verde enquadra-se no
âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica, desde 1995, que objectiva
em primeiro lugar a conservação da biodiversidade, seguidamente o uso
sustentável dos componentes da biodiversidade, e ainda, compartilhar os
benefícios da utilização dos recursos genéticos equitativamente1. Consta ainda o
artigo 6.˚ que medidas gerais para a conservação e utilização durável, assim
como a definição e desenvolvimento de estratégias, planos ou programas
deverão ser implementadas nos planos, políticas sectoriais e intersectoriais, e
programas estratégicos de conservação nacionais.
A nível nacional a perspectiva de conservação dos recursos no complexo de
Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso, responde também às prioridades fixadas
pelo governo na Resolução nº 3/2000 de 31 de Janeiro, que aprova a Estratégia
Nacional e do Plano de Acção para a Biodiversidade (1999), e Plano de Acção
Nacional para o Ambiente (2004), que dentre outros itens, prevê a conservação
“in situ” dos seus recursos naturais, e ainda especificamente na Lei 79/III/90 de
26 de Maio que cria declara a ilha de Santa Luzia, assim como todos os ilhéus
do país como sendo reservas naturais e pertencentes ao domínio público do
Estado.
Com o objectivo de proteger o património ambiental de Cabo Verde, o poder
político tem investido na elaboração de leis, como destacamos a seguir:

1

http://www.biodiv.org/default.aspx
Página 15

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

A Lei nº 102/III/90, de 29 de Dezembro, que classifica no seu artigo 45º a fauna
e a flora ameaçadas de extinção como património natural cabo-verdiano;

Decreto Regulamentar nº 7/ 2002, de 30 de Dezembro, que estabelece as
medidas de conservação e protecção das espécies da flora e da fauna ameaçadas
de extinção;

Decreto Lei no 86/IV/93 de 26 de Julho, que define as Bases da Política do
Ambiente, contemplando a preservação da fauna e flora do país;

Resolução n.º 14/2005 de 25 de Abril, que permitiu o desenvolvimento do
Segundo Plano de Acção Nacional para o Ambiente (PANA II);

Decreto-Lei nº 29/2006, de 6 de Março, que estabelece o regime jurídico da
Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) de projectos públicos ou privados, de
forma a procurar diminuir os possíveis impactes negativos ao ambiente.

No âmbito do reforço das parcerias com instituições da região ocidental da
África, Cabo Verde tem vindo a se envolver em várias iniciativas de
conservação, todas à luz Convenção das espécies migratórias, através do
decreto nº 13 /2005 de 5 de Dezembro e da própria CDB
Neste sentido, técnicos da DGA e do INDP tem participado desde do início dos
anos 2000 em encontros promovidos pela FIBA, WWF, WI e IUCN.
As organizações acima descritas, com o apoio da UNESCO, e a Comissão Sub
regional da Pescas, criaram o Programa Regional de Conservação Costeiro e
Marinho da Africa Ocidental, o PRCM. Dos vários acordos internos desta
iniciativa surgiu a Estratégia para as Áreas Marinhas Protegidas, esta
protocolada pela então Ministra do Ambiente Agricultura e das Pescas, em
Abril de 2003.
É neste contexto que o Governo de Cabo Verde reforçou a legislação nacional e,
através do Decreto-lei 03/2003 de 24 de Fevereiro, criou a Rede Nacional das
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Áreas Protegidas de Cabo Verde. Esta rede abarca um total de 47 áreas
protegidas e declara todos os ilhéus, inclusive o Branco e Raso como Reservas
Integrais. O referido diploma ainda regula a constituição, a declaração, e
classificação dos espaços naturais, paisagens, sítios e monumentos que deverão
ser objecto de protecção especial. Estabeleceu-se uma lista de espaços naturais
protegidos, que integram as seguintes categorias: Reservas Naturais Integrais,
Reservas Naturais Especiais, Reservas Naturas Temporais, Parques Nacionais,
Parques Naturais, Monumentos Naturais, Paisagens Protegidas e Sítios de
Interesse Científico.
No âmbito do Decreto-lei 03/2003, das convenções internacionais protocoladas
e da aplicabilidade da estratégia das AMP, a ilha de Santa Luzia viria a ser
elevada a categoria de Reserva Natural Integral (Decreto-lei 40/2003 de 20 de
Outubro), dotando assim pela primeira vez uma área protegida de Cabo Verde
um conjunto de regras específicas e um corpo de gestão. Ao mesmo tempo que
assegura a preservação do sítio de alterações eventuais a curto termo, o decreto
prevê um prazo para a definição precisa e concertada dos limites, zonagem e
regras de utilização da Reserva, e da sua parte marinha em particular.

1.3. Histórico da Área Marinha Protegida e do Plano de
Gestão
Apoiando-se nos recursos humanos e financeiros disponibilizados no quadro
do PRCM, em particular através do protocolo de parceria entre o Governo, a
WWF a WI e a FIBA, o processo de criação da AMP de Santa Luzia, ilhéus
Branco e Raso, teria o seu início em Outubro de 2004 dinamizado pelo PRCM e
pelo INDP. Esta oportunidade visava entre outros objectivos, promover a
identificação de um modelo de desenvolvimento no seio do qual as
perspectivas económicas, sociais, culturais e ambientais no complexo, e
contribuir aos compromissos internacionais assumidos por Cabo Verde deste a
ratificação da Convenção da Diversidade Biológica, em 1995.
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No quadro do projecto previa-se a elaboração de um plano de gestão a fim de
responder aos desafios apresentados e capitalizar as oportunidades existentes.
No âmbito da elaboração do plano de gestão, vários aspectos positivos
merecem ser considerados e que permitem o justificar, nomeadamente na
necessidade de acordar regras de acesso, práticas a seguir, áreas a conservar,
espécies a proteger, de modo a contribuir para uma gestão durável
principalmente dos recursos haliêuticos, que beneficiam as condições de vida
das comunidade da AMP.
A abordagem da elaboração do plano de gestão para a AMP de Santa Luzia,
ilhéus Branco e Raso, advêm em grande parte da estratégia protocolada
regional para as Áreas Marinhas Protegidas da Africa Ocidental em Abril de
2003, e de abordagens recomendadas no âmbito da RAMPAO, traduzidas no
programa de reforço das AMP na Africa Ocidental, a RAMAO.
A abordagem que subentende a conservação deste património coincide
intimamente com os fundamentos da cultura cabo-verdiana no qual o mar e a
vida a ele ligada ocupam um lugar muito privilegiado, quer na música, quer na
literatura, na pintura ou no artesanato. Esta é a razão pela qual a missão de
identificação do presente projecto teve sistematicamente um eco favorável junto
das diferentes categorias de interlocutores interrogados.
É no âmbito acima referido que a WWF, FIBA, e o Ministério do Ambiente,
Desenvolvimento Rural e Recursos Marinhos, promovem a segunda fase da
criação, e início do processo de operacionalidade da AMP de Santa Luzia e dos
ilhéus, que terá como base a elaboração de um Plano de Gestão para a referida
área.
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1.4. A selecção da área
Dentre outros factores, nomeadamente a conjuntura internacional e os acordos
assinados por Cabo Verde, a designação de Santa Luzia e dos ilhéus Branco e
Raso como espaços protegidos, ocorre por motivos históricos desde 1752,
quando Custódio de Matos instruiu o feitor do então São Vicente “tivesse a maior
vigillancia em correr as prayas para vir a boa arrecadação todo o âmbar, que ellas Lançar
o mar; e bem assim algumas tartarugas, de que fará azeite”2. Também no mesmo ano,
a preocupação residia no facto das “desertas” (como era e até os dias de hoje
referido o complexo formado pelas 3 ilhas da RNM), serem frequentadas por
estrangeiros “sem-cerimónia”.
Assim pode-se verificar que a preocupação com os recursos advém de longa
data e mais recentemente nos anos 90 quando se intensificou a prevenção da
ocupação humana e a utilização desenfreada dos seus recursos. A selecção do
sítio ainda advém do facto de o complexo constituir um meio privilegiado para
a reprodução dos recursos haliêuticos, em particular em relação às espécies
demersais, lagostas, pequenos e grandes pelágicos. A diversidade biológica do
complexo é consideravelmente alta em relação a outras partes do arquipélago,
por se achar envolvida, entre outros aspectos, numa plataforma relativamente
maior em relação às outras ilhas.
O meio marinho caracteriza-se pela presença de corais e de um número
importante de espécies de alto valor patrimonial, numerosas espécies de baleias
e de golfinhos, assim como de tartarugas marinhas que utilizam as praias de
Santa Luzia para nidificarem. Do ponto de vista da avifauna, nota-se a presença
de espécies extremamente raras tais como a Cagarra (Calonectris edwarddsii) que
forma colónias de reprodução no ilhéu Raso e Branco ou ainda a Calhandra do
Ilhéu Raso (Alauda razae), espécie endémica que só se encontram neste ilhéu. Na
parte terrestre da Reserva, a fauna é pouco abundante, mas caracteriza-se
também por uma elevada taxa de endemismo, enquanto que uma parte da flora
2

Nos Tempos de Porto Grande do Mindelo, por António Leão Correia e Silva
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é representada por espécies de origem sahariana nos meios dunares de Santa
Luzia.
Em termos de paisagens o sítio é de uma beleza majestosa e selvagem, tanto
mais que as marcas feitas pelo homem são praticamente inexistentes,
exceptuando-se a orla do mar da “Praia dos Achados” repleta de lixos trazidos
pelos ventos e pelas correntes marítimas. Por estas diversas razões, Santa Luzia,
Branco e Raso podem ser considerados como um conjunto insular que preserva
a última amostra quase original do património natural e paisagístico do
arquipélago de Cabo Verde.

1.5. Objectivo geral do plano de gestão
O Plano de Gestão da Reserva Natural Marinha de Santa Luzia, ilhéus Branco e
Raso, tem como objectivo geral fornecer um instrumento de gestão que
possibilite a implementação de uma estratégia de acção, de modo a cumprir os
objectivos de conservação estabelecidos quando da criação das áreas protegidas
em Cabo Verde, valorizando os recursos naturais e paisagísticos e os processos
ecológicos de alta sensibilidade que ocorrem nesta área marinha protegida.

Aposta-se

na

elaboração

de

um

documento

claro, objectivo

e

não

excessivamente ambicioso, para facilitar a sua implementação, flexível em face
das inevitáveis mudanças que as condicionantes do país acabam sempre por
impor, e deixando espaço para posteriores refinamentos e adaptações, após a
integração de dados actualizados.
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1.6. Objectivos específicos do Plano de Gestão
Constam como objectivos específicos do Plano de Gestão da Reserva Natural:
 Proteger a diversidade biológica e os processos ecológicos associados
através de um mecanismo de gestão eficiente;
 Estabelecer um conjunto de regras de utilização do meio e dos recursos
existentes, que conduzam a uma gestão sustentável dos recursos naturais
presentes na ilha de Santa Luzia e nos ilhéus, e em toda a área marinha
envolvente;
 Proceder a um correcto ordenamento do território, de forma a
demonstrar as potencialidades de cada zona dentro da reserva natural e,
assim, colaborar na identificação das acções prioritárias da gestão do
espaço natural em questão;
 Garantir a preservação e/ou conservação de habitats e espécies de fauna
e flora ameaçados, sejam estes marinhos ou terrestres;
 Organizar as actividades turísticas de forma que se enquadrem nos
objectivos da conservação da natureza propostos pelo plano;
 Apoiar as comunidades que utilizam a reserva natural em acções para a
melhoria

das

condições

de

vida,

através

de

um

modelo

de

desenvolvimento que tenha como prioridade a exploração racional e
durável

dos

recursos

naturais,

numa

perspectiva

integrada

e

participativa;
 Elaborar uma estratégia de fiscalização eficiente e exequível, de modo a
resguardar o património ecológico e paisagístico da área marinha
protegida em questão;
 Promover a pesquisa científica, como ferramenta de conhecimento para
posterior aprimoramento das estratégias de protecção e conservação do
Plano de Gestão.

Página 21

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

1.7. Metodologia de elaboração do Plano de Gestão
Com o intuito de assegurar a apropriação dos recursos pelos utilizadores do
complexo formado pela ilha de Santa Luzia, e pelos ilhéus Branco e Raso e
manter em linha um bom desempenho na operacionalidade do plano de gestão,
uma sequência de actividades foi executada sempre dando seguimento ao
processo participativo de criação que teve o início em Outubro de 2004. Assim o
processo de elaboração foi dividido em quatro fases distintas:
Primeira fase: Processo de Preparação – Recolha de informações para a
elaboração do plano de gestão
1. Discussões sobre o ponto de situação do processo de criação da AMP;
2. Encontros de troca de informações com um consultor internacional sobre
processos metodológicos de elaboração de planos de gestão para AMPs;
3. Elaboração de um cronograma de actividades e orçamento das
actividades planeadas;
4. Recolha de material e estudos produzidos, nomeadamente estudo socioeconómico da AMP, análise dos saberes locais, análise dos conflitos na
AMP, relatórios semestrais e anuais, memorandos do PCMC e de
encontros chaves;
5. Recolha e compilação da legislação e material cartográfico pertinente a
elaboração do plano de gestão;
6. Recolha de planos de gestão de espécies com implicação na AMP, assim
como compilação de planos de gestão de AMPs com características
similares.
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Segunda fase: Início do Processo Prático – Propostas de unificação da AMP de
Santa Luzia, ilhéu Branco e Raso, reclassificação e delimitação, e
elaboração da parte descritiva do plano
1. Encontros de concertação e entrevistas com actores chaves no âmbito da
reclassificação e delimitação da AMP;
2. Análise das informações recolhidas e da legislação relevante, e
elaboração de propostas de reclassificação, unificação, e delimitação da
AMP;
3. Elaboração das Unidades Ambientais Homogéneas;
4. Elaboração das Unidades de Diagnóstico;
5. Recolha de dados sobre os problemas existentes na Reserva Natural
Marinha;
6. Preparação da Matriz de Compatibilidade das Unidades de Diagnóstico;
7. Elaboração da parte descritiva do plano de gestão.

Terceira fase: Análise da documentação relevante, concertação com actores
sobre a zonagem e elaboração de propostas de zonagem, regras e
estruturas de gestão para a RNM
1. Análise da legislação ambiental, e documentos de base e de apoio à
zonagem da RNM;
2. Reconhecimento de terreno (visita à RNM) com actores chaves no âmbito
da identificação conjunta de áreas, espécies ou habitats considerados
críticos;
3. Encontros de concertação com actores para a discussão de uma proposta
preliminar de zonagem e estrutura de gestão para a RNM;
4. Elaboração de uma proposta de estrutura de gestão e zonagem da RNM.
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Quarta fase: Elaboração da proposta final do Plano de Gestão e processo de
validação
1. Elaboração das normas de gestão da Reserva;
2. Cronograma das actividades;
3. Elaboração da proposta financeira das actividades;
4. Revisão final do PdG;
5. Apresentação da proposta final do Plano de Gestão a todos os parceiros.

2. Aspectos históricos
2.1. Dados históricos de Santa Luzia
Referentemente à actual Reserva Natural de Santa Luzia e ilhéus Branco e Raso,
os dados históricos restringem-se praticamente à ilha de Santa Luzia. Relatos
históricos sobre os ilhéus Branco e Raso são raríssimos, porém isto é
compreensível devido ao facto de nestes ilhéus não ter acontecido um
povoamento como houve na ilha de Santa Luzia.
Muitas observações permanecem a respeito dos factos históricos ocorridos na
ilha de Santa Luzia, porém tratam-se de informações sobre factos isolados, com
pouca conexão entre si, o que dificulta uma reconstituição histórica deste
episódios.
Dados extraídos de anotações de Orlando Ribeiro sobre as memórias de
António Pusich, em princípios do século XIX, demonstravam a preocupação em
salientar os aspectos de possíveis explorações económicas da ilha de Santa
Luzia:
“É deserta esta ilha. Ela é alta e montuosa, com pouca água doce;; o seu terreno produz
algum pasto para o gado e muita urzela; seria também susceptível da cultura de algodão,
pois produz e se fez a mesma experiência na ilha do Sal. O seu terreno é realengo; o
clima temperado e saudável;; e tem um fundeadouro para navios.”
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Baseado em entrevistas com pessoas de São Nicolau e São Vicente, e
documentos históricos analisados, muitos nomes surgiram e revelaram um
pouco sobre os diversos episódios de povoamento e exploração de Santa Luzia,
especialmente no fim do século XIX e início do século XX.
Dentre estes nomes, provavelmente o mais famoso é o do Dr. Júlio José Dias,
médico que viveu na ilha de São Nicolau, homem benfeitor, e que teve sua vida
e morte envoltas em superstições e histórias de “encantamentos”, contadas até
os dias actuais.
Através do Decreto lei de 12 de Outubro de 1840, o Dr. Júlio é o primeiro foreiro
da ilha de Santa luzia, comprovadamente através de documentação.
Dr. Júlio fez tentativas de agricultura e criação de gados e lá tinha dois homens
de Santo Antão que para ele trabalhavam, porém a falta de chuvas e a incerta
quantidade de água das nascentes, fizeram com que ele desistisse da agricultura
e passasse a se dedicar à criação de gado.
Depois do Dr. Júlio, um nome que se destaca como proprietário de terras em
Santa Luzia é o de César Augusto Neves, para quem foram aforados terrenos,
segundo relatos de documentos:
“Portaria provincial 298 de 2 de outubro de 1880 concedeu 496 hectares a Cezar Neves
na ilha de Sta. Luzia”
Além dele, muito outros nomes de herdeiros do Dr. Júlio aparecem em
documentos históricos, porém César é quem parecia ter o domínio dos negócios
realizados em Santa Luzia a partir da morte do Dr. Júlio.
Um facto que demonstra muito bem isto é que, em 1883 César Augusto Neves,
intitulado Delegado do Concelho na ilha de Santa Luzia, escreve um edital com
“regras de gestão” da ilha, como proibições de apanha de madeira, plantas e
outros produtos e com restrições a respeito dos gados sem marcas presentes na
ilha.
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César demonstrava ter muito poder sobre quem entrava e saía da ilha e o que se
podia ou não nela fazer, e conseguia inclusive ter um bom número de animais
na ilha e cinco famílias residentes, graças às nascentes de água que ali havia,
segundo este trecho de um documento da Administração do Concelho da illha
de S. Nicolau, a 24 de Agosto de 1880:
“As nascentes não são abundantes; contudo fornecem água sufficiente a todo gado alli
pastoreado, pertencente a diversos, não inferior em número a 103 vaccas; 600 cabras;
350 carneiros e 13 burros, alimentando além disso cinco famílias de 24 pessoas com os
seus animais domesticos indispensaveis .”
Também constam nos documentos algumas citações sobre plantas existentes em
Santa Luzia. Dados de 1880 e 1883 relatam a existência de Tortolho (Euphobia
tuckeyana), espécie endémica e emblemática de Cabo Verde em Santa Luzia, que
hoje não há registos de sua existência na ilha, e acredita-se que pode ter sido
extinta devido à sobre exploração, pois trata-se de um arbusto muito apreciado
para lenha:
“Não há (além do torta-ôlho) nenhuma árvores!”
A água em Santa Luzia sempre foi uma preocupação frequente das pessoas que
visitavam, a ilha, como se pode perceber nas anotações de Friedlaender, em
uma viagem a Cabo Verde no verão de 1912:
“Em frente do fundeadouro, na costa de sudoeste, encontra-se um poço excavado no
terreno seco do vale, perto da costa. A água é ligeiramente salobra. Provavelmente,
furando nas partes mais altas do mesmo vale, poder-se-iam obter nascentes
abundantes…Nos vales de Tate e Frera também poder-se-ia obter água através de
perfuração, para irrigação artificial.”
Também já se verificava por parte de algumas autoridades algum tipo de
preocupação com a conservação ambiental, como se pode notar no trecho de
uma carta do Governo da Província, em Praia, 24 de Junho de 1912:
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“A criação de gados, que o concessionário chegou a desenvolver, soffreu grandes
contratempos durante successivas estiagens que determinaram crises de pastos. De
resto, a ilha não offerece recursos para outra exploração, que mais valha do que a
pecuária; esta porém, tanto ali como em todo archipelado, não tem sido
acautelada com o tratamento das espécies herbáceas, sua colheita e reserva,…”
Jaime Neves é um nome citado por pessoas da ilha de São Nicolau, como sendo
um proprietário de terrenos em Santa Luzia, porém durante a investigação
documental, seu nome não foi encontrado em nenhum documento, apesar de
vários nomes de herdeiros da família Neves constarem dos documentos
consultados.
Outro facto histórico muito conhecido até os dias de hoje é a disputa da posse
de Santa Luzia entre as ilhas de São Vicente e São Nicolau. Fala-se, por
exemplo, de documentos que comprovam a doação de terras na ilha de Santa
Luzia pelo rei D. Carlos à pessoas da ilha de São Vicente, porém este facto não
foi ainda comprovado documentalmente.
Porém, no Boletim Oficial de 16 de Outubro de 1880, assinado pelo então
Governador Geral da Província, António do Nascimento Pereira Sampaio podese observar claramente a referência à ilha de Santa Luzia como fazendo parte
oficialmente do Concelho da ilha de São Nicolau:
Nº. 297_…”pelas autoridades competentes da ilha de S. Nicolau, se procedeu no terreno
pedido por Cesar Augusto Neves, no sítio denominado “Ponta de Creoulo”, da ilha de
Santa Luzia, dependência do conselho da referida ilha de São Nicolau,
observando-se assim as disposições dos artigos 5º e 6º do regulamento de 10 de Outubro
de 1865, que faz parte do decreto da mesma data”…
Documentos do ano de 1904 também relatam que a ilha de Santa Luzia era
utilizada como porto de entrada de mercadorias vindas dos Estados Unidos da
América, como uma forma de burlar a fiscalização e evitar o pagamento de
impostos:
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“…uma embarcação que está navegando da América para estas ilhas com negócio,
descarregar nos fins de novembro ou princípios de dezembro… na ilha de Santa Luzia
oito pipas com tabaco em folha, …cem sacas com farinha de trigo e para mais de três mil
jardas de chita”
“…Que não conhece bem os planos do palhabote “Luiza”, antigo “Serpa Pinto”, mas
julga trazer também mercadorias para introduzir nestas ilhas sem pagamento de direitos
e que este navio virá da América para Santa Luzia e S. Vicente, percorrendo depois as
ilhas.”
Em 1912 documentos citam o falecimento recente de César Augusto Neves, e
após esta data realmente não se encontram mais dados sobre a ocupação em
grande escala de Santa Luzia por pessoas enviadas por membros da família
Neves:
“A ilha não referida não tem actualmente outros ocupantes, além dos pastores que
Cezar Neves_há pouco falecido _ ali mantinha”
Existe uma grande lacuna entre 1912 e início da década de 1950, o que pode
indicar um declínio na criação de gado que existia em Santa Luzia.
A partir de 1951 existem novamente indícios de que haviam pessoas a povoar e
trabalhar na ilha, e o nome de Dr. António Augusto Mendonça David, da ilha
de São Nicolau aparece como provável responsável pela exploração nestes anos,
que segue até 1961.
Contabilidade de compra e venda de materiais para os ocupantes da ilha e lista
de animais que lá existiam comprovam que novamente a ilha se tornava
utilizada por pessoas da ilha de São Nicolau, e ligadas à família Neves.
Devido aos consecutivos e fustigantes anos de seca, a fixação humana tornou-se
difícil, apesar de, ainda no século XX, até pelo menos a década de 1960, haver
ainda moradores em Santa Luzia, inclusive pessoas que lá nasceram, como o Sr.
Alcides e seus 5 irmãos. Este senhor, um pescador hoje residente do Calhau, na
ilha de São Vicente, é uma prova viva de como a ilha de Santa Luzia, durante
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mais de um século, teve um papel importante na subsistência e rendimento
para algumas famílias das ilhas de São Nicolau e São Vicente.

2.2. Dados históricos dos ilhéus Branco e Raso
Sobre os ilhéus, as informações históricas são bem mais escassas, comparandose à Santa Luzia. Alguns dados de Friedlander em sua viagem de 1912 a Cabo
Verde, demonstram alguns aspectos referentes aos ilhéus:
“A extrema ponta sul do ilhéo Branco é arenosa e pode, em caso de necessidade, servir
para aportar botes; melhor é o desembarque, nos rochedos que ficam perto do sinal de
ancoradoiro indicado na carta. Aí, se encontram também algumas furnas, utilisadas,
uma vez ou outra, como abrigos pelos pescadores, e um poço que, todavia, nem sempre
dá água.
O ilhéu Branco não tem nascentes, propriamente ditas; no entanto vêem-se algumas
escassas quantidades de água em poços, especialmente na vertente sul do dorso
montanhoso. As condições poderiam melhorar, executando perfurações, etc.; mas não
valeria a pena, porque o ilhéu é pouco próprio para exploração agrícola, e só poderia
servir para os pescadores.”
“O ilhéu Raso é habitado por numerosas aves aquáticas e por pequenos lagartos.
Também se encontra aqui uma espécie grande de lagartos, ao que se diz, só existentes no
ilhéu Raso e que, entretanto, já se tornaram muito raros.
…Não há água na ilha. Talvez fosse possível encontrá-la cavando na base do grupo de
montes, do lado sul, onde verdeja um pouco alguma vegetação.
Se aí se fizessem perfurações, poder-se-ia encontrar água; mas não seria tanta que
compensasse o trabalho.”
Estes dados nos remontam à épocas antigas, e nos atribuem uma idéia da
realidade em termos sociais e ambientais, o que facilita uma compreensão do
actual estado de degradação que algumas zonas destas ilhas se encontram hoje.
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2.3. Direito legal do Estado
A ilha de Santa Luzia, assim como os ilhéus Branco e Raso fazem parte do
território nacional. Desabitada desde o achamento, Santa Luzia foi por vezes
ocupada por habitantes de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau e utilizada
como campo de pastagem e área agrícola.
Em 1781, durante o reinado de D. Maria, esforços foram feitos tanto para se
povoar a ilha de São Vicente, como também “outras desertas de Cabo Verde”,
incluindo a ilha de Santa Luzia. (Correia e Silva, 2001).
A 26 de Maio 1990 através da Lei 79/III/90 o governo de Cabo Verde decretou
a ilha de Santa Luzia, assim como todos os ilhéus, incluindo o Raso e Branco
como Reservas Naturais e como sendo do domínio público do Estado. Com esta
legislação, os direitos legais sobre as referidas áreas passaram claramente a ser
para o Estado de Cabo Verde.

2.4. Direitos tradicionais de uso e gestão
Não existe um quadro legal que elucida os direitos tradicionais de utilização de
parte ou partes do território nacional por um grupo restrito de utilizadores. Os
próprios utilizadores nos relatam que na visão deles, todos as comunidades
piscatórias e os demais nacionais têm o direito de uso ou de utilização dos
recursos existentes numa determinada área, desde que esta seja de domínio
público e não tenha restrições legais de acesso.
O que acontece no caso de Santa Luzia e dos ilhéus, é tradição aliada aos modos
de utilização dos recursos do complexo, que confere aos utilizadores das
comunidades de Sinagoga e Janela em Santo Antão, Salamansa, Calhau e São
Pedro em São Vicente, e Tarrafal de São Nicolau, uma certa “vantagem” e
maiores responsabilidades e legitimidade na utilização dos recursos.
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No que se refere a gestão tradicional, regista-se uma certa preocupação com a
diminuição dos recursos, capturas excessivas de certas espécies, pesca
industrial dentro de áreas não delineadas legalmente para tal, assim como pesca
industrial estrangeira. Por outro lado verifica-se que algumas zonas do
complexo são protegidas naturalmente e por vontade própria dos utilizadores,
como por exemplo a parte norte de Santa Luzia e dos ilhéus Branco e Raso.
Também são geridas sob métodos tradicionais, alguns bancos de pesca
tradicional onde em certas épocas do ano pescam determinadas espécies. Em
certos casos no entanto, verifica-se que os métodos de gestão não são tão
prudentes como se poderia almejar, referindo a pesca durante todo o ano da
garoupa e outros demersais na zona da Praia de Francisca em Santa Luzia.
Assim, pode-se dizer que a gestão tradicional dos recursos se espelha nos
conhecimentos tradicionais dos utilizadores, especificamente nas fases lunares,
estações e épocas do ano, condições do tempo, e capacidades próprias de
capturas.

3. Caracterização da ilha de Santa Luzia e dos
ilhéus Branco e Raso
3.1. Características Gerais
3.1.1. Nome do Sítio
O Complexo formado pela ilha de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso, até então
era conhecida e designada legalmente por serem três unidades separadas na
rede das áreas protegidas de Cabo Verde (Decreto-lei 3/2003 e Decreto-lei
40/2003). O “complexo” como continua a ser referido é formado pela reserva
natural integral de Santa Luzia, reserva natural integral do ilhéu Raso e reserva
natural integral do ilhéu Branco.
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Por vários motivos, inclusive a vontade dos utilizadores e intervenientes no
referido complexo, um processo de reclassificação esteve em discussão desde os
finais de 2004 e culminou com o consenso de se considerar o complexo como
uma só unidade ambiental protegida. Neste quadro, foi aberto um processo de
concertação com todos os actores, onde então se reconheceu a necessidade de
uma reclassificação, pois os usos nas reservas integrais eram incongruentes com
a lei, com a vontade de uma grande maioria dos actores (85%), e com os
objectivos de conservação.
A partir de concertações com parceiros de diferentes organizações, chegou-se ao
consenso de que a melhor classificação para a ilha de Santa Luzia seria Reserva
Natural, enquanto os ilhéus Branco e Raso continuariam como Reservas
Naturais Integrais.

3.1.2. Localização geográfica
A República de Cabo Verde, como é politicamente designada, faz parte do
grupo dos arquipélagos da parte nordeste do Atlântico, conhecido por
macaronésia.
Este arquipélago situa-se entre os paralelos 17º 13’ e 14º 48’ de latitude norte e
os meridianos 22º 42’ e 25º 22’ de longitude oeste, a cerca de 450 Km da costa do
Senegal. É constituído por dez ilhas e oito ilhéus, distribuídas em duas distintas
zonas: Barlavento e Sotavento, totalizando uma superfície de 4.033 km2 e uma
superfície marinha de mais de 700.000 Km2.
De origem vulcânica, as ilhas emergem de profundidades médias de 4.000m, o
que faz com que as suas plataformas sejam reduzidas (5-10 milhas náuticas de
largura) e bastante acidentadas. (Reiner, 2005).
A superfície do talude é de aproximadamente 7.650 km2 à isobática de 500m, de
5.394 km2 à isobática dos 200m e de 3.661 km2 à dos 100m. (Bravo de Laguna,
1985). A sua Zona Económica Exclusiva é de 734.265 Km2. (Freitas, 2000)
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Quadro 1: Localização da RNM no Arquipélago de Cabo Verde

A ilha de Santa Luzia, assim como os ilhéus Branco e Raso, são ilhas inabitadas,
e ficam situadas entre as ilhas de São Nicolau e de São Vicente, pertencente ao
grupo das ilhas de Barlavento. Santa Luzia, a mais próxima de São Vicente
possui uma superfície terrestre de 34,27 Km2, enquanto que o ilhéu Raso, este já
mais próximo da ilha de São Nicolau tem 5,76 Km2. O ilhéu Branco situado
entre o Raso e a Santa Luzia ocupa uma superfície de 2,78Km2 (UniCV, 2006). A
superfície terrestre do complexo, portanto soma-se a aproximadamente 43 Km2.
As ilhas são delimitadas pelas seguintes coordenadas geográficas:
Santa Luzia: paralelos 1644´ e 1648´ N; meridianos 2441´ e 2448´ W
Ilhéu Branco: paralelos 1638´ e 16º40´ N; meridianos 2439´ e 2441´ W
Ilhéu Raso: paralelos 1636´ e 1637´ N; meridianos 2434´ e 2436´ W
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A Reserva Natural Marinha de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso localiza-se a
noroeste do arquipélago, a uma distância de 8 Km de São Vicente e 16 Km de
São Nicolau, aproximadamente, e possui uma superfície total de 593,9 Km2.
As coordenadas geográficas da RNM, são: paralelos: 16º86’ e 16º51’N;
meridianos 24º85’ e 24º51’W.

Quadro 2: Limite da Reserva Natural Marinha
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3.1.3. O acesso e meios de deslocação ao sítio
O acesso à ilha de Santa Luzia e os ilhéus Branco e Raso pode ser a partir das
ilhas de São Vicente e de São Nicolau, somente por via marítima. Em São
Vicente, o acesso legal estipulado pelas instituições competentes no domínio de
deslocações e segurança marítima deve ser a partir da zona do porto de
Mindelo, podendo ser também a partir dos complexos de pesca existentes na
ilha, desde que a Capitania dos Portos de Barlavento a autoriza. Em Santo
Antão a deslocação pode ser feita a partir do porto de Porto Novo e em São
Nicolau a saída para a Reserva é a partir de Tarrafal.

Quadro 3: Localização da RNM em relação às ilhas vizinhas

Os pescadores artesanais que deslocam-se a ilha de Santa Luzia e os ilhéus,
fazem-no por vias alternativas, desde os tempos antigos até a presente data, a
partir da comunidade piscatória de São Pedro; da zona da Baía das Gatas, para
a comunidade piscatória de Salamansa, e do Calhau para a comunidade
piscatória da mesma zona em embarcações artesanais simples (botes de boca
aberta), a vela ou a motor fora de borda.
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Também verificam-se deslocações de pescadores artesanais a partir de Tarrafal,
na ilha de São Nicolau, e também da vizinha ilha de Santo Antão, mais
precisamente a partir de Sinagoga e menos frequentemente da localidade de
Janela, utilizando em todos os casos, o mesmo tipo de embarcações acima
referido.
Legalmente e por questões de segurança a Capitania dos Portos de Barlavento
proíbe o transporte de passageiros em embarcações de pesca artesanal para
quaisquer pontos do país, incluindo para a Reserva de Santa Luzia, ilhéus
Branco e Raso. Mesmo se estiver autorizado o acesso à Reserva, as regras
presentemente estipuladas asseguram que todas as deslocações à reserva
deverão seguir em embarcações apropriadas e com condições mínimas de
segurança.
Tanto em Santa Luzia como nos ilhéus Branco e Raso não existem cais de
desembarque. Existem zonas identificadas pelos pescadores e aproveitadas
pelos utilizadores para o desembarque. Em Santa Luzia as zonas estão
localizadas todas ao Sul (fig. 3), mais propriamente em Portinho, zona da praia
da Francisca e quando se verifica o denominado “mar do sul” a única zona de
desembarque possível é em Agua Doce. Nos ilhéus, as zonas do sul são as mais
apropriadas, logo, as mais recomendadas.

3.1.4. Estatuto legal da Reserva
A Área Marinha Protegida de Santa Luzia e ilhéus Branco e Raso tem status
legal de Reserva Natural Marinha, enquadrada no Artigo 4 (Reservas
Naturais) do Capítulo II (Rede e Categoria das Áreas Protegidas) do Decreto Lei
Nº3/2003 de 24 de Fevereiro.
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3.1.5. Instituições responsáveis pela gestão dos espaços protegidos
O Decreto-lei 40/2003 de 20 de Outubro que estabelece o regime jurídico da
Reserva Natural de Santa Luzia, estabelece no seu artigo 7, e 8 respectivamente
indicam que a reserva Natural de Santa Luzia é administrada por uma
Comissão Administrativa, presidida pelo membro do Governo da área do
Ambiente. A comissão integra os seguintes membros:
a) Presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária;
b) Presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas;
c) Director Geral do Ambiente;
d) Director Geral do Desenvolvimento Turístico;
e) Director Geral do Ordenamento do Território e Habitat.
Também é prevista a criação de um gabinete constituído por técnicos
destacados do INIDA, INDP E DGA.
A Comissão Administrativa é assistida por uma Comissão Consultiva,
presidida pelo Director Geral do Ambiente, e integra um membro de:
a) Presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária;
b) Presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas;
c) Instituto Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos;
d) Direcção Geral da Agricultura e Pecuária;
e) Direcção Geral do Desenvolvimento Turístico;
f) Direcção Geral da Marinha e Portos;
g) Direcção Geral do Ordenamento do Território e Habitat;
h) Direcção Geral das Pescas.
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Ressalva-se no entanto, que estas comissões só se referem a ilha de Santa Luzia,
não estando portanto responsáveis pelos ilhéus Branco e Raso. A organização
administrativa dos ilhéus, assim como todas as áreas protegidas da rede
nacional, compete ao “departamento governamental responsável pela área do
ambiente e aos seus órgãos especializados e orienta-se pelo princípio de
unidade de gestão” (Decreto-lei 03/2003, art. 18)
A administração das áreas protegidas ficará a cargo de um Director nomeado
pelo Conselho Assessor de Áreas Protegidas, ainda segundo a mesma
legislação. No entanto, o quadro legal ainda prevê a criação de um Organismo
Autónomo

das

Áreas

Protegidas

que

terá

um

mandato,

sobre

a

superintendência da Direcção Geral do Ambiente, promover e proteger a rede
nacional pela gestão directa das presentemente existentes.

3.2. Caracterização do meio físico
As referências bibliográficas e os estudos dedicados à ilha Santa Luzia são mais
abundantes e recentes do que os referentes aos ilhéus Branco e Raso, sobretudo
no que diz respeito ao ambiente terrestre. Os dados referentes aos ilhéus são
encontrados sobretudo em bibliografias históricas, de narrações de viagens de
antigos navegadores e pesquisadores que passaram pelo arquipélago e
deixaram suas impressões escritas. Existem no momento estratégias do PdG
para que estas lacunas de falta de dados actuais sobre os ilhéus Branco e Raso
sejam preenchidas durante a sua vigência.
Dados climáticos específicos de Santa Luzia e dos ilhéus não existem no
momento. Devido à proximidade geográfica e características de relevo e clima
mais próximas da ilha de São Vicente em relação à Reserva, apresentamos
dados referentes a esta ilha, a título de comparação, salvaguardando as
diferenças que certamente existem devido à outras características físicas não
totalmente compatíveis entre a ilha de São Vicente e a RNM.
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3.2.1. Clima
O arquipélago de Cabo Verde, de clima subtropical árido, está situado na zona
saheliana. (Silva et. al, 1999). Caracteriza-se por uma pluviosidade irregular,
com uma longa estacão seca (8-10 meses) e uma curta estação pluviosa. As
temperaturas são moderadas na ordem dos 24C, com predominância dos
ventos alísios do nordeste, com velocidade máxima de 5 a 8 nós, sobretudo na
época seca, de Janeiro a Junho. (Silva et. al, 1999).
Na época chuvosa (entre Julho e Novembro), o arquipélago está sob a influência
dos ventos húmidos de sul e sudeste. (Silva et. al, 1999). Cabo Verde apresenta
microclimas fortemente influenciados pelos relevos associados à junção de
correntes de ar. (INIDA, 2007)
Em relação a Santa Luzia e os ilhéus Branco e Raso, cabe destacar que no geral,
e em todas as zonas, o ambiente característico é de aridez extrema, uma vez que
o tamanho reduzido da ilha e os ilhéus faz com que nem as altitudes maiores
(entre 300 e 350 metros) sejam suficientes para interceptar os ventos alísios
dominantes e carregados de humidade e daí não se registarem alterações
climáticas de modo a atenuar significativamente o ambiente de extrema aridez
que contempla a Reserva. A alternância de diversos cenários paisagísticos leva a
uma expressiva zonalidade climática que contudo, é evidenciada apenas pela
diversidade de tipos de comunidades vegetais de expressão fitoclimática. (Diniz
e de Matos, 1994)
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3.2.2. Temperatura
A temperatura média mensal do ar, moderada pelo efeito altitude e pela
influência marítima ao redor das ilhas, varia entre 22 e 28 ºC, com valores
máximos extremos no mês de Setembro e mínimos em Fevereiro. (INIDA, 2007)
Abaixo temos as médias de temperatura máxima, média e mínima da ilha de
São Vicente entre os anos de 1991 e 2005

Quadro 4: Temperatura Máxima Média (em ºC)

Anos
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Jan
27,8
26,7
23,6
22,6
24,4
28,6
26,0
25,5
28,2
24,4
26,4
**
26,0
26,1
25,0

Fev
26,1
25,6
22,8
23,1
24,8
24,0
26,8
25,6
24,4
26,8
26,7
27,5
23,5
26,7
23,9

Mar
23,4
26,0
25,0
21,4
23,8
25,0
27,3
26,8
30,0
29,4
27,6
29,7
27,3
27,1
25,5

Abr
24,4
28,9
25,8
24,8
23,4
24,8
26,0
26,0
26,5
25,1
27,1
31,2
26,0
26,7
25,9

Mai
29,0
27,2
24,5
23,4
24,8
28,8
25,8
26,0
27,9
25,0
26,9
26,0
29,5
27,4
27,9

Jun
25,2
26,5
26,8
26,6
28,8
28,8
27,0
30,5
31,2
27,6
28,4
27,4
27,2
28,4
27,7

Jul
29,6
30,6
28,6
27,4
27,7
27,6
28,9
30,0
28,0
28,3
29,5
29,4
28,2
29,9
28,8

Ago
31,5
27,2
30,0
27,4
30,6
32,0
29,0
31,7
29,8
30,6
30,3
29,8
31,0
31,4
29,5

Set
31,0
29,0
29,3
27,4
29,2
28,5
30,5
31,0
30,6
29,2
31,8
31,8
32,0
31,5
30,8

Out
29,7
27,0
30,2
28,2
31,4
29,0
27,5
31,2
30,4
27,8
31,4
30,4
31,0
31,7
29,6

Nov
29,6
27,4
26,3
26,2
30,5
25,8
28,0
29,8
28,4
28,0
29,6
28,5
27,8
29,8
28,2

Dez
29,5
25,0
23,8
25,4
26,6
26,9
25,5
26,5
26,6
26,2
28,2
29,0
27,6
27,4
26,7

Med
28,1
27,3
26,4
25,3
27,2
27,5
27,4
28,4
28,5
27,4
28,7
29,2
28,1
28,7
27,5

Set
26,5
25,8
25,9
26,1
25,8
25,8
26,3
25,3
26,0
26,2
28,3
26,4
27,2
27,8
27,6

Out
24,9
25,2
25,2
25,4
27,0
26,0
26,0
26,6
26,7
24,7
26,8
26,2
26,5
27,4
27,1

Nov
24,9
24,5
23,5
24,3
26,5
25,0
25,2
25,5
24,6
23,9
25,4
22,3
25,0
25,7
25,6

Dez
23,2
22,4
22,1
23,4
24,0
23,6
23,2
23,2
23,2
22,7
23,8
23,5
23,5
24,0
24,7

Med
23,3
23,5
23,1
23,2
24,1
24,3
24,4
24,4
23,5
23,5
24,3
23,6
24,1
24,8
24,7

Fonte: INMG
Quadro 5: Temperatura Média (em ºC)

Anos
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Jan
21,9
22,2
21,0
20,6
22,1
24,0
22,7
22,3
21,3
21,4
22,6
23,0
22,0
22,5
22,3

Fev
20,7
22,4
20,7
20,5
21,3
22,4
22,9
23,4
20,7
21,4
21,7
21,8
21,1
22,8
21,2

Mar
20,8
21,0
21,4
20,4
21,4
22,4
23,2
23,9
20,8
22,2
22,4
21,8
21,6
22,6
22,6

Abr
21,5
21,7
21,6
21,5
22,0
22,3
23,4
22,7
21,7
22,3
22,1
22,6
22,3
22,9
23,3

Mai
22,1
22,7
22,0
22,0
22,6
24,0
23,7
23,3
21,7
22,6
22,5
24,0
23,3
23,6
24,5

Jun
22,6
23,0
23,3
23,1
24,1
24,8
24,6
24,3
24,0
23,8
23,7
23,3
24,1
24,8
25,0

Jul
24,3
25,2
24,5
24,8
25,6
25,3
25,1
25,4
24,8
24,3
24,4
23,6
25,3
26,2
26,2

Ago
25,6
25,5
25,7
25,8
27,2
26,4
26,1
26,3
26,2
26,2
27,4
25,1
26,8
27,5
26,8

Fonte: INMG
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Quadro 6: Temperatura Mínima Média (em ºC)

Anos
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Jan
17,7
18,1
19,0
18,2
20,0
20,4
20,4
20,4
17,2
18,4
20,5
**
19,2
20,1
20,3

Fev
17,5
18,0
15,0
18,4
19,8
20,0
20,2
19,8
16,5
19,2
20,5
18,4
18,8
19,8
19,5

Mar
17,4
18,3
17,4
19,0
19,2
20,0
20,0
20,4
18,0
19,8
21,2
19,2
18,9
19,5
20,1

Abr
18,4
18,0
18,3
18,1
20,7
20,8
20,6
20,2
17,9
20,4
21,5
19,7
19,9
20,5
21,5

Mai
18,0
18,0
20,4
21,0
20,8
21,4
21,2
21,4
18,0
20,6
22,1
20,4
20,6
21,2
22,5

Jun
19,0
21,0
21,4
21,4
22,4
22,0
23,2
21,5
20,4
21,4
22,8
20,3
21,6
22,7
23,0

Jul
20,3
21,8
22,2
22,2
23,0
22,4
23,2
20,0
22,0
22,6
23,7
20,5
22,5
23,7
24,4

Ago
21,3
22,7
23,8
23,2
24,2
23,8
23,2
22,2
22,8
24,0
25,4
22,0
24,0
24,8
25,1

Set
19,3
22,0
24,0
24,4
24,4
23,0
24,3
24,8
25,0
22,2
26,4
23,4
24,0
25,7
25,7

Out
21,4
22,5
22,6
23,8
24,4
23,6
24,0
22,0
23,5
23,2
25,3
21,5
22,8
24,7
25,2

Nov
21,3
18,0
20,7
22,1
20,4
23,0
23,0
24,4
21,7
21,1
23,0
22,0
22,3
22,9
23,9

Dez
19,5
20,0
19,8
20,6
22,0
21,4
20,8
21,3
20,4
21,0
22,6
19,4
20,0
21,7
23,2

Med
19,3
19,9
20,4
21,0
21,8
21,8
22,0
21,5
20,3
21,2
22,9
20,6*
21,2
22,3
22,9

Fonte: INMG

3.2.3. Precipitações
As chuvas no arquipélago de Cabo Verde são poucas e mal distribuídas ao
longo do ano. A estação chuvosa ocorre de Julho a Outubro e o restante do ano
caracteriza-se por extrema seca.
A pluviosidade média anual não ultrapassa os 300 mm para 65% do território,
situado a menos de 400 m de altitude. (INIDA, 2007)

No quadro abaixo pode-se verificar no período de 1991 e 2010, anos de extrema
seca e alguns anos um pouco mais pluviosos, porém os números são sempre
baixíssimos.
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Quadro 7: Precipitação Total (mm)

Anos
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2008
2009

Jan
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62,0
0,0
17,2
0,0
10,8
44,5
0,0
0,0

Fev
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Mar
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Abr
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Mai
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Jun
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Jul
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,9
2,1
0,0
16,7
0,0

Ago
0,0
0,0
0,0
0,0
17,0
2,1
0,0
9,9
10,8
0,0
58,4
4,2
5,0
74,2
24,8
108,5
56,2

Set
0,0
5,2
0,0
10,0
8,0
0,0
7,1
102,4
70,2
21,6
10,9
35,1
126,2
56,4
9,0
36,7
174,1

Out
0,3
0,0
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
53,9
63,1
57,0
41,2
24,1
0,0
5,1
13,3
39,2

Nov
0,0
47,2
0,0
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
21,3
0,0
0,0
0,0
97,3
13,2
0,0
0,0

Dez
0,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
3,5
1,6
0,0
0,0

Tot
2,2
53,2
1,1
10,0
32,0
2,1
7,1
163,4
134,9
168,0
126,3
105,8
160,8
244,3
98,2
175,2
269,5

Fonte: INMG

3.2.4. Ventos
Em Cabo Verde, os ventos predominantes são os ventos alísios, vindos do
nordeste, com velocidade média de 27 Km/h (15nós) durante os meses de
Janeiro a Junho. (Freitas, 2000)
Os ventos na Reserva Natural Marinha são fortes e constantes e condicionam o
porte das plantas e alguns aspectos paisagísticos.
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Quadro 8: Velocidade Média do Vento (Km/h)

Anos
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Jan
38
20
21
20
26
22
31
19
22
22
20
18
16
27
11

Fev
36
32
23
21
32
28
30
22
22
21
21
19
25
21
14

Mar
39
26
26
**
32
22
27
24
22
16
24
20
15
27
11

Abr
36
31
23
**
31
28
31
25
19
25
24
20
15
30
15

Mai
35
31
27
35
36
27
30
24
17
21
**
20
17
24
13

Jun
34
32
25
36
29
27
31
24
17
14
**
20
19
24
12

Jul
27
17
15
24
26
20
21
18
16
12
**
13
16
19
11

Ago
20
17
15
26
18
16
20
15
18
**
**
12
12
20
12

Set
27
23
22
27
21
18
20
18
28
**
**
15
11
17
10

Out
24
**
31
31
22
**
24
18
19
**
**
12
11
23
10

Nov
23
**
16
29
18
20
25
16
16
**
**
13
19
16
10

Dez
19
**
16
22
14
17
19
21
20
**
12
6
19
21
14

Fonte: INMG

3.2.5. Morfologia e geomorfologia
Santa Luzia é a menor ilha do arquipélago, com uma superfície de 34,27 Km2
(Uni-CV, 2009). Apresenta uma configuração alongada de E para W-NE de
aproximadamente 12 km, numa largura média de 2 km na parte oriental e de
4km na ocidental.
De acordo com Diniz & Matos, 1994, a morfologia da ilha de Santa Luzia é
caracterizada pela predominância do relevo acidentado, destacando-se o maciço
montanhoso central, sujeito a desgaste intensivo em ambas as faces e coroado
pelo Monte Topona (397 m). Distinguem-se ainda relevos intermédios (colinas
ou ondulados expressivos) e uma superfície litorânea de aplanação, que
envolve toda a ilha, sendo mais expressiva na zona ocidental.
O panorama geomorfológico evidencia cenários paisagísticos que reflectem
fácies ecológicos e edáficos muito diversificados, incluindo praias, dunas
móveis, baixas de ribeiras e leitos de escoamento largos, mantos lávicos e
superfícies de deposição de sedimentos, plataforma basáltica, lajedo calcário
superficial, colinas e cabeços, vertentes e maciço montanhoso (cristas, cumes,
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vales entalhados e vertentes íngremes). Estes contrastes são consequência da
orografia e da acção dos agentes atmosféricos, com destaque para os ventos,
que são a causa do recobrimento arenoso das superfícies abertas ao quadrante
NE e das ocasionais chuvadas torrenciais. (Diniz e de Matos, 1994).
De realçar que a Carta de Zonagem Agro-ecológica e da Vegetação de Cabo
Verde, atribui 18 manchas de unidades agro-ecológica à ilha de Santa Luzia,
recomendando um regime de preservação da vegetação natural para todas, com
excepção da orla de praia da costa meridional (praia de Palmo a Tostão), à qual
se reconhece um interesse recreativo e um potencial para a actividade
piscatória.
Referindo-se aos ilhéus, o Branco tem uma superfície é 2,78Km2. (Uni-CV, 2009).
Segundo Ancochea et al., 2006, o seu comprimento é de 4.000m, e tem entre 700
a 1. 000m de largura.
O nome dado ao ilhéu Branco provém da existência de dunas brancas, que se
estendem até aproximadamente 100 metros de altura (Ancochea et al., 2006)
O ilhéu Branco tem sua formação proveniente de um fundo oceânico de 3 a
4Km de profundidade (Dash et al, 1976), portanto, a parte visível desta ilha é
apenas uma mínima parte de um grande edifício vulcânico. A maior altitude é
de 353 m, no Monte Berta (Ancochea et al., 2006).
O ilhéu Raso tem uma área de 5,76Km2 (Uni-CV, 2009). Segundo descrições
históricas de Friedlaender, em 1914, o ilhéu é circundado por uma costa
abrupta, na qual se podem ver bem os cortes das fortes lavas basálticas de que o
ilhéu é formado.
A maior elevação da ilha fica ao norte e compõem-se de um grupo de montes
que encerram um pequeno planalto. O ponto mais alto da ilha é o Monte da
Ribeira do Ladrão, com 165 metros. A grande planície está localizada sobre um
platô de 80 metros (Friedlaender, 1914).
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3.2.6. Geologia e litologia
A ilha de Santa Luzia representa os restos dum primitivo aparelho vulcânico,
cuja cratera principal deverá corresponder à grande baía orientada a norte,
sendo a ponta Salina e Ponta de Creoulo os seus pontos limites. (Diniz & Matos,
1994). É essencialmente constituída por mantos basálticos, alternando com
camadas de brechas, tufos e piroclastos. Segundo B. Bebiano (in Diniz & Matos,
1994), a última fase lávica é representada pelo Monte Água Doce, produto,
provavelmente, de uma erupção recente, à semelhança da ilha de São Vicente.
Na extremidade oposta, um aparelho vulcânico já desmantelado terá formado
uma vasta superfície basáltica, recoberta, em parte, por dunas. Há formações
calcárias dispersas por toda a ilha, apresentando fósseis marinhos que apontam
para uma possível origem marinha.
Segundo Diniz & Matos, 1994, há formações calcárias dispersas em pequenas
manchas por diversos pontos da ilha. Em alguns locais, como Ribeira de Tate,
estas formações calcárias incorporaram fósseis marinhos. Outras ainda, têm
origem eólica, formadas por arenitos calcários ou calcarenitos por aglutinação e
cimentação da areia calcária.
O ilhéu Branco, é essencialmente é formado por um apiliamento monótono de
escoadas basálticas muito escuras e inclinadas, atravessado por numerosos
diques, também basálticos. A maior parte das rochas do ilhéu são formadas por
basaltos

olivínico

piroxénicos

plagioclásicos

e

por

basaltos

olivínico

piroxénicos, com uma parte de fenocristais muito variável (Ancochea et al.,
2006).
De acordo com dados históricos Friedlaender, 1914, referentes ao ilhéu Raso,
sua superfície é composta de lavas e está em vários pontos incrustada de
calcário. Estas incrustações provêem de areia do mar, o que, porém, não é prova
de formação submarina, embora seja, em todo o caso, provável. Os montes do
ilhéu Raso são pequenos cones de escórias e cinzas.
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3.2.7. Solos
Os solos da ilha de Santa Luzia são, no geral, pouco desenvolvidos, com
reduzida espessura efectiva e elevada proporção de material grosseiro
(pedregosidade). Acrescentando ainda a escassez hídrica e a elevada secura
ambiental, entende-se que é reduzida a protecção que o meio vegetal
proporciona, o que leva a elevados riscos de erosão, tanto mais acentuados
quanto mais pronunciados forem os declives. Estas limitações constituem o
principal obstáculo à utilização agrícola dos solos e determina que seja de
recomendar a preservação da vegetação natural com o objectivo de permitir a
sua evolução até a sua reconstituição primitiva.
Segundo Diniz & Matos, 1994, os solos da ilha de Santa Luzia são classificados
em: Fluvissolos, Leptossolos, Arenossolos e Cambissolos.
A fisiografia diversificada, os contrastes entre a montanha e a planura, a
extensão dos areais, a diversidade do coberto vegetal e a sua preservação, os
antigos aparelhos vulcânicos e a extensão do mar envolvente, rico em
biodiversidade e recursos pesqueiros, justificam a categoria de área protegida,
atribuída à ilha de Santa Luzia.

3.2.8. Hidrologia
A rede hidrográfica é relativamente densa, apresentando caudais superficiais
apenas nas épocas de fortes chuvadas. Há expressivas linhas de água que
recortam a superfície litorânea em leitos bem definidos e profundamente
escavados. (Diniz & Matos, 1994).
Segundo Diniz & Matos, 1994, a única nascente da ilha brota na base da ravina
montanhosa que dá lugar à ribeira dos Penedos, trata-se de um fio de água
permanente, conduzido para um pequeno tanque de abastecimento.
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Informações recentes da ONG Biosfera, porém, relatam a existência de outras 3
nascentes de água em Santa Luzia, localizadas uma junto ao Monte Topona,
outra próxima da Baía de Coladouro e mais uma em Água Doce.

3.2.9. Correntes marítimas
Quanto ao regime de correntes oceânicas, o arquipélago situa-se na parte sul da
corrente fria das Canárias, que flui ao longo da costa Norte-Ocidental do
continente Africano, em baixa velocidade (15cm/s) e velocidade de acção de
800-1000m. Em Cabo Verde, a direcção predominante da corrente é sulocidental mas gira para oeste e nordeste, misturando-se com a corrente
Equatorial Norte causando as chamadas “Calemas”, com uma velocidade de 0,5
nós.
Duas massas de águas superficiais de origem norte atlântica são registadas:
uma de salinidade superior a 30%, outra de salinidade inferior, até a
profundidade de 150-200m.
Até os 200m, actuam duas correntes de origem norte-atlântica e sul-atlântica,
uma de transição entre os 200 e 600m e outra profunda, da Antárctica, a partir
dos 600m. (Silva et. al, 1999).
A Reserva Natural Marinha caracteriza-se por apresentar correntes de subsuperfície do efeito das marés. O “swell do sul” cria zonas de retenção larvar e
em certos momentos exportação larvar, o que caracteriza a zona N/NO/SO de
Santa Luzia como uma área de fornecimento de alimentação à outras áreas do
complexo.
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3.2.10. Regime térmico das águas
Não existem publicações recentes sobre a estrutura termohalina das águas que
rodeiam o arquipélago no geral, nem da área da RNM em particular. Mas
projectos e investigações actuais no campo da oceanografia enveredam esforços
para colmatar essas lacunas.
Segundo a caracterização feita por Almada (1994), na base de dados das
campanhas mais antigas, na época quente (Julho - Novembro) a temperatura
superficial das águas arquipelágicas situa-se entre os 26 e 28C. A corrente fria
das Canárias provoca uma diminuição de uns 4C, mais acentuada nas zonas de
pesca situadas a Barlavento, devido à Corrente Fria das Canárias. Na vertical, a
camada até os 200m caracteriza-se por temperaturas máximas nas zonas de
pesca das proximidades de São Nicolau, canal de São Vicente e banco do
Noroeste de Santo Antão. A termoclima localiza-se entre 30-60m até a
batimétrica dos 100-120m, havendo uma forte estratificação nos primeiros
100m.
Já na época fria, de Dezembro a Junho, a temperatura superficial varia entre os
21ºC e 22ºC. As zonas mais quentes localizam-se novamente a sudeste,
enquanto que as mais frias estão a noroeste. Relativamente à distribuição
vertical, até os 200m, as temperaturas mais elevadas localizam-se, como na
época quente, no norte do arquipélago, nomeadamente nas zonas de pesca de
São Nicolau e São Vicente. (Almada, 1994). As temperaturas anuais são, em
média, de 23C - 26C na superfície, de 20C aos 50m de profundidade, de 16C
aos 100m e de 13C aos 200m (Reiner, 2005).

3.2.11. Salinidade
A variação superficial da salinidade durante a época quente está grandemente
influenciada pela massa de água Norte-Atlântica, de salinidade superior a 36%,
que cinge as zonas de pesca nas proximidades das ilhas de São Antão, São
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Vicente, São Nicolau e na parte ocidental das ilhas do Sal, do Fogo e da Brava.
Na época fria a influência da água norte atlântica é menor, abrangendo apenas
as ilhas de São Antão, São Vicente, São Nicolau, Santa Luzia e Sal. (Almada,
1994). A salinidade varia, no geral, entre os 35% e os 36,8%.

3.2.12. Produtividade marinha
Cabo Verde, embora possua uma ampla zona económica exclusiva, de
734.365 Km2, a plataforma possui apenas 5.934 Km2, limitando assim a
produção no geral (Menezes et al., 2004).
A plataforma continental onde se situa a unidade é a 2ª mais importante de
Cabo Verde, sendo potencial fonte de biomassa e biodiversidade (Uni CV).
Apesar da ausência quase total de upwelling activo, a circulação ciclónica ao
redor das ilhas produz um enriquecimento local, trazendo à superfície águas
profundas e ricas em nutrientes. (Silva et. al, 1999). Este fenómeno beneficia,
particularmente, as ilhas e ilhéus de Barlavento, tais como Santa Luzia e ilhéus
Branco e Raso, propiciando condições para uma grande biodiversidade e
riqueza haliêutica e consequentemente, para a existência de uma zona
pesqueira por excelência. A produtividade primária é, em média, de
150 mg carbono/m2/ dia, o que não são considerados valores elevados (Moal,
1976).
Segundo Vieira, 1993, as principais zonas de pesca na RNM localizam-se sobre
montanhas submarinas nos declives submarinos e à volta das ilhas. Esses
bancos localizam-se quase todos na zona arquipelágica e no mar territorial ou
um pouco fora destes. Os nomes referenciados são Noroeste de Santo Antão,
Tarrafal de Monte Trigo, Ilhéu Raso, Tarrafal de S. Nicolau, Lago de São
Nicolau, Ponta da Vermelharia, sul de São Nicolau, entre outros.
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3.2.13. Batimetria
Enquanto algumas ilhas do arquipélago encontra-se em plataformas isoladas,
São Vicente, Santa Luzia, Ilhéu Branco e Ilhéu Raso encontram-se na mesma
plataforma com profundidades inferiores aos 100m, tendo a mesma uma área
de 488 km2. As plataformas ao redor do ilhéu Branco, até chegar às outras ilhas
circundantes, não chega a 50 metros de profundidade. (Ancochea et al., 2006).
O grupo formado pelas ilhas de São Vicente, Santa Luzia e São Nicolau, e os
ilhéus Branco e Raso, compartilham a mesma plataforma até a batimetria dos
200m, tendo a mesma uma superfície de 1050 km2. Esta plataforma tem uma
grande importância económica, visto que nessa região ocorre a grande maioria
dos processos de enriquecimento da cadeia alimentar, e ali se encontra a
maioria da biomassa da região (Freitas, 2000).
Esta plataforma comum constitui 19% da plataforma insular até os 200m de
todo o arquipélago e é a segunda em dimensão, depois da vasta plataforma de
Boavista - Maio, que com os seus 3.250 km2, abrange 60% da plataforma insular
de Cabo Verde até a isobática dos 200m.
Em relação à isobática dos 500m, o grupo São Vicente, Santa Luzia, Ilhéus
Branco e Raso e ilha de São Nicolau encontra-se numa mesma plataforma,
compartilhada com a vizinha ilha de Santo Antão, abrangendo uma superfície
de 1999 km2.
Trabalhos sobre os fundos oceânicos, realizados em 2001 pelo Naval
Oceanographic Office, relatam a presença de uma ampla plataforma entre a Ilha
de Santa Luzia e o Ilhéu Branco, com 18 a 28 metros de profundidade, e
caracterizam o sul e a costa sudeste da Ilha de Santa Luzia como ambientes de
alta energia.
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Este mesmo trabalho também descreve o fundo oceânico adjacentes a Santa
Luzia e os ilhéus por apresentar uma coloração muitas vezes vermelho escuro,
factor sugestivo de um ambiente oxidante.

3.2.14. Paisagem
Vistas ao longe, as ilhas que formam a Reserva Natural Marinha são três
pequenas amostras da força vulcânica que formou o arquipélago de Cabo
Verde, isoladas entre as ilhas de São Nicolau e São Vicente.
As “Desertas”, como foram chamadas desde os tempos da colónia e continuam
a serem referidas até hoje, são uma mostra da arquitectura da natureza,
exemplo de relevo, vegetação e paisagem melhor preservadas do arquipélago.
Aproximando-se da ilha de Santa Luzia, percebe-se a sua sumptuosa paisagem,
alterna entre pequenas planícies e cadeias montanhosas que escondem os
mistérios dos seus vales desertos.
As grandes e sinuosas ribeiras que rasgam o solo da ilha, possuem nas suas
laterais fascinantes esculturas de terra, desenhadas no decorrer dos anos pelo
vento, incansável escultor dos relevos desta ilha tão misteriosa.
Através dos caminhos ressecados pelo sol e pela falta de chuvas, avista-se a
vegetação sedenta, paciente, à espera das mínimas gotas de chuva para
iniciarem o seu milagre de renascimento depois de meses de dormência.
Em meio a este panorama acastanhado e pouco vivaz, é possível encontrar um
mar claro e cheio de vida, todavia um mar formado não de água mas sim de
alva areia, as famosas “Dunas de Santa Luzia”. Este é um património à parte,
uma jóia errante na maior das ilhas da Reserva.
Quem olha para as dunas tem uma visão harmoniosa, como quem vê um
enorme tapete ondulado, desenhado pelo caprichoso vento, que tal como um
escultor, modela sua obra-de-arte.
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Ali a vida insiste em permanecer, ignorando a escassez das chuvas, através de
espécies de plantas peculiares, com suas capacidades naturais de fazerem do
seu próprio corpo a fonte inesgotável de provisões para a vida.
A areia branca também está presente na tranquila Palmo de Tostão, praia de
mais de 4Km de comprimento, que confere um cenário paradisíaco à ilha, com
seu mar cristalino que encanta turistas durante todo o ano.
E a vida, não só nas dunas como em toda a Santa Luzia se prolonga também
através do reino animal, apesar de muito discretamente, quando em vez avistase um Guincho, sobrevoando as majestosas montanhas da ilha, espreitando ao
longe, sua próxima caça.
Toda esta beleza terrestre forma um belíssimo quadro, emoldurado por um azul
intenso, o mar, que acaricia as pontas e baías da ilha de Santa Luzia.
Descendo na direcção sudeste, chegamos ao ilhéu Branco, bem distinto em
termos de paisagens, relativamente ao ilhéu Raso e Santa Luzia. Tem aspecto de
uma grande e única rocha que surge acima do nível do mar, pouco receptivo
aos visitantes, devido ao seu relevo extremamente inclinado.
A continuidade da coloração escura do ilhéu é quebrada apenas por uma
mancha branca, na sua vertente sul: uma enorme duna de areia que se estende
por mais de 200 metros de altura no sentido vertical, e que sentenceia à morte as
tartarugas corajosas que se atrevem a desafiar a lei da gravidade, na tentativa
de ali nidificar.
As aves marinhas e os répteis são os solitários habitantes do ilhéu Branco, onde
vivem com maior tranquilidade que nas outras desertas desfrutando da
protecção natural que sua morfologia propicia.
Localizado mais a sul dentro da Reserva está o ilhéu Raso, maior que o ilhéu
Branco e a mais aplanada dentre as ilhas. Seu aspecto lunar, sugere um sítio
inóspito, porém é lá que existe a maior explosão de vida da Reserva Natural
Marinha. Sua paisagem é dominada por grandes planícies, e somente uma
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pequena parte da ilha apresenta estruturas montanhosas, que imperam em
meio ao panorama de intermináveis campinas.
Suas encostas abruptas, envolvidas pelo mar, muitas vezes são chicoteadas pela
sua força que invade as baías com extrema violência, proporcionando um
espectáculo de espumas brancas semelhantes a géiseres em meio às rochas
negras.
Acima desta interacção entre os elementos da natureza, estão milhares de
rochas sobrepostas, formando entre si cavidades que são refúgio dos habitantes
mais ilustres deste ilhéu: as aves marinhas.
O sobrevôo de centenas de aves sobre o mar e o ilhéu é um espectáculo de
extrema beleza, que mostra como uma ilha aparentemente sem vida pode ser
refúgio e maternidade para diversos casais de aves que ali se reproduzem.
Berço de muitos endemismos, salientando-se a Calhandra, um endemismo
restrito, o ilhéu Raso é uma das maiores riquezas do património biológico de
Cabo Verde, que atrai os olhos de todo o mundo, e que deve reunir todos os
esforços possíveis para que assim continue a ser.
A banhar todas estas belezas terrestres temos o azul e majestoso oceano, que
propicia espectáculos únicos aos visitantes da reserva, como a emocionante
experiência de ver os corais, navegar acompanhado pelos golfinhos, ou avistar
ao longe uma baleia, tubarão ou tartaruga marinha, tesouros do mar deste tão
belo arquipélago.
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3.3. Caracterização do meio biótico
Como consequência da manifestação da sua insularidade e sob a influência de
um clima tropical seco – onde os ecossistemas se regeneram muito lentamente,
a flora e fauna de Cabo Verde estão representadas por um número
relativamente baixo de espécies que existem em forma de populações pequenas
e de limitada diversidade genética, porém ricas em espécies endémicas e muito
susceptíveis a acção humana. O arquipélago cabo-verdiano faz parte, ademais,
da rota migratória de numerosas espécies protegidas e de interesse científico a
nível mundial. Sob este ponto de vista, entende-se a necessidade de proteger
algumas espécies cujo estado actual desperta sérias preocupações. (MAAP,2003)
A Reserva Natural não foge à esta regra e, a sua fragilidade é ainda maior que
nas outras ilhas do arquipélago, pois os componentes deste ecossistema alheio à
presença humana são mais vulneráveis a quaisquer ameaças antrópicas que
figurem no ambiente. As espécies endémicas são muitas, especialmente no que
se refere à herpetofauna.
A fauna e flora da RNM de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso apresenta
espécies de alto valor patrimonial, algumas já extintas ou em alto risco de
extinção, que demandam medidas eficazes que assegurem a sua conservação e
do seu habitat.

3.3.1. Habitat
O habitat típico da Reserva Natural é caracterizado pela extrema aridez, que
impõem à vegetação o grau máximo de adaptação.
As planícies apresentam praticamente todas a mesma configuração, que é
modificada apenas nas áreas montanhosas. As escarpas próximas ao mar
compõem um habitat particular, mais húmido, onde as espécies típicas deste
ambiente se desenvolvem.
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A vegetação herbácea perene, que fica seca por boa parte do ano é dominante
em praticamente todas as planícies e montanhas da Reserva, e desempenham
importante papel na conservação do solo e água.
A área de dunas é um ecossistema à parte, com suas características particulares
e espécies vegetais extremamente adaptadas.

3.3.2. Flora terrestre
A flora terrestre da Reserva Natural Marinha de Santa Luzia e dos ilhéus
Branco e Raso ainda não foi alvo de estudos específicos, porém é uma vertente
que merece especial atenção, por ser uma amostra importante de espécies
vegetais indígenas e endémicas especialmente adaptadas às condições de stress
hídrico presentes naquela área.
No litoral da ilha de Santa Luzia a vegetação começa a aparecer muito além do
nível máximo das marés, pelo que não existem comunidades vegetais de praias.
(Diniz & Matos, 1994). Existem comunidades típicas das dunas móveis e
coberturas arenosas, que estão expostas aos borrifos salgados dos ventos
marinhos; comunidades das ribeiras e baixas ribeirinhas, que se distribuem em
bordadura ao longo das margens das ribeiras, assim como no fundo seco e
pedregoso do leito, e comunidades de zonas muito áridas.
A vegetação encontrada na RNM é predominantemente herbácea, com presença
de muitas gramíneas, algumas espécies arbustivas e apenas uma espécie
arbórea: Prosopis juliflora, que ocorre apenas na ilha de Santa Luzia.
No estrato arbustivo destaca-se uma espécie endémica emblemática e
ameaçada, Euphorbia tuckeyana (Tortolho), hoje sem indicações de sua presença
na Reserva. Outra espécie endémica ameaçada é Frankenia ericifolia (Palha-deengodo), considerada em perigo (EN), de acordo com a 1ª Lista Vermelha de
Cabo Verde. (Leyens & Lobin, 1996)
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Uma característica importante em termos de vegetação pode ser encontrada nas
dunas. A vegetação dunar da ilha de Santa Luzia necessita especial atenção, por
ser a única amostra ainda intocada deste tipo de vegetação em todo o
arquipélago de Cabo Verde, apresentando espécies típicas dunares em
excelente estado de conservação. As dunas de Santa Luzia também constituem
um recurso paisagístico de grande importância, que se bem explorado pode
gerar boas receitas à Reserva Natural Marinha.

Quadro 9: Relação das espécies vegetais da RNM

Família

Nome Científico

Nome vulgar

Fagonia cretica
Fagonia isotricha
Zygophyllaceae

Zygophyllum fontanesii

Morraça

Zygophyllum simplex

Arroz-de-Tchintiroti

Zygophyllum waterlotii
Lotus bollei
Leguminosae-Papilionoidea

Boraginaceae

Lotus brunneri
Rhynchosia minima
Riccinus comunis

Rícino

Heliotropium crispum

Tchero-fede

Heliotropium pterocarpum

Taliano / Racha-canela

Trichodesma africanum
Paronychia illecebroides
Caryophyllaceae

Palha-formiga

Polycarpaea nivea
Sclerocephalus arabicus

Cyperaceae
Amaranthaceae

Cyperus bulbosus
Cyperus cadamosti
Aerva javanica

Florinha

Amaranthus graecizans

Malvaceae

Abutilon pannosum

Malva

Aizoaceae

Aizoon canariensis

Piolho-ledo

Scrophulariaceae

Anticharis linearis

Asparagaceae

Aspargus squarrosus

Leguminosae-Caesalpinoideae

Cassia italica

Orobanchaceae

Cistanche phelypaea

Capparidaceae

Cleome viscosa

Euphorbiaceae

Euphorbia tuckeyana

Nyctaginaceae

Commicarpus helenae

Espargo

Tortolho
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Tiliaceae

Corchorus trilocularis

Urticaceae

Forsskaolea procridifolia

Ortiga

Frankeniaceae

Frankenia ericifolia

Palha-de-engodo

Cistaceae

Helianthemum gorgoneum

Piorno-de-flor amarela

Lamiaceae

Lavandula stricta

Plumbaginaceae

Limmonium brunneri

Polygalaceae

Polygala erioptera

Leguminosae-Mimosae

Prosopis juliflora

Sterculiaceae

Waltheria indica

Plantaginaceae

Kickxia elegans subsp. dichondrifolia

Agrião-de-rocha

Asclepiadaceae

Calotropis procera

Bombardeira

Acácia

Aristida funiculata
Chloris prieuri
Chloris virgata
Cynodon dactylon
Dactyloctenium aegyptium
Dichanthium faveolatum
var.faveolatum
Enneapogon desvauxii

Poaceae

Schmidtia pappophoroides
Sporobolus spicatus
Sporobolus virginicus
Tragus racemosus
Tricholaena teneriffae

Palha-branca

Fonte: Carta Agroecológica, 1994; Dados de campo, 2010

3.3.3. Fauna terrestre
3.3.3.1. Invertebrados
Não existem estudos específicos sobre os invertebrados de Santa Luzia e dos
ilhéus. Sabe-se da existência de muitas espécies endémicas, mas até o momento
não há um inventário sobre este tema.
A Lista Vermelha de Cabo Verde (Leyens & Lobin, 1996) cita, dentre os
moluscos terrestres (Gastropoda), duas espécies endémicas, em perigo crítico
(CR), ou seja, com grande probabilidade de se extinguirem em pouco tempo,
requerendo portanto, uma protecção especial. Pertencentes à família Helicidae,
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são as espécies Eremina a. advena, no Ilhéu Branco, e a espécie Eremina a.
myristica, no ilhéu Raso.
Entre os aracnídeos (classe Arachnida), destaca-se uma espécie endémica do
Ilhéu Branco, com status Indeterminado (I): Berlandina nigromaculata, da família
Gnaphosidae.
Na ordem Coleoptera, várias espécies das famílias Carabidae, Coccinellidae e
Tenebrionidae encontram-se com status de Extinto (EX), Desaparecido (PA) e
Raro (R), todas portanto necessitando de estudos mais aprofundados para uma
avaliação do estado actual destas populações para desta forma seja possível
proceder com as medidas de conservação necessárias para as espécies ainda
existentes.
Este ano foi encontrada mais uma espécie de insecto introduzida no ilhéu Raso,
além das formigas que há algum tempo lá existem: a barata doméstica, que
pode vir a causar danos ainda não mensurados, pois sabe-se da sua capacidade
de sobrevivência e adaptação aos lugares mais inóspitos.
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3.3.3.2. Répteis
A herpetofauna da ilha de Santa Luzia e dos ilhéus Branco e Raso é
extremamente rica em endemismos. Dados bibliográficos indicam a presença de
16 espécies das famílias Gekkonidae e Scincidae, dentre as quais 14 são
endémicas, incluindo o lendário Macroscincus coctei, hoje extinto.
Esta espécie teve seu último registro escrito que comprovava sua sobrevivência
em 1898 nos ilhéus Branco e Raso (Mateo, 2005); após este período, existiram
apenas os relatos de pescadores que diziam da sua existência até meados do
século XX.
Segundo Lopez-Jurado, 2001, Macroscincus coctei também existiu em Santa Luzia
e em São Vicente, pois estudos recentes comprovam este facto através de
ossadas que nestes locais foram encontradas.
Apesar das indicações científicas apontarem a extinção desta espécie desde há
muito tempo, surgem sempre relatos de pessoas que comentam a possível
sobrevivência deste lagarto até os dias acutais, como por exemplo um relato de
1985 sobre o encontro de um exemplar de Macroscincus coctei no ilhéu Branco
(Wranick, 2007).
Os gatos introduzidos em Santa Luzia, a predação pelo homem, e a colecta de
exemplares para serem levados a museus de outros países foram os factores
responsáveis pela extinção do lagarto gigante e também pela diminuição das
populações de outras espécies, como Hemidactylus bouvieri razoensis, que já é
considerado em perigo crítico (CR) segundo a Lista Vermelha de Cabo Verde
(Leyens & Lobin, 1996).
A seguir é apresentada a lista das espécies de répteis presentes na Reserva.
Salienta-se que estes dados são bibliográficos, e que um inventário sobre a
herpetofauna da RNM é uma actividade de grande prioridade durante a
vigência do Plano de Gestão.
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Quadro 10: Relação das espécies de répteis terrestres da RNM

Família

Gekkonidae

Nome Científico

CV

Hemidactylus bouvieri

Osga

R

Hemidactylus bouvieri bouvieri

Osga

R

Hemidactylus bouvieri razoensis

Osga

CR

Tarentola caboverdiana

Osga

Tarentola caboverdiana substituta

Osga

Tarentola caboverdiana raziana

Osga

Tarentola rudis

Osga

I

Tarentola rudis hartogi

Osga

DD

Tarentola rudis protogigas

Osga

Tarentola gigas

Osga

EN

Tarentola gigas gigas

Osga

EN

Osga

EN

Lagarto gigante

EX

Tarentola gigas brancoensis
Macroscincus coctei
Scincidae

Nome vulgar

Chioninia stangeri

Lagartixa

Chioninia delalandii

Lagartixa

Chioninia vailanti

Lagartixa

SL

Br

Ra

CR

DD
R

EN
EN
EX

EX

EX

R

R

I

Fonte: Banco de Dados da Biodiversidade de Cabo Verde, 2005

3.3.3.3. Aves
As aves encontradas na Reserva Natural de Santa Luzia e ilhéus estão
estimadas em 21 espécies, 6 destas sendo endémicas.
Algumas destas encontram-se ameaçadas de extinção, como é o caso de
Calonectris edwardsii (Cagarra), considerada em perigo de extinção (EN)
segundo a Primeira Lista Vermelha de Cabo Verde (Leyens & Lobin, 1996). É
uma espécie de grande importância para a conservação, por ser uma ave
endémica e extremamente ameaçada pela caça indiscriminada que ocorria no
ilhéu Raso até 3 anos atrás, por pescadores especialmente da zona de Sinagoga,
ilha de Santo Antão.
Estima-se uma população de cerca de 7500 pares nos ilhéus Branco e Raso do
total de 10.000 referenciado para o arquipélago (Naurois, 1994; Hazevoet, 1995).
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Outra espécie em perigo é Phaethon aethereus (Rabo-de-junco), que teve sua
população drasticamente diminuída nos últimos anos, e Sula leucogaster
(Alcatraz), espécie considerada vulnerável, e que hoje apresenta apenas 2
colónias no ilhéu Raso.
Alauda razae (Calhandra do ilhéu Raso) é provavelmente o endemismo mais
importante de todo o complexo, pois trata-se de uma espécie endémica restrita
ao ilhéu Raso, e que tem sua população actualmente estimada em 250 casais
(Brooke, 2010). Também merece destaque o Pandion haliaetus (Guincho), ave de
rapina considerada rara em Cabo Verde, pois tem sofrido um representativo
declínio de sua população.
Dados recolhidos indicam a presença de locais de nidificação de Guincho em
Santa Luzia e no ilhéu Raso, com um total de 5 casais desta ave na reserva,
sendo 2 em Santa Luzia e 3 no ilhéu Raso (Biosfera I, 2010).
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Quadro 11: Relação das espécies de aves da RNM

Família

Nome Científico

Nome vulgar

Bulweria bulwerii

João preto

Calonectris edwardsii
Puffinus assimilis boydi

Hydrobatidae

CV

SL

Br

Ra

Presença na
RNM
SL, B ,R

R

R

Cagarra
Pedreiro, Batitu

EN
I

EN
R

EN
R

SL, B ,R
SL, B ,R

Oceanodroma castro
Pelagodroma marina

Pedreirinho
Pedreiro azul

LR
R

R
R

R

SL, B ,R
B, R

Phaethontidae

Phaethon aethereus

Rabo de Junco

EN

EN

SL, R

Sulidae

Sula leucogaster

Alcatraz

VU

EN

SL, R

Egretta Garzetta

Garça

R

Ardea cinerea

Garça

SL

Pandionidae

Pandion haliaetus

Guincho

Falconidae

Falco neglectus

Filili, Zabelinha

Phasianidae

Coturnix coturnix

Codorniz

SL

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Borrelho-de-coleira

SL

Apodidae

Apus alexandri

Andorinhão

SL

Alauda razae

Calhandra-do-ilhéu-Raso

Ammomanes cincturus

Calhandra

LR

SL

Corvidae

Corvus rufficolis

Corvo

LR

SL, R

Passeridae

Passer iagoensis

Pardal

LR

SL, R

Arenaria interpres

Rola-do-mar

SL

Calidris alba

Pilrito-sanderlingo

SL

Maçarico-galego

SL

Procellariidae

Ardeidae

Alaudidae

Scolopacidae

Numenius phaeopus

R

R

R

R

SL, R

LR

R

R

R

SL

R

R

R

Fonte: INIDA, 2007; Biosfera I, 2010; dados de campo

3.3.3.4. Mamíferos
Não há indícios de mamíferos terrestres naturais das ilhas de Santa Luzia e dos
ilhéus. Todos os mamíferos presentes hoje na Reserva foram introduzidos
através dos tempos, a partir das embarcações que iniciaram a exploração da ilha
de Santa Luzia, e das pessoas que lá viviam e que levavam propositadamente
gatos para servirem como animais de estimação.
Cabras, vacas, carneiros e burros foram habitantes da ilha de Santa Luzia
durante muitos anos, até o fim da fase de exploração da ilha.
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Gatos e ratos são os mamíferos que continuam presentes em Santa Luzia até
hoje e em grande número, resultado da grande adaptação ao ambiente e à oferta
de alimentos encontrada nesta zona.

3.3.4. Fauna Marinha
O ecossitema marinho é mais complexo que qualquer outro ecossistema com
precessos altamente correlacionados entre os componentes físicos, químicos e
biológicos. (Ojeda-Martínez, C., 2009)
A fauna marinha da RNM compreende um grande número de espécies, muitas
das quais ameaçadas pela pesca indiscriminada realizada no passado, como no
caso das baleias, e para algumas espécies, a perseguição por parte da pesca que
faz uso de instrumentos não permitidos se estende até os dias actuais.

3.3.4.1. Peixes
A ictiofauna encontrada na Reserva Marinha inclui pequenos e grandes
pelágicos, demersais e demersais de fundo. A relação apresentada a seguir
compreende 88 espécies, de 36 famílias distintas.
Quadro 12: Relação das espécies de peixes da RNM

Família

Muraenidae

Pomacentridae

Nome Científico

Nome vulgar

Enchelycore nigricans

Moreia canana

Muraena miliaris

Moreia Xita

Muraena helena

Moreia pintada

Gymnothorax robusta

Moreia Cronca

Gymnothorax vinicius

Moreia Cadela

Gymnosthorax nigricans

Moreia Castanha

Echidna peli
Muraena augusti

Moreia pintada
cinzenta
Moreia sem juízo

Muraena melanotis

Moreia Pintada

Abudefduf luridus

Castanheta
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Sparidae

Scombridae

Carangidae

Labridae

Serranidae

Scaridae

Clupeidae

Muliidae

Blastidae
Bleniidae

Abudefduf hoefleri

Castanheta Azul

Abudefduf saxatilis

Castanheta

Chromis lubbocki

Burrinho de CV

Chromis multilineata

Burrinho

Similiparma hermani

Rabo-pá-Mané

Stegastes imbricatus

Castanheta Pequena

Diplodus fasciatus

Sargo Preto

Diplodus sargus lineatus

Sargo Branco

Diplodus prayensis

Sargo Salema

Oblada melanura

Sparideo

Parapristipoma octolineatum

Besugo

Spondyliosoma cantharus

Ruta

Lithognathus mormyrus

Sargo de areia

Virididentex acromegalus

Benteia

Thunnus albacares

Albacora

Thunnus obesus

Patudo

Katsuwonus pelamis

Gaiado

Euthynnus alletteratus

Merma

Auxis thazard

Judeu

Acanthocybium solandri

Serra / Djeu

Selar crumenophthalmus

Chicharro

Caranx crysos

Bonito

Caranx lugubris

Enforcado

Selene dorsalis

Pampo / Corcovado

Pseudocaranx dentex

Roncador

Bodianus speciosus

Bedja

Coris atlantica

Fita-Coris

Pseudolepidaplois scrofa

Corvina

Thalassoma pavo

Cornudo

Cephalopholis taeniops

Garoupa

Mycteroperca fusca

Badejo

Mycteroperca marginatus

Meróte

Scarus hoefleri

Bidião Carnaval

Sparisoma cretense

Bidião

Sparisoma rubripinne

Bidião Capil

Sardinella maderensis

Arenque / Sardinha

Decapterus macarellus

Cavala Preta

Decapterus punctatus

Cavala Branca

Mulloidichthys martinicus

Fótche

Mullus surmuletus

Fótche

Pseudopeneus prayensis

Salmonete

Balistes punctatus

Fambil

Canthidermis sufflamen

Fambil

Ophioblennius atlanticus

Mané/Barroca

Parablennius salensis

Tchoba
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Chaetodontidae
Priachantidae

Chaetodon robustus

Peixe Borboleta

Holacanthus africanus

Feitiçeira

Priacanthus arenatus

Façola

Heteropriacanthus
cruentatus
Scorpaena madeirensis

Façola Branca

Scorpaena scrofa

Peixe pedra
esbranquiçado
Garoupa de Madeira

Gobius tetrophthalmus

Gobídeo

Bathygobius casamancus

Mané cabeça d`areia

Myripristis jacobus

Rainha

Sargocentron hastatus

Rei

Girella stuebeli

Mouro

Kyphosus sectatrix

Sputa/Ruta

Apsilus fuscus

Dobradão

Lutjanus fulgens

Goraz

Canthigaster rostrata

Ratinho

Sphoeroides marmoratus

Peixe Bola

Pomadasys incisus

Besugo

Parapristipoma humile

Papagaio

Acanthuridae

Acanthurus monroviae

Barbeiro

Apogonidae

Apogon imberbis

Alcarraz

Aulostomidae

Aulostomus strigosus

Tururu

Bothidae

Arnoglossus thori

Linguado

Centracanthidae

Spicara melanurus

Dobrada

Dactylopteridae

Dactylopterus volitans

Póss Ganet

Fistulariidae

Fistularia petimba

Peixe Corneta

Macrouridae

Malacocephalus laevis

Rato

Monocanthidae

Aluterus schoepfii

Cabrinha

Mugilidae

Chelon labrosus

Tainha

Grammistidae

Rypticus africanus

Peixe Sabão

Synodontidae

Synodus saurus

Lagartixa

Coryphaenidae

Coryphaena hippurus

Lobo / Dourado

Polynemidae

Galeoides decadactylus

Barbo

Lethrinidae

Lethrinus atlanticus

Bica-de-rocha

Scorpaenidae
Gobiidae
Holocentridae
Kyphosidae
Lutjanidae
Tetraodontidae
Haemulidae

Fonte: Uni-CV, 2009 e DGP, 2003

3.3.4.2. Seláceos
Sobre este grupo de animais marinhos as informações não são abundantes.
Sabe-se da presença na RNM do Cação (Mustelus mustelus), do Tubarão-touro
(Carcharias taurus) e do Tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier). As raias e os tubarões
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são animais que ainda necessitam de um inventário específico para a RNM e
maiores pesquisas a respeito da sua biologia.

3.3.4.3. Tartarugas marinhas
Dentre as 5 espécies de tartarugas marinhas existentes em Cabo Verde, todas
são encontradas na Reserva, sendo que apenas uma espécie, (Caretta caretta),
nidifica nas Praias de Santa Luzia. Das outras 4 espécies, a Tartaruga Verde
(Chelonia mydas) e a Tartaruga de Casco Levantado (Eretmochelys imbricata)
utilizam a área marinha do complexo para alimentação. As outras 2 espécies são
pouco frequentes, mas a área da RNM faz parte da sua rota migratória.
Todas as espécies de tartarugas marinhas do complexo possuem status “em
perigo” (EN) segundo a 1ª Lista Vermelha de Cabo Verde (Leyens & Lobin,
1996).

Quadro 13: Relação das espécies de Tartarugas Marinhas da RNM

Família

Cheloniidae

Dermochelydae

Nome Científico

Nome vulgar

CV

Caretta caretta

Tartaruga cabeçuda / comum

EN

Chelonia mydas

Tartaruga verde

EN

Eretmochelys imbricata

Tartaruga de casco levantado

EN

Lepidochelys olivacea

Tartaruga oliva / parda

EN

Tartaruga de couro

EN

Dermochelys coreacea

Fonte: INDP, 2006

3.3.4.4. Cetáceos
Os cetáceos constituem um grupo de mamíferos marinhos presentes na RNS.
São espécies protegidas internacionalmente, estando as baleias e golfinhos
incluídas nas convenções CITES e CMS. (MAAP, 2003)
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Segundo o Plano de Gestão das Pescas, 2003, para as águas de Cabo Verde se
encontram registadas 18 espécies de cetáceos. Destas 18 espécies, não estão
inventariadas até o momento todas as que são frequentam as águas da Reserva.
Estudos neste âmbito deverão acontecer durante a vigência do PdG.
Quadro 14: Relação de algumas espécies de Cetáceos da RNM

Família

Nome Científico

Nome vulgar

Balaenopteridae

Megaptera novaeangliae

Baleia de Bossas / Baleia Jubarte

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Cachalote

Globicephala macrorhynchus

Baleia Piloto

Steno Bredanensis

Golfinho-de-dentes-rugosos

Tursiops truncatus

Golfinho-comum

Stenella frontalis

Golfinho Pintado

Stenella attenuata

Golfinho Pintado

Stenella clymene

Golfinho-rotador de focinho curto

Delphinidae

Fonte: DGP, 2003; IWDG, 2006; Biosfera I

3.3.4.5. Comunidades bentônicas
Formadas principalmente pelos corais e algas, as comunidades bentônicas
constituem grande parte da diversidade de espécies no ambiente marinho.
Na Reserva Natural Marinha a maior riqueza da comunidade íctica (de peixes),
está associada à maior complexidade do habitat bentónico. Segundo estudo
realizado pela Uni-CV em 2009, entre as categorias bióticas, ao redor de Santa
Luzia predominam as algas, tanto macroalgas (20%) como algas coralinas
incrustrantes (17%), seguindo o zoantídeo ou coral mole (Palythoa sp.), com 9%,
corais duros (Siderastrea radians, Porites asteroides, Millepora alciocornis e Favia
fragum), com 5%, esponjas (2%), rodólitos (2%) e outros taxa (1%)
Entre as regiões ao redor de Santa Luzia, a região Norte a Sudoeste, SpingNorte a Ponta Praia, são as que se encontram melhor preservadas, em termos de
ecossistemas bentónicos. Devido às correntes marítimas, todo o material
biológico produzido nesta área, migra na direcção do ilhéu Branco e Raso,
alimentando, desta forma, toda a RNM. (Uni-CV, 2009).
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Esta região, devido à sua importância ecológica, seja como zona de reprodução
de muitas espécies de peixes e abrigo e protecção de espécies, ou como zona de
fornecimento de alimentação a todo o complexo, é uma área que deve ter uma
protecção especial dentro da AMP.

3.4. Caracterização Socio-económica e Cultural
A elaboração de qualquer plano de gestão exige a recolha de um conjunto de
informações de base, alguns dos quais traduzidos em estudos específicos que
irão permitir a compreensão da dinâmica de exploração, de utilização de
recursos e apoiar nas tomadas de decisões que visam a adopção de medidas
necessárias para uma gestão sustentável.
Para elaborar o presente plano foram feitos alguns estudos de base,
designadamente o estudo sócio-económico das áreas marinhas protegidas da
Baía da Murdeira, ilha de Santa Luzia e Ilhéus Branco e Raso 3. Neste estudo
encontra-se de forma minuciosa a situação socio-económica e cultural das
principais ilhas e comunidades utentes do complexo de Santa Luzia e ilhéus
adjacentes.
Assim sendo, neste capítulo apresentamos de forma muito resumida a
caracterização das comunidades de Sinagoga na ilha de Santo Antão, da
Salamansa, do Calhau e de São Pedro na Ilha de São Vicente e do Tarrafal na
ilha de São Nicolau, que por razões socio-económicas e culturais desde muito
tempo frequentam a Reserva Natural Marinha. A caracterização comporta
essencialmente aspectos demográficos e sociais, aspectos históricos e recentes
da exploração dos recursos pelo homem.

3

Estudo promovido pelo Projecto Conservação Marinha e Costeira da Direcção Geral do Ambiente e
realizado pelo Instituto nacional das pescas
Página 68

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

3.4.1. Demografia
A população total das comunidades utentes da Reserva Natural Marinha de
Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso é de aproximadamente 6.443 habitantes,
conforme dados do INE, sendo 3.151 do sexo feminino e 3.256 do sexo
masculino. Trata-se de uma população relativamente jovem com a seguinte
estrutura etária: 41% com menos de 15 anos, 52% com idade compreendida
entre os 15 e 65 anos e cerca de 8% com mais de 65 anos. Importante salientar
que do total da população do sexo masculino, cerca de 16% são pescadores
artesanais.

Quadro 15: Distribuição demográfica e número de pescadores das comunidades utentes da RNM de Santa
Luzia, ilhéus Branco e Raso

Ilha

Comunidade

Distribuição por sexo
Fem.

/Santo
Antão

Sinagoga

Masc.

Distribuição por faixa etária

Total

< 15
anos

15 – 65
anos

Nº
pescadores*

> 65
anos

271

277

548

242

289

17

21

271

277

548

242

289

17

21

Salamansa

563

607

1170

473

639

51

148

Calhau

306

337

679

256

283

40

30

São Pedro

373

440

813

295

482

29

239

Sub total – São Vicente

1242

1384

2662

1024

1404

120

417

São Nicolau

Tarrafal

1738

1695

3433

1446

1737

249

75

Sub total – São Nicolau

1738

1695

3433

1446

1737

249

75

Total geral

3151

3256

6443

2612

3330

386

513

Sub total - Santo Antão
São Vicente

Fonte: INE, censo 2000*; Boletim estatístico INDP, 2003

A comunidade de Tarrafal possui mais de 50% da população total das
comunidades que tradicionalmente frequentam a área. Em São Vicente, nas três
comunidades residem cerca de 40% da população, e encontramos 81% dos
pescadores que potencialmente exploram os recursos haliêuticos da área
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marinha. Sinagoga é a comunidade menos populosa, com cerca de 4% de
pescadores do grupo.

3.4.2. Caracterização das comunidades locais que utilizam os recursos
na Reserva
De acordo com os dados do estudo socio-económico, demonstrou-se que os
utilizadores da RNM de Santa Luzia e ilhéus encontram-se na faixa etária acima
dos 46 anos (59,1%), o que indica a prevalência de uma idade mais avançada na
maioria dos pescadores.
Os agregados familiares são constituídos de 3 a 6 elementos. Quanto à
escolaridade, 54% dos inqueridos possuem um nível de escolaridade situada
entre 3ª e 6ª classe, enquanto que 45,5 % não sabem ler e nem escrever.
Uma percentagem de 78% dos pescadores da RNM têm um rendimento inferior
a 50.000$00 durante uma época piscatória, e cerca de 17% têm um facturamento
entre 50.000$00 e 100.000$00.
Quanto ao regime de habitação, 80% dos pescadores possuem casa própria.

3.4.2. Caracterização e principais actividades económicas das
comunidades locais que utilizam os recursos na RNM
De uma forma geral, as comunidades que utilizam os recursos haliêuticos da
Reserva são comunidades rurais que têm a actividade da pesca como o
principal vector de rendimento e de sustento. Praticam a actividade de pesca
em diversas zonas costeiras, designadamente nos arredores de Santa Luzia e
ilhéus Branco e Raso. Porém, ao longo do ano a intensidade de utilização dos
recursos deste sítio é muito diferenciado entre as comunidades utentes. A
exploração dos recursos haliêuticos através da prática de pesca comercial é sem
dúvida a actividade mais comum nos arredores de Santa Luzia e dos ilhéus.
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Cada vez mais há interesse de pessoas nacionais e estrangeiras em procurar o
sítio para actividades de lazer e de pesquisa científica.
Sinagoga é uma comunidade situada entre as vilas da Ribeira Grande e Paul, à
Nordeste da ilha de Santo Antão. Insere-se numa zona de clima semi-árido,
pouco

propícia

para

a

prática

de

agricultura,

ressaltando

assim

a

predominância da actividade de pesca. Sua população é de 548 habitantes, com
uma estrutura etária relativamente jovem, pois, na faixa de população residente
com menos de 15 anos encontra-se um total de 242 pessoas, na faixa de 15 à 65
anos,

289 pessoas e na faixa acima de 65 anos encontram-se somente 17

pessoas.
Nesta comunidade, para além da actividade pesqueira, praticam também a
agricultura, criação de gado, pequeno comércio e recentemente com a
construção de infra-estruturas rodoviárias criaram-se oportunidades de
desenvolvimento do turismo na localidade.
A pesca artesanal na Reserva teve seu papel socio-económico no seio desta
população, apesar desta zona não ser a rota prioritária dos pescadores como
acontece em São Vicente e São Nicolau. Para esta comunidade, o mais
importante é que alguns pescadores4, por razões mais que económicas, mesmo
culturais e tradicionais, no período compreendido entre Setembro e Novembro
faziam entre 3 a 4 viagens para as Desertas, com duração de 8 a 10 dias cada.
Estas deslocações tinham um objectivo muito específico que é a captura da
Cagarra no ilhéu Raso e algumas vezes no ilhéu Branco. Durante as viagens
utilizavam a ilha de Santa Luzia para se abrigarem e aproveitavam para
capturar alguns recursos pesqueiros para consumo e comercialização. A
comunidade possui aproximadamente 21 pescadores e 7 embarcações de
pequeno porte e de boca aberta, com motor fora de borda, para a pesca a linha
artesanal (INDP 2003). Considerando o número de habitantes na faixa etária
entre 15 e 65 anos, onde está concentrada a massa da população activa, estimase que o sector das pescas absorve directamente 11% da potencial de
4

Algumas vezes pescadores de Janela acompanham os de Sinagoga para a pesca nas Desertas
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trabalhadores, sem contar com as vendedoras de pescado e ainda outras
possibilidades de trabalho indirecto que o sector pode proporcionar.
Da análise dos dados recolhidos no estudo socioeconómico relativamente às
capturas médias efectuadas durante as viagens para Santa Luzia e ilhéus,
parece que as quantidades capturadas de pescado são irrisórias, em torno de
100 kg. Para Sinagoga, deduz-se que a actividade da pesca em si na Reserva,
não gera rendimentos suficientes para cobrir as despesas das deslocações e
ainda menos para ganho. A caça da Cagarra é o principal motivo de exploração
do sítio por parte da comunidade, com uma média de captura entre 9.000 a
15.000 indivíduos por temporada (INIDA, 2005).
A comercialização 5 da Cagarra, com rendimento médio de 20 a 30 mil escudos
por pescador/viagem é o que gera recursos financeiros para cobrir as despesas
durante as viagens e produz algum rendimento extra para os operadores
utentes. (INIDA, 2005).
É importante salientar que, além da captura da Cagarra ser uma actividade
ilícita, por se tratar de uma espécie em vias de extinção e que está protegida por
lei, a utilização de embarcações de boca aberta nas deslocações de Sinagoga
para a RNM, descumpre a portaria nº31/2001 de 9 de Julho, artigo 2º alínea b)
que estabelece que tais embarcações de pesca não podem afastar-se mais de 5
milhas da costa e 10 milhas do porto de abrigo.
Em São Vicente, das três comunidades que utilizam os recursos do complexo
pode-se considerar que apenas duas, Salamansa e São Pedro têm a actividade
pesqueira como a principal base de sustento das suas populações. Em Calhau,
apesar da comunidade se dedicar à pesca, existem outras actividades como a
agricultura, criação de gado e actividades turística (como transportar pessoas
até Santa Luzia) que proporcionam rendimentos às famílias.
Salamansa é uma comunidade piscatória da ilha de São Vicente que se encontra
situada a uma distância de cerca de 17Km da cidade do Mindelo e segundo os
5

Cada cagarra é vendida por cerca de 150 escudos caboverdianos
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dados do censo de 2000, conta com uma população de aproximadamente 1.170
habitantes. É uma zona rural que se dedica essencialmente a pesca, onde mais
de metade da população vivem dos rendimentos provenientes dessa actividade.
A pesca é complementada com outras actividades designadamente criação de
animais, agricultura (na época de chuva) e o comércio. Os pescadores utilizam
práticas de pesca artesanal e as capturas são essencialmente efectuadas nos
arredores de Santa Luzia durante todo o ano.
De acordo com os dados oficiais do INDP do B.O do ano de 2003, a comunidade
possui cerca de 148 pescadores e 28 botes de boca aberta propulsionados com
motores fora de borda e a vela. Os engenhos utilizados são linhas e anzóis para
capturar demersais e grandes pelágicos. Praticam também a pesca de mergulho
em apnéia dirigida a crustáceos e moluscos.
O grau de dependência da comunidade de Salamansa relativamente à RNM é
muito elevado, é caracterizada como a comunidade que mais utiliza o complexo
para pesca entre todos os usuários do complexo. Os pescadores de Salamansa
deslocam-se à ilha de Santa Luzia semanalmente e cada viagem pode durar
mais de três dias. Estima-se uma média de captura mensal em torno de 700 Kg
de pescado. É com o resultado da venda do pesco que um número considerável
das famílias conseguem fazer face às despesas das fainas de pesca e outras
despesas quotidianas.
São Pedro, que fica a cerca de 7 km a sudoeste da cidade do Mindelo, também é
uma comunidade que vive essencialmente da actividade pesqueira. Embora
frequentam o mar de Santa Luzia e ilhéus, os operadores de São Pedro têm uma
postura polivalente entre a pesca artesanal e semi industrial; recorrem a
diferentes engenhos para capturar diversas espécies, nomeadamente pequenos
pelágicos, demersais, moluscos e crustáceos, em diferentes localidades.
A comunidade dispõe de 239 pescadores e 53 embarcações de boca aberta
propulsionadas com motores fora de borda. Utilizam redes de emalhar, linha e
anzol como ferramentas de trabalho. Para além destes engenhos existe na
comunidade 8 redes de cerco, 4 redes de praia e 4 redes de emalhar. Existe
mobilidade dos pescadores da pesca artesanal para a pesca semi industrial e
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vice-versa. As embarcações semi industriais são de maior porte e regra geral é a
bordo destes navios que os pescadores de São Pedro deslocam ao sul de Santa
Luzia e do ilhéu Branco para capturar principalmente pequenos pelágicos.
Embora a comunidade explora recursos haliêuticos em diferentes localidades
costeiras na região norte do arquipélago, é muito importante a contribuição da
RNM na rendibilidade das treinarias da comunidade, que são importantes
fornecedores de pequenos pelágicos para alimentação das populações e para
isco, em toda a ilha de São Vicente.
Uma outra comunidade que explora os recursos do complexo, principalmente
nas encostas e sul do ilhéu Raso é Tarrafal de São Nicolau. Tarrafal é um
concelho de São Nicolau localizado no Sudoeste da referida ilha. Em termos de
população, em 2000 o concelho albergava cerca de 5.180 habitantes. Nesta
comunidade, várias actividades concorrem para o seu desenvolvimento.
Coexistem as actividades em torno do pequeno porto existente, as actividades
pesqueiras, a agricultura praticada em zonas vizinhas, as actividades turísticas,
entre outras. O sector das pescas ocupa um lugar de destaque tanto no plano
social como no plano económico. Com pouco mais de 1.000 habitantes na Vila
do Tarrafal, somente as fainas da pesca artesanal geram cerca de 75 empregos,
sem contar os empregos gerados na comercialização do pescado, os empregos
na fábrica de transformação e conservação do atum, os empregos nas
embarcações semi industrial e em outras actividades indirectas. Segundo dados
de estudo socio-económico, existe na comunidade 27 botes, sendo 24
motorizados e 2 redes de emalhar (INDP 2003), e uma fábrica de conservação e
transformação de pescado. Na globalidade, conforme dados do inquérito do
estudo socioe-conómico, esses factores de produção poderão contribuir para
extracção de uma média de 1.600 Kg/mês de pescado da RNM, garantindo
assim o sustento de várias famílias.
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3.4.3. Aspectos históricos da pesca e outros tipos de uso na Reserva ou
nas áreas de influência
A ilha de Santa Luzia e os ilhéus adjacentes, com clima extremamente seco e
pouca vegetação até a presente data são desabitadas embora serem visitadas
constantemente por pessoas das ilhas vizinhas principalmente por razões
económicas, conforme exposto no ponto anterior. Em meados do século XVII e
início do século XIX, houveram algumas tentativas de povoamento da ilha, mas
sem sucesso devido à falta de água. Apesar disso pontualmente Santa Luzia foi
utilizada para criação de gado, para a prática da agricultura e extracção da
urzela (Rocella tinctoria)6, motivo pelo qual a ilha de Santa Luzia passou a ser
alvo de arrendamento e contratos, e houve tentativas de implementação de
projectos que visavam a exploração do potencial de pesca. Mesmo sem
habitantes residentes, Santa Luzia, os ilhéus vizinhos e o mar circundante ainda
hoje constituem pontos de atracção sobretudo para pescadores. Oferecem
excelentes condições para práticas de desporto náutico e outras actividades de
lazer. No plano educativo e científico, cada vez mais há interesse pelo local
devido à sua grande diversidade biológica e o endemismo de algumas das suas
espécies.

3.4.4. Aspectos recentes da utilização humana no sitio
Desde 1990 que a ilha de Santa Luzia e os ilhéus de Cabo Verde foram declarados
como espaço de domínio público e reservas naturais, teoricamente a utilização e
ocupação dos mesmos ficaram sujeitos à autorização do Governo. Após a criação
das tipologias ou categorias de áreas protegidas, em 2003 a ilha de Santa luzia foi
decretada como reserva natural integral, que prevê a protecção do total do
ecossistema, e prevenção da ocupação humana alheio a fins científicos ou,
eventualmente, educativos. Apesar desta classificação, incoerentemente a lei
6

Vulgarmente conhecida por orceína e orcela é um líquem que nasce e cresce nos rochedos virado ao
mar, in Antonio Carreira – estudos da economia caboverdiana
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também prevê mecanismos que permitem a comissão administrativa definir
estratégias relativas a diferentes tipos de uso de carácter económico e de lazer.
Para além das incongruências da lei, há ocorrências de actividades ilegais na
zona, designadamente a captura da Cagarra, visitas de pessoas nacionais e
estrangeiras com fins turísticos e de investigação sem a devida autorização e a
defraudar o Código de Conduta para visitas e deslocações a Santa Luzia, e
actividade de pesca semi industrial de embarcações nacionais e estrangeiras com
uso de engenhos prejudiciais ao ecossistema.

4. Avaliação Preliminar Ecológica e Socioeconómica
4.1.Breve Avaliação dos Critérios Ecológicos
4.1.1. Fragilidade
A importância do complexo formado pela ilha de Santa Luzia, ilhéus Branco e
Raso assenta-se na riqueza dos recursos e no papel que desempenha na vida
dos utilizadores dos mesmos. O facto de não se conhecer muito bem o
ecossistema da referida área, não necessariamente significa que se possa inferir
sobre a sua fragilidade. A utilização dos recursos ao longo dos tempos,
especificamente nas zonas pesqueiras ao sul de Santa Luzia, e a pressão sobre o
ecossistema sensível do ilhéu Raso, aliado a indícios fortes de destruição de
habitats chaves podem ser indícios de um estágio actual de degradação do
ecossistema da Reserva.
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4.1.2. Singularidade ou raridade das espécies
A Reserva Natural Marinha apresenta espécies faunísticas de alto valor
patrimonial local e a nível mundial como a Tartaruga Vermelha (Caretta caretta)
e Baleia de Bossa (Megaptera novaeangliae). Ainda na área marinha, merece
destaque as comunidades bentónicas.
Os répteis também formam um grupo de grande importância para a
conservação, com suas 14 espécies endémicas, e algumas em risco de extinção.
A avifauna da Reserva merece destaque, pela presença de aves endémicas,
algumas emblemáticas e /ou ameaçadas de extinção, nomeadamente a Cagarra
(Calonectris edwardsii), a Calhandra-do-ilhéu-Raso (Alauda razae), o Rabo-de
Junco (Phaethon aethereus), o Alcatraz (Sula leucogaster) e o Guincho (Pandion
haliaetus).
Quanto à flora, podemos realçar a vegetação dunar, com espécies extremamente
adaptadas e que se encontram em bom estado de conservação.

4.1.3.Tipicidade
A ilha de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso formam um complexo de habitats
típicos da região. As dunas, juntamente com a vegetação típica dunar da zona
nordeste da ilha de Santa Luzia têm recuperado relativamente bem, face a
pressão antrópica de outrora, em tempos em que ainda havia rebanhos de
cabras na ilha. A paisagem da plataforma “marciana” do ilhéu Raso ou das
encostas arenosas do Sul do ilhéu Branco, também são consideradas raras e
típicas na Reserva.
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4.1.4. Naturalidade
O contexto histórico e os dados ora obtidos indicam que partes da área
protegida têm sido alvo de alterações pela ocupação humana, especialmente
aquelas previamente ocupadas no século passado pela pastagem em Santa
Luzia. Outras áreas provavelmente tem sido alteradas, nomeadamente as
marinhas, porém é difícil mensurar a extensão do impacto nas mesmas neste
âmbito. Uma outra alteração a ser indicada, é a introdução de espécies de
plantas, especialmente na ilha de Santa Luzia, assim como a de gatos
domésticos por visitantes, além dos ratos, baratas e formigas. Estes fenómenos,
muito têm contribuído para uma mudança ou um certo grau de instabilidade
considerável na Reserva.
Ainda assim, a RNM constitui uma das amostras melhor conservadas em
termos de naturalidade do arquipélago de Cabo Verde.

4.1.5.Posição ecológica
A Reserva Natural Marinha de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso é
incomparável em relação às outras áreas protegidas de Cabo Verde. A função
do ilhéu Raso no abrigo e reprodução de aves marinhas, como a Cagarra e a
Calhandra-do-ilhéu-Raso, ambas endémicas, reflecte a importância e o
posicionamento ecológico desta área no equilíbrio ambiental de Cabo Verde.
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4.2. Breve Avaliação dos Critérios Socio-económicos
Nos últimos cinco anos, o complexo formado pela ilha de Santa Luzia e ilhéus
tem sido alvo de alguma preocupação, tanto a nível da protecção dos recursos
como a nível dos utilizadores destes mesmos recursos. Algumas iniciativas
locais de protecção e outras vindas do exterior muito tem contribuído para um
aumento significativo e interesse por parte da sociedade da região em geral.
Uma destas iniciativas tem sido o Projecto de Conservação Marinha e Costeira,
iniciativas de conservação da Cagarra pelo INIDA e INPD, projecto de
desenvolvimento comunitário do Atelier Mar, e o Projecto de Conservação das
Tartarugas Marinhas do INDP e as iniciativas de protecção de espécies,
especialmente os juvenis Cagarra pela ONG Biosfera. Estas iniciativas muito
têm contribuído para uma mudança de comportamento, como também a um
início de valorização dos recursos marinhos, da população, e especificamente as
comunidades locais de pescadores.

4.2.1. O Uso Actual e Potencial do Sítio
A Reserva Natural Marinha de Santa Luzia e ilhéus é actualmente utilizada
pelas comunidades praticamente apenas para a pesca artesanal. Outras
actividades vêm acontecendo ainda de forma tímida, também por falta de
regulamentação clara e funcional que promova as condições para realizar estas
tarefas.
A RNM tem inúmeros potenciais, tanto na área de desporto de aventura como
em actividades eco turísticas. Mergulho, desportos aquáticos, observação de
aves, baleias, golfinhos, tartarugas marinhas, visitas científicas, acampamentos,
caminhadas em Santa Luzia e visita às dunas, são algumas das actividades que
se bem projectadas, podem atrair muitos turistas e gerar bons rendimentos à
Reserva.
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4.2.2. Valor potencial
Ainda se conhece pouco sobre o grau e extensão das actividades ora
desenvolvidas na Reserva Natural Marinha. Conhece-se a actividade de pesca
artesanal e o número aproximado de pescadores, provenientes das seis
comunidades piscatórias que utilizam os recursos da área. No entanto, o facto
de não haver controle e uma fiscalização coerciva, actos de pesca ilegal, e
captura de espécies emblemáticas e endémicas, poderão aumentar o nível de
conflitos existentes e por em perigo a estabilidade ecológica e socio-económica
da área protegida.
Pouco conhecido ainda é o eco turismo, turismo científico, e mesmo actividades
de pesquisa por parte de entidades estrangeiras, sem controlo no complexo.
Mesmo com estes cenários, o complexo poderá vir a beneficiar a todos, caso o
controlo seja melhorado e a valorização sobre os recursos por parte dos actores
efectivamente continuar a mostrar sinais positivos.

4.2.3. Áreas de interesse e utilização humana
A ilha de Santa Luzia tem sido o maior alvo em termos de utilização pelos
utentes, tanto para pesca como para actividades turísticas. Esta ilha possui
praias de areia branca e dunas, grandes atractivos para os visitantes, enquanto
os ilhéus não apresentam estas atracções. Sua proximidade com a ilha de São
Vicente também colabora para o maior interesse das pessoas. Santa Luzia, além
de em tempos atrás ter sido utilizada mesmo para moradia de famílias, que
fizeram algumas tentativas de agricultura e criação de gado, ainda hoje
desperta interesse das pessoas que querem conhecer a ilha deserta que um dia
foi habitada, através de passeios e acampamentos.
Os ilhéus Branco e Raso, especialmente o último, têm despertado maior
interesse de cientistas e pesquisadores nacionais e internacionais, que se
deslocam até os ilhéus em busca de informações científicas a respeito das
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espécies de aves e répteis terrestres, especialmente aqueles endémicos, que
abundam relativamente ao número total de espécies presentes nestes dois
ilhéus.

4.2.4. Os conflitos Entre os Utilizadores e Actores do Sitio
Segundo o estudo “Análise dos conflitos existentes em torno do Complexo
Santa Luzia, Ilhéus Branco e Raso”, de 2008, foram apurados os 3 maiores
conflitos existentes em relação à Reserva:
 Conflitos em torno do acesso e controle sobre os recursos;
 Conflitos em torno dos impactos sociais e/ou ambientais;
 Conflitos em torno dos valores e modos de vida.

Em relação ao primeiro conflito, trata-se da relação dos pescadores com a
Reserva, pois como esta é a fonte do seu sustento e de sua família, estes sentemse “ameaçados” quando pessoas estranhas utilizam os recursos considerados
por eles, de uso exclusivo.
Muitos utentes referem que as autoridades devem controlar o complexo, e
outros ainda, sugerem que o acesso à Reserva deveria ser restrito aos
pescadores.

Quanto ao conflito em torno dos impactos sociais e / ou ambientais refere-se
àqueles causados pela acção do homem no ambiente. No geral, os pescadores
que utilizam o complexo demonstram ter conhecimento do estado de
degradação ao qual chegou a Reserva, especialmente no que se refere aos
recursos marinhos. Eles têm total consciência de que estes recursos diminuíram
nos últimos anos, e que podem diminuir ainda mais se as regras e práticas
benéficas ao ambiente não forem respeitadas.
Em relação às leis de conservação, os pescadores apresentam um bom nível de
conhecimento da matéria, com apenas algumas excepções, o que evidencia que
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os trabalhos de informação e sensibilização realizados desde há alguns anos por
diversas instituições ligadas ao ambiente e às pescas têm surtido bom efeito.
O terceiro conflito, relacionado com os valores e modos de vida, refere-se ao
relacionamento entre os pescadores entre si na mesma comunidade, com outras
comunidades e com as instituições que trabalham conjuntamente e são
responsáveis por algumas actividades no complexo.
O relacionamento entre pescadores é considerado bom, o que demonstra não
haver grandes conflitos entre eles, e muitas vezes há até mesmo uma
cumplicidade em relação a alguns actos praticados, por pensarem na maioria
das vezes, da mesma forma, pois muitas vezes as suas necessidades básicas
entram em choque com os princípios de sustentabilidade dos recursos. Na
prática percebe-se

sim, alguns “ressentimentos” entre

pescadores de

comunidades diferentes, e mesmo algumas acusações são feitas, como relatos
de uma ou outra comunidade realizar certas práticas que não estão de acordo
com a conservação ambiental.
Em relação a outros utilizadores, apesar do relacionamento ter sido considerado
pela maioria dos pescadores como bom, existem reclamações relativas à
utilização da Reserva por praticantes de pesca desportiva e frotas de pesca semi
industrial e estrangeira.
Quanto ao relacionamento com as instituições, também foi considerado como
bom, sendo INDP e a Capitania dos Portos as instituições mais conhecidas pelos
utilizadores da Reserva, enquanto que a Comissão Administrativa e Comissão
Consultiva de Santa Luzia (CACCSL) é uma das entidades menos conhecidas.
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5. Elementos do Plano de Gestão
5.1. Unidades Ambientais homogéneas
As Unidade Ambientais Homogéneas são resultado de várias análises da área
de interesse, a partir de parâmetros ambientais, nomeadamente geologia e
geomorfologia, qualidade dos solos, hidrologia, vegetação, fauna, espécies de
interesse para a conservação, usos realizados na área, etc.
É portanto realizada uma fusão de todos os factores bióticos e abióticos, que
resulta num inicial ordenamento do território, necessário para uma melhor
compreensão da situação da área e para fornecer subsídios para as próximas
etapas do planeamento.
A Reserva Natural Marinha de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso foi dividida
em 7 Unidades Ambientais Homogéneas, descritas no quadro abaixo:
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Quadros 16 e 17: Relação e Carta das Unidades Ambientais Homogéneas

UNIDADES AMBIENTAIS HOMOGÉNEAS
UAH1

Área terrestre de espécies ameaçadas e emblemáticas

UAH2

Ecossistema de dunas

UAH3

Orla costeira

UAH3.1

Praias de Areia

UAH3.2

Outras formações costeiras: Praias de pedras e encostas rochosas

UAH4

Ecossistema marinho costeiro representativo

UAH5

Área de utilização humana

UAH6

Área marinha de espécies ameaçadas e emblemáticas
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5.2. Unidades de Diagnóstico
Para a identificação das Unidades de Diagnóstico, foram utilizados os dados já
adquiridos através das Unidades Ambientais Homogéneas, e reagrupadas de
acordo com o estado de conservação dos recursos naturais, os problemas e os
impactes ambientais ocasionados pelos problemas existentes. A RNM foi
organizada em Unidades de Diagnóstico, como segue no quadro abaixo:
Quadro 18: Unidades de Diagnóstico

Unidades de Diagnóstico
UD1

UD2

Área terrestre de espécies
ameaçadas e emblemáticas
Área de litoral

Unidades Ambientais
UAH1

Área terrestre de espécies ameaçadas
e emblemáticas

UAH2

Ecossistema de dunas

UAH3

Orla costeira

UAH3.1

Praias de areia

UAH3.2

Outras formações costeiras: Praias
de pedras e encostas rochosas

UD3

Área de espécies de interesse
ecológico e comercial

UAH4

Ecossistema marinho costeiro
representativo

UD4

Área de utilização humana

UAH5

Área de utilização humana

UD5

Área marinha de espécies
ameaçadas e emblemáticas

UAH6

Área de biodiversidade marinha

Após a definição das UD’s, foi elaborada uma matriz de compatibilidade,
para avaliação da possibilidade de realização de determinados usos, de acordo
com as características de cada Unidade de Diagnóstico.
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Quadro 19: Carta das Unidades de Diagnóstico
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Quadro 20: Matriz de Compatibilidade entre os Usos e as Unidades de Diagnóstico

USOS

Geológicos

Recursos Naturais

Hídricos

Flora e fauna

Ocupação

Actividades

Pesca
profissional

Pesca
desportiva

Tráfico de
embarcações

Unidades de Diagnóstico
UD1

UD2

UD3

UD4

UD5

Fazer impressões, sinais, marcas,
pinturas, etc. com fins de
conservação

CL

CL

NP

NP

NP

Exploração de petróleo

NC

NC

NC

NC

NC

Extracção de inertes

NC

NC

NC

NC

NC

Apanha de água

CL

CL

NP

NP

NP

Despejo de águas residuais
urbanas não autorizado

NC

NC

NC

NC

NC

Acumular resíduos que
constituam perigo de
contaminação das águas ou
degradação do seu entorno

NC

NC

NC

NC

NC

Introdução de espécies exóticas

NC

NC

NC

NC

Introdução de espécies endémicas
ou nativas

CL

CL

CL

CL

CL

Extracção de espécies nãocomerciais para fins científicos
e/ou conservação

CL

CL

CL

CL

CL

Planos de conservação ou
recuperação das espécies

C

C

C

C

C

Recolha de espécies endémicas

NC

NC

NC

NC

NC

Recolha de produtos naturais

NC

NC

NC

NC

NC

Recolha de pasto

NC

NC

NP

NP

NP

Corte de árvores e arbustos

NC

NC

NP

NP

NP

Cinegético (caça)

NC

NC

NC

NC

NC

Residencial

NC

NC

NP

NP

NP

Hoteleira

NC

NC

NP

NP

NP

Artesanal

NP

NC

NC

CL

NC

Semi-industrial

NP

NC

NC

NC

NC

Pesca de lagostas

NP

NC

NC

CL

NC

Peso máximo de 3Kg de capturas
diárias por pescador

NP

NC

NC

CL

NC

Comercializar os produtos
pescados

NC

NC

NC

C

NC

Passagem de embarcações de
passageiros dentro da Reserva

NP

NC

NC

C

CL
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Recreativo

Infraestruturas
e obras

Educação
Ambiental

Investigação e
conservação
Agricultura
Pecuária

Outros

Manobras militares e exercícios de
controle, exceto em casos de
emergência, alarme ou cerco

NP

NC

NC

CL

NC

Fundeio de barcos

CL

CL

CL

NC

NC

Navegar a mais de 4 nós

NP

NC

NC

NC

NC

Mergulho recreativo

NP

CL

CL

CL

NC

Actividades recreativas que
sugiram concentração de pessoas

CL

NC

NC

CL

NC

Criação de instalações de uso
recreativo e turístico

CL

CL

CL

NP

NP

Construção de praias, quebramares, etc.

CL

CL

NC

NP

NP

Estruturas permanentes de
conservação e/ou protecção

CL

CL

CL

NP

NP

Equipamento para gestão e
divulgação da Reserva

C

CL

NC

NP

NP

Actividades de sensilibilização,
divulgação e educação

C

CL

CL

CL

CL

Desenvolver trabalhos de
interpretação do património

C

CL

CL

CL

CL

Campanhas de colecta de lixo e
limpeza de fundos

CL

CL

NP

NP

NP

Actividades de auto-interpretação
da natureza

CL

CL

CL

CL

CL

Actividades de investigação
devidamente justificadas

CL

CL

CL

CL

CL

Actividades de recuperação e
limpeza de fundos

CL

CL

CL

NP

NP

Agricultura de sequeiro

NC

NC

NP

NP

NP

Pecuária confinada ou estabulada

NC

NC

NP

NP

NP

Depósito e acumulação de
resíduos sólidos

NC

NC

NC

NC

NC

Actividades que impliquem
prejuízo, contradigam o Plano ou
modifiquem as características
ambientais da Reserva Marinha

NC

NC

NC

NC

NC

Actividades industriais ou
comerciais que não respresentem
ameaça para a Reserva Marinha

CL

CL

CL

CL

CL

Actividades profissionais de
cinema, rádio, etc.

CL

CL

CL

CL

CL
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Uso comercial da denominação
"Reserva Natural Marinha de
Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso"

CL

CL

CL

CL

CL

Actividades religiosas

NC

CL

C

C

CL

C: Compatível; NC: Não Compatível; CL: Compatível com Limitações; NP: Não Procede

5.3.Análise dos problemas da Reserva Natural Marinha
Vários são os problemas encontrados na RNM, e de acordo com análises feitas a
partir das Unidades de Diagnóstico, foi possível a elaboração de um quadro
contendo todos os problemas que ocorrem na Reserva, e que necessitam de
alguma intervenção a nível do Plano de Gestão de forma a controlar estas
dificuldades para que estas não ponham em risco a boa gestão da AMP.
Foram diagnosticados 8 problemas, que, segundo avaliações realizadas sobre a
actual situação, exigem uma especial atenção:
a) Introdução de animais: animais exóticos, levados principalmente das ilhas
vizinhas (São Vicente e São Nicolau) têm trazido grandes desequilíbrios
ecológicos ao complexo, especialmente à ilha de Santa Luzia.
Nesta ilha são as formigas os insectos introduzidos que causam maiores
problemas. Mamíferos como gatos e ratos também trouxeram grandes prejuízos
à fauna e flora de Santa Luzia. Muito provavelmente foram os gatos que
colaboraram grandemente na extinção do lagarto gigante, Macroscincus coctei, e
são responsáveis pela diminuição das populações de muitas outras espécies de
osgas (família Gekkonidae) e lagartixas (família Scincidae) que ali abundavam.
Os ratos alimentam-se das sementes de algumas plantas e prejudicam outras
através da sua urina, além de predarem os ovos das aves, lesando de
sobremaneira a reprodução das espécies de avifauna.
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No ilhéu Raso não há mamíferos, porém há formigas que atacam as cagarras
(Calonectris edwardsii), e recentemente foi descoberta a presença de baratas,
espécie extremamente resistente e adaptável a quase todos os habitats, logo, sua
introdução poderá trazer impactos ainda não estimados.
Proposta de Mitigação:
 Estudo de avaliação da situação das espécies introduzidas invasoras;
 Controlo e/ou erradicação de espécies introduzidas invasoras.

b) Acumulação de lixo: Este problema ocorre de duas formas: lixo carregado
pelas correntes marítimas do norte, e lixo deixados pelos pescadores e
turistas.
O primeiro caso ocorre na Praia dos Achados, em Santa Luzia. Resíduos
sólidos de todo género são transportados pelo mar de vários países do
mundo até esta praia, que é completamente coberta por estes materiais e
isto causa grandes prejuízos, não só em termos turísticos, pois degrada a
paisagem, como também em termos ambientais, por causar morte de
várias tartarugas e suas crias.
As tartarugas adultas morrem por não conseguirem voltar ao mar ao
findarem a nidificação, por ficarem presas entre emaranhados de redes
ou fitas que estão na areia, e as crias morrem, pois também não
conseguem chegar ao mar, por se perderem em meio à grande
quantidade de lixo.
Já o lixo deixado por turistas e principalmente pelos pescadores é um
problema localizado nas Praias de Água Doce e Portinho em Santa Luzia
e em Furna do Meio, no ilhéu Raso.
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Proposta de Mitigação:
 Campanhas de Limpeza;
 Acções de Sensibilização.

c) Erosão natural do solo: Este é um problema que não tem causa antrópica, é
resultado da vegetação esparsa, e da acção do vento e das chuvas, que
deixam o solo cada vez mais vulnerável a este fenómeno natural.
Proposta de Mitigação:
 Monitorização dos processos erosivos na Reserva;
 Reflorestação das áreas mais degradadas.

d) Caça: A captura de animais em Santa Luzia e nos ilhéus é uma prática
histórica, que continua até hoje, apesar de ser em escala muito inferior
comparando-se a alguns anos atrás.
A caça mais conhecida desta área é aquela relacionada à Cagarra (Calonectris
edwardsii) no ilhéu Branco e Raso.
Segundo o estudo realizado sobre as Cagarras pelo INIDA em 2005, a
população de Calonectris edwardsii destes ilhéus é actualmente a mais
importante de Cabo Verde (cerca de 75%), podendo sua perda comprometer o
futuro da espécie em todo o arquipélago.
Esta espécie endémica sofreu durante muitos anos com a caça descontrolada
das crias juvenis no Mês de Outubro, e que tinha como resultado 9.000 até
15.000 juvenis de cagarras mortas todos os anos. (INIDA, 2005). Esta prática
começou a diminuiu apenas após esforços de sensibilização do INIDA em
colaboração com o PCMC, e da ONG Biosfera I que passou a fazer patrulhas
com militares desde 2008, trabalho que continua até hoje, e que pôs término à
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matança que ocorria anualmente no ilhéu Branco e em muito maior intensidade
no ilhéu Raso.
Segundo resultados do “Estudo sobre os saberes locais do complexo de Santa
Luzia, ilhéus Branco e Raso”, de 2009, muitas outras espécies de aves também
são caçadas pelos pescadores no complexo, com destaque para o Rabo-de-Junco
(Phaethon aethereus) espécie em perigo de extinção, segundo a Primeira Lista
Vermelha de Cabo Verde (L & L), o Guincho (Pandion haliaetus), considerada
rara em todo o complexo e o pardal (Passer iagoensis), que apesar de não se
tratar de uma espécie em risco, é endémica de Cabo Verde.
Os répteis terrestres foram também vítimas da predação humana. O caso mais
famoso é do Lagarto Gigante (Macroscincus coctei), espécie endémica que teve o
homem como uma das principais causas da sua extinção.
Além deste, muitas outras espécies de répteis já tiveram suas populações
drasticamente diminuídas devido a comportamentos de alguns frequentadores
do ilhéu raso, como esmagar osgas com os pés, como passatempo, actos estes
totalmente incompatíveis com a conduta de frequentadores de uma Reserva
Natural Marinha.
A fauna marinha também tem sofrido grandes perdas populacionais devido à
caça realizada por frequentadores do complexo, nomeadamente as tartarugas
marinhas, especialmente da espécie Caretta caretta, que sai principalmente nas
praias de Santa Luzia para nidificar.
Tubarões, Baleias, Golfinho e Mantas estão entre as espécies marinhas mais
perseguidas pelos predadores humanos. (PCMC, 2009)
Proposta de Mitigação:
 Fiscalização;
 Punição dos infractores.
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e) Pesca com práticas não permitidas: O uso de redes de arrasto, explosivos e
mergulho utilizando garrafas de oxigénio são práticas de pesca ainda
comuns em toda a área marinha do complexo, apesar de existirem
legislações que proíbem estas práticas, especialmente em zonas onde há
espécies animais de relevante importância para a conservação.
Proposta de Mitigação:
 Fiscalização;
 Punição dos infractores.
f) Visitas e acampamentos não permitidos: Apesar de existir uma legislação
muito clara e um código de conduta a respeito das deslocações à Santa
Luzia, não são raras as ocasiões em que grupos se deslocam a estas ilhas,
com número de pessoas acima do permitido, levando consigo materiais e
equipamentos não permitidos e com atitudes que descumprem as regras
definidas pelo código de conduta anteriormente referido.

Proposta de Mitigação:
 Regras de visitação bem definidas;
 Fiscalização;
 Punição dos infractores.

g) Pesca em época de defeso: esta prática, apesar de a sua proibição ser bem
conhecida pelos utilizadores do complexo, ainda acontece muito nos
mares da região da RNM.

Proposta de Mitigação:
 Fiscalização;
 Punição dos infractores.
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h) Barcos estrangeiros de pesca industrial: Este é um problema muito citado
pelos pescadores, pois dizem que estes barcos não respeitam as regras da
pesca nacional e acabam por prejudicar a pesca artesanal.
Proposta de Mitigação:
 Fiscalização;
 Punição dos infractores.
Para todos estes problemas o Plano de Gestão apresenta propostas de mitigação
dos impactos causados, e possíveis formas de evitar que estes problemas
continuem a prejudicar o equilíbrio ambiental da Reserva.

5.4. Zonagem da Reserva Natural Marinha
5.4.1. Classificação das zonas da Reserva Natural Marinha

A partir das regras estabelecidas no Decreto-lei 3/2003 de 24 de Fevereiro, a
Reserva Natural Marinha de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso foi dividida em
4 zonas básicas, baseando-se nos resultados das Unidades de Diagnóstico:

Zona de Protecção Integral (ZPI)

Zona de Uso Moderado (ZUM)

Zona de Uso Tradicional (ZUT)

Zona de Uso Especial (ZUE)
A área total da Reserva Natural Marinha é de 593,9 Km2, contando com a Zona de

Amortecimento de 0,5 milhas náuticas ao redor de toda a RNM.
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5.4.2. Características das zonas básicas
5.4.2.2. Zona de Protecção Integral

Definição: O destino da ZPI é a preservação integral da zona sem intromissão
humana e sem exploração de recursos, devendo o respectivo acesso somente ser
permitido com fins científicos ou de gestão, sempre de forma controlada, com
finalidade educativa específica (Decreto lei 03/2003).
Localização: A Zona de Protecção Integral engloba os dois extremos da ilha de
Santa Luzia: a parte localizada a NE/E da ilha, de Ponta de Água Rum até
Ponta de Salina, e a parte E/SE/S, sendo o início na região das dunas, até o
extremo este da ilha, incluindo a Praia de Francisca ao Sul e a Praia dos
Achados a Norte.
A ZPI também inclui toda a área terrestre dos ilhéus Branco e Raso, além da
área adjacente à Santa Luzia e aos ilhéus, incluindo as praias de areia e outros
tipos de formações costeiras, e a zona costeira desde -2m até a batimétrica dos
24 metros ao redor da ilha de Santa Luzia e dos ilhéus.
Na área marinha corresponde à zona O/NO/N ao redor de Santa Luzia, desde
Ponta de Água Rum até Ponta de Salina.
Estas zonas correspondem às Unidades Ambientais UAH1, UAH2, UAH3
(UAH3.1 e UAH3.2), UAH4 e a parte Oeste da UAH6 e às Unidades de
Diagnóstico UD1, UD2 e UD3 e a parte Oeste da UD5.
Superfície: A ZPI ocupa uma área (terrestre e marinha) com um total de
122, 1 Km2 .
Descrição da zona: Esta zona caracteriza-se por grandes planícies nas ilhas de
Santa Luzia e ilhéu Raso, além das zonas de montanha destas mesmas ilhas, e
ainda todo o ilhéu Branco.
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É nesta zona que se encontram as dunas com suas espécies vegetais
características, e também ocorre a nidificação de inúmeras espécies de aves
endémicas e /ou emblemáticas, e ameaçadas, nomeadamente a Cagarra
(Calonectris edwardsii), o Guincho (Pandion haliaetus), a Calhandra-do-ilhéu-Raso
(Alauda razae), o Rabo de Junco (Phaethon aethereus) e o Alcatraz (Sula
leucogaster).
Várias espécies de répteis terrestres são encontradas nesta zona, além da
tartaruga marinha Caretta Caretta que nidifica nas praias de Santa Luzia.
As outras formações costeiras para além das praias de areia, como baías e
encostas rochosas são o berçário de muitas espécies marinhas, e tem grande
importância no fornecimento de alimento a outras zonas da reserva.

Nas zonas costeiras, encontramos grande quantidade de espécies de relevante
importância para a conservação, como os corais, as lagostas, os crustáceos, entre
outras.
A zona marinha a oeste de Santa Luzia constitui a zona com maior
complexidade, riqueza e abundância em termos de biodiversidade animal e
vegetal.

5.4.2.2. Zona de Uso Moderado

Definição: Zona destinada à conservação geral dos recursos de forma
compatível com a livre circulação e recreio das pessoas (Decreto lei 03/2003).
Localização: Esta zona inclui toda a área central da ilha de Santa Luzia, de norte
a sul, desde o Topo da Ribeira de Tate a oeste até o limite inicial das dunas a
este.
Na área marinha, engloba toda a parte N da Reserva, acima de Santa Luzia e
dos ilhéus.
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Corresponde à parte da UAH1 e UAH6, e as Unidades de Diagnóstico UD1 e
UD5.
Superfície: A superfície total desta zona é de 153,7 Km2.
Descrição da zona: A ZUM da Reserva inclui toda a parte montanhosa central
da ilha de Santa Luzia, com sua vegetação típica de zona árida.
A espécie de ave mais importante desta área é o Guincho, que nidifica nas
escarpas mais altas da ilha.
Na área marinha, muitas espécies ameaçadas e emblemáticas são encontradas
nesta zona, como golfinhos, baleias e tubarões, além de inúmeras espécies de
peixes.

5.4.2.3. Zona de Uso Tradicional
Definição: A finalidade desta zona é permitir as práticas tradicionais de
aproveitamento sustentável dos recursos naturais, que podem ser objecto de
regulamentação própria (Decreto lei 03/2003).
Localização: Toda parte marinha S/SE/SO da Reserva Natural Marinha,
incluindo a parte sul central da ilha de Santa Luzia e o contorno dos ilhéus
Branco e Raso.
Corresponde à UAH5 e à UD4.
Superfície: A ZUT da Reserva tem uma superfície de 224,7 Km2.
Descrição da zona: Esta é a zona de maior utilização pelos pescadores artesanais
que trabalham no complexo marinho, e tem uma boa concentração de espécies
de peixes pelágicos e demersais, como a Cavala (Decapterus macarellus e
Decapterus punctatus), Chicharro (Selar crumenophthalmus), Serra ou Djeu
(Acanthocybium solandri) e Garoupa (Cephalopholis taeniops).
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5.4.2.4. Zona de Uso Especial
Definição: Zona destinada a dar enquadramento aos povoados, casarios, infraestruturas necessárias e directamente relacionadas com a gestão da área e das
visitas, assim como às instalações de interesse público que, por razões técnicas,
devem estar situadas dentro dos limites da área protegida (Decreto lei 03/2003).
Localização: Zona a sul, na área central de Santa Luzia, nomeadamente a Praia
de Portinho. Corresponde a uma pequena parte da UAH1 e UD1 de Santa
Luzia.
Superfície: Esta é a menor das zonas da Reserva, com 0,5 Km2.
Descrição da zona: A ZUE corresponde à Baía de Portinho, com uma extensão
de 500 metros ao redor desta Praia.
Esta zona é actualmente utilizada como ancoradouro para os barcos dos
pescadores artesanais que frequentam o complexo, especialmente aqueles
residentes de Salamansa, em São Vicente.
As espécies vegetais encontradas nesta zona são as mais comuns à ilha de Santa
Luzia, apresentando especialmente grande quantidade de gramíneas.
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Quadro 21: Carta das Zonas Básicas

5.4.3. Definição dos Usos
Fazer impressões, sinais, marcas, pinturas, etc. com fins de conservação: pinturas em
muros
Exploração de petróleo: utilização de máquinas e equipamentos para extracção de
petróleo
Extracção de inertes: retirada de areia, pedras e outros inertes para fins de
construção ou comercialização.
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Apanha de água: utilização das nascentes para recolha de água destinada à
utilização humana e/ou de animais.
Introdução de espécies exóticas: introdução de espécies de plantas ou animais
alheios à fauna e flora originais da Reserva.
Introdução de espécies endémicas ou nativas: introdução de espécies que são
naturais de Cabo Verde, e /ou que somente se desenvolvem no arquipélago ou
em ilhas restritas.
Planos de conservação ou recuperação das espécies: projectos para promover a
protecção das espécies em bom estado de conservação e promover o
restabelecimento de populações em risco.
Recolha de pasto: recolha de espécies vegetais forrageiras para animais.
Cinegético (caça): Compreende os usos destinados à caça de animais selvagens
para controlo populacional ou com fins recreativos.
Pesca Artesanal: Pesca que utiliza botes de madeira de boca aberta, linha de
pesca, rede de cerco, etc.
Pesca semi industrial: pesca que utiliza equipamentos mais sofisticados que
aqueles usados na pesca tradicional para a captura de peixes.
Fundeio de barcos: ancoramento de barcos.
Mergulho recreativo: mergulho para visualização de peixes, corais e outros
representantes da fauna e flora marinha.
Actividades sócio-culturais: relaciona-se
intercâmbios, exposições e outros.

com

actividades

que

envolvam

Construção de praias, quebra-mares, etc.: compreende actividades relacionadas a
construção de estruturas para protecção de determinados locais nas ilhas da
Reserva.
Equipamentos sanitários ou assistência: compreende construções destinadas ao
alojamento de doentes.
Equipamento científico: edifício destinado a acomodação de materiais e
desenvolvimento de trabalhos científicos.
Equipamento educativo: estrutura edificada para realização de actividades com
fins educativos como cursos e formações.
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Infra-estruturas de telecomunicação: refere-se às estruturas criadas para acesso a
rede telefónica, Internet e outros tipos de equipamentos de telecomunicação.
Actividades de sensibilização, divulgação e educação: actividades que priorizem o
aprendizado e a criação de uma consciência ambiental.
Desporto de aventura: desporto ligado a actividades que promovam maiores
sensações de perigo e contacto com a natureza para os participantes.
Campismo: compreende actividades envolvidas com a permanência em tendas
de acampamento.
Agricultura de sequeiro: agricultura tradicional, realizada sem utilização de rega
artificial.
Pecuária confinada ou estabulada: compreende a criação de animais, em regime
fechado ou aberto.
Depósito e acumulação de resíduos sólidos: acúmulo de lixo doméstico ou de
construção.
Actividades profissionais de cinema, rádio, etc: actividades com a finalidade de
promover a Reserva Natural Marinha.
Uso comercial da denominação "Reserva Natural Marinha de Santa Luzia, ilhéus
Branco e Raso": utilização do nome da Reserva em propagandas de forma a
promover lucros financeiros, que podem ser revertidos em benefícios à RNM.
Actividades religiosas: actividades ligadas à religiões, tais como missas, cultos e
procissões.

5.4.4. Regulação Geral dos Usos
 Usos compatíveis (C)
São aqueles usos e actividades aceitáveis em relação às normas do Plano, são
portanto admissíveis sem nenhum tipo de limitação nem autorização.
 Usos compatíveis com limitações (CL)
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São os usos e actividades que se admitem numa determinada zona básica ou
específica por serem compatíveis com seus valores e características, desde que
se cumpram com as limitações ou restrições determinadas pelo Órgão Gestor da
Reserva.
 Usos não compatíveis (NC)

São considerados não compatíveis os uso e actividades que não podem ser
aceitados dentro da Reserva, de acordo com as normas estabelecidas pelo PdG,
por serem incompatíveis comos valores ou características das zonas a que se
referem.
 Usos intitulados como “Não Procede” (NP)

São aqueles usos e actividade que não são previstos a sua contemplação nesta
zona, pois não há condições actualmente para se proceder com tal uso devido a
condições físicas, não sendo portanto lógico se considerar compatível ou
incompatível.

Quadro 22: Compatibilidade entre os usos e as zonas básicas

USOS

Recursos Naturais

Geológicos

Hídricos

Flora e fauna

ZUI

ZUM

ZUT

ZUE

Fazer impressões, sinais,
marcas, pinturas, etc. com fins
de conservação

CL / NP

CL / NP

NP

CL

Exploração de petróleo

NC

NC

NC

NC

Extracção de inertes

NC

CL / NC

CL

Apanha de água

CL / NC

CL / NP

NP

CL

Despejo de águas residuais
urbanas não autorizado

NP

NC

NC

NC

Acumular resíduos que
constituam perigo de
contaminação das águas ou
degradação do seu entorno

NP

NC

NC

NC

Introdução de espécies

NP

NC

NC

NC
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exóticas
Introdução de espécies
endémicas ou nativas

NP

CL

CL

CL

Extracção de espécies nãocomerciais para fins científicos
e/ou conservação

NP

CL

CL

CL

Planos de conservação ou
recuperação das espécies

C

C

C

C

Recolha de espécies endémicas

NC

CL

CL

CL

Recolha de produtos naturais

NC

CL / NC

CL

CL

Recolha de pasto

NC / NP

CL / NP

NP

CL

Corte de árvores e arbustos

NC / NP

CL / NP

NP

CL

Cinegético (caça)

NC

NC

NC

NC

Residencial

NC / NP

NC / NP

NP

NC

Hoteleira

NC / NP

NC / NP

NP

CL

Pesca
profissional

Artesanal

NC / NP

NC / NP

C

NP

Semi-industrial

NC / NP

NC / NP

NC

NP

Pesca
desportiva

Pesca de lagostas

NC / NP

NC / NP

CL

NP

Peso máximo de 3Kg de
capturas diárias por pescador

NC / NP

NP

Comercializar os produtos
pescados

NC

NC / NP

C

NP

Passagem de embarcações de
passageiros dentro da Reserva

NC / NP

CL / NP

C

NP

Manobras militares e
exercícios de controlo, excepto
em casos de emergência,
alarme ou cerco

NC / NP

CL / NP

CL

NP

Fundeio de barcos

CL

CL / NP

NC

CL

Navegar a mais de 4 nós

NC / NP

NC / NP

C

NP

Mergulho recreativo

NC / NP

CL / NP

CL

NP

Actividades sócio-culturais

NC

CL

CL

CL

Actividades recreativas que
sugiram concentração de
pessoas

NC

CL

CL

CL

Criação de instalações de uso
recreativo e eco turístico

NC

CL

CL

CL

Construção de praias, quebramares, etc.

NC

CL / NC

CL

CL

Estruturas permanentes de
conservação e/ou protecção

NC

C / NC

CL

C

Equipamentos sanitários ou
assistência

NC / NP

CL / NP

NP

C

Equipamento científico

NC / NP

CL

CL

C

Ocupação

Actividades

Tráfico de
embarcações

Recreativo

Infraestruturas
e obras

NP
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Equipamento educativo

NC / NP

CL / NP

NP

C

Infra-estruturas de
telecomunicações

NC / NP

CL / NP

NP

C

Equipamento para gestão e
divulgação da Reserva

NC / NP

CL / NP

NP

C

Actividades de sensibilização,
divulgação e educação

NC

C / CL

C

C

Desenvolver trabalhos de
interpretação do património

NC

C / CL

NC

CL

Campanhas de colecta de lixo
e limpeza de fundos

CL

CL

CL

CL

Actividades de autointerpretação da natureza

NC

C

C

C

Desporto

NC

CL

CL

CL

Desporto de aventura

NC

CL

CL

CL

Caminhadas

NC / NP

CL / NP

NP

CL

Campismo

NC / NP

CL / NP

NP

NC

Actividades de investigação
devidamente justificadas

CL

C

C

C

Actividades de recuperação e
limpeza de fundos

C

C / CL

CL

C

Agricultura

Agricultura de sequeiro

NC / NP

NC / NP

NP

NC

Pecuária

Pecuária confinada ou
estabulada

NC / NP

NC / NP

NP

NC

Pastoreio livre

NC / NP

NC / NP

NP

NC

Depósito e acumulação de
resíduos sólidos

NC

NC

NC

NC

Actividades que impliquem
prejuízo, contradigam o Plano
ou modifiquem as
características ambientais da
Reserva Marinha

NC

NC

NC

NC

Actividades industriais ou
comerciais que não
representem ameaça para a
Reserva Marinha

NC

C

C

CL

Actividades profissionais de
cinema, rádio, etc.

NC

CL

CL

CL

Uso comercial da
denominação "Reserva
Natural Marinha de Santa
Luzia, ilhéus Branco e Raso"

CL

CL

CL

CL

Actividades religiosas

NC

C / CL

C

CL

Educação
Ambiental

Desportivo

Eco turismo

Investigação e
conservação

Outros

C: Compatível; NC: Não Compatível; CL: Compatível com Limitações; NP: Não Procede
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5.4.5. Características das zonas específicas
As zonas básicas foram agrupadas em 7 zonas específicas, de forma a facilitar a
percepção de quais as unidades ambientais que fazem parte de cada zona de
uso básico:
Zona terrestre de espécies ameaçadas e emblemáticas (Z.1): corresponde à
Unidade

Ambiental

da

Área

terrestre

de

espécies

ameaçadas

e

emblemáticas.
Zona de litoral (Z.2): corresponde à Unidade Ambiental Orla costeira e suas 2
subdivisões: Praias de Areia e Outras formações costeiras: Praias de pedras
e encostas rochosas.
Zona de ecossistema marinho representativo (Z.3): corresponde à Unidade
Ambiental Homogénea de Ecossistema marinho costeiro representativo e
parte da Unidade Ambiental de biodiversidade marinha.
Zona terrestre de espécies ameaçadas e emblemáticas de Santa Luzia (Z.4):
corresponde à Unidade Ambiental da Área terrestre de espécies ameaçadas
e emblemáticas
Zona de biodiversidade marinha (Z.5): corresponde à Unidade Ambiental
Homogénea da Área marinha de espécies ameaçadas e emblemáticas

Zona de utilização humana (Z.6): corresponde à Unidade Ambiental da Área
de utilização humana.

Zona de Portinho (Z.7): corresponde à Unidade Ambiental Homogénea da
Área terrestre de espécies ameaçadas e emblemáticas.
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Quadro 23: Carta das Zonas Específicas
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Quadro 24: Compatibilidade entre os usos e as zonas específicas

USOS
Geológicos

Recursos Naturais

Z.1

ZUM

Z.2

Z.3

Z.4

Z.5

ZUT

ZUE

Z.6

Z.7

Fazer impressões, sinais, marcas,
pinturas, etc. com fins de
conservação

CL

CL

NP

CL

NP

NP

CL

Exploração de petróleo

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Extracção de inertes

NC

NC

NC

CL

NC

CL

CL

Apanha de água

CL

CL

NC

CL

NP

NP

CL

Despejo de águas residuais
urbanas não autorizado

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Acumular resíduos que
constituam perigo de
contaminação das águas ou
degradação do seu entorno

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Introdução de espécies exóticas

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Introdução de espécies endémicas
ou nativas

NC

NC

NC

CL

CL

CL

CL

Extracção de espécies nãocomerciais para fins científicos
e/ou conservação

NC

NC

NC

CL

CL

CL

CL

Planos de conservação ou
recuperação das espécies

C

C

C

C

C

C

C

Recolha de espécies endémicas

NC

NC

NC

CL

CL

CL

CL

Recolha de produtos naturais

NC

NC

NC

CL

NC

CL

CL

Recolha de pasto

NC

NC

NP

CL

NP

NP

CL

Corte de árvores e arbustos

NC

NC

NP

CL

NP

NP

CL

Cinegético (caça)

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Residencial

NC

NC

NP

NC

NP

NP

NC

Hoteleira

NC

NC

NP

NC

NP

NP

CL

Pesca
profissional

Artesanal

NP

NC

NC

NP

NC

C

NP

Semi-industrial

NP

NC

NC

NP

NC

NC

NP

Pesca desportiva

Pesca de lagostas

NP

NC

NC

NP

NC

CL

NP

Peso máximo de 3Kg de capturas
diárias por pescador

NP

NC

NC

NP

Comercializar os produtos
pescados

NC

NC

NC

NP

NC

C

NP

Passagem de embarcações de
passageiros dentro da Reserva

NP

NC

NC

NP

CL

C

NP

Hídricos

Flora e fauna

Ocupação

Actividades

ZUI

Tráfico de
embarcações

NP
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Recreativo

Infraestruturas e
obras

Educação
Ambiental

Desportivo

Eco-turismo

Investigação e
conservação

Manobras militares e exercícios de
controle, exceto em casos de
emergência, alarme ou cerco

NP

NC

NC

NP

CL

CL

NP

Fundeio de barcos

CL

CL

CL

CL

NC

NC

CL

Navegar a mais de 4 nós

NP

NP

NC

NP

NC

C

NP

Mergulho recreativo

NP

NP

NC

NP

CL

CL

NP

Actividades sócio-culturais

NC

NC

NC

CL

CL

CL

CL

Actividades recreativas que
sugiram concentração de pessoas

NC

NC

NC

CL

CL

CL

CL

Criação de instalações de uso
recreativo e eco-turístico

NC

NC

NC

CL

CL

CL

CL

Construção de praias, quebramares, etc.

NC

NC

NC

CL

NC

CL

CL

Estruturas permanentes de
conservação e/ou protecção

NC

NC

NC

C

NC

CL

C

Equipamentos sanitários ou
assistência

NC

NC

NP

CL

NP

NP

C

Equipamento científico

NC

NC

NP

CL

CL

CL

C

Equipamento educativo

NC

NC

NP

CL

NP

NP

C

Infra-estruturas de
telecomunicação

NC

NC

NP

CL

NP

NP

C

Equipamento para gestão e
divulgação da Reserva

NC

NC

NP

CL

NP

NP

C

Actividades de sensilibilização,
divulgação e educação

NC

NC

NC

CL

C

C

C

Desenvolver trabalhos de
interpretação do património

NC

NC

NC

C

CL

CL

CL

Campanhas de colecta de lixo e
limpeza de fundos

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

Actividades de auto-interpretação
da natureza

NC

NC

NC

C

C

C

C

Desporto

NC

NC

NC

CL

CL

CL

CL

Desporto de aventura

NC

NC

NC

CL

CL

CL

CL

Caminhadas

NC

NC

NP

CL

NP

NP

CL

Campismo

NC

NC

NP

CL

NP

NP

NC

Actividades de investigação
devidamente justificadas

CL

CL

CL

C

C

C

C
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Actividades de recuperação e
limpeza de fundos

C

C

C

C

CL

CL

C

Agricultura

Agricultura de sequeiro

NC

NC

NP

NC

NP

NP

NC

Pecuária

Pecuária confinada ou estabulada

NC

NC

NP

NC

NP

NP

NC

Pastoreio livre

NC

NC

NP

NC

NP

NP

NC

Depósito e acumulação de
resíduos sólidos

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Actividades que impliquem
prejuízo, contradigam o Plano ou
modifiquem as características
ambientais da Reserva Marinha

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Actividades industriais ou
comerciais que não representem
ameaça para a Reserva Marinha

NC

NC

NC

C

C

C

CL

Actividades profissionais de
cinema, rádio, etc.

NC

NC

NC

C*

C*

C*

C*

Uso comercial da denominação
"Reserva Natural Marinha de
Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso"

C*

C*

C*

C*

C*

C*

C*

Actividades religiosas

NC

NC

NC

CL

C

C

CL

Outros

C: Compatível; NC: Não Compatível; CL: Compatível com Limitações; NP: Não Procede
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5.4.6. Limitações dos Usos
Todos os usos e actividades listados abaixo necessitam, para além de respeitar
as limitações estabelecidas pelo PdG, de autorização do Órgão Gestor da
Reserva para realização de tais actividades.

Fazer impressões, sinais, marcas, pinturas, etc. com fins de conservação: limitado à
autorização do Órgão Gestor da Reserva.
Extracção de inertes: limitado a utilização local e à autorização do OGR.
Apanha de água: limitado à localização da nascente de água e à autorização
prévia do OGR.
Introdução de espécies endémicas ou nativas: Limitado às espécies a serem
introduzidas, o local, e aprovação do plano de técnico de introdução que deve
ser aprovado pelo OGR.
Extracção de espécies não-comerciais para fins científicos e/ou conservação: limitação
determinada de acordo com as espécies e quantidade, o que será definido pelo
OGR.
Recolha de espécies endémicas: limitada às espécies com menor grau de risco e de
acordo com as normas correctas de extracção, além da autorização do OGR.
Recolha de produtos naturais: limitado ao tipo de produto e à quantidade, com
autorização expressa do OGR.
Recolha de pasto: limitado aos pescadores do complexo, e às espécies e
quantidades determinadas pelo OGR
Corte de árvores e arbustos: limitado à utilização local, definição de espécies e
autorização expressa do OGR.
Hoteleira: limitado às normas de construção vigentes no PdG
Pesca de lagostas: limitado à época permitida para a captura e ao tamanho
mínimo definido pelos órgão competentes.
Manobras militares e exercícios de controle, exceto em casos de emergência, alarme ou
cerco: com autorização prévia e limitado à zona indicada pelo OGR.
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Fundeio de barcos: limitado aos locais determinados para este fim, de acordo com
o Plano de Gestão.
Mergulho recreativo: limitado a autorização do OGR.
Actividades sócio-culturais: limitado ao número de pessoas, nos espaços e
itinerários estabelecidos pelo OGR, desde que não perturbe as condições
naturais da área.
Actividades recreativas que sugiram concentração de pessoas: limitado ao número de
pessoas, nos espaços e itinerários estabelecidos pelo OGR, desde que não
perturbe as condições naturais de conservação da área.
Criação de instalações de uso recreativo e eco turístico: limitado às normas de
construção vigentes no PdG e aprovação do projecto pelo OGR.
Construção de praias, quebra-mares, etc.: condicionado à aprovação do projecto
pelo OGR.
Estruturas permanentes de conservação e/ou protecção: condicionado à aprovação do
projecto pelo OGR.
Equipamentos sanitários ou assistência: limitado às normas de construções
vigentes no Plano e à aprovação do Projecto pelo OGR.
Equipamento científico: limitado a seguir as orientações que constem da
autorização emitida pelo Órgão gestor da Reserva, para que não perturbe as
condições de conservação da área onde for instalado e equipamento.
Equipamento educativo: condicionado às orientações estabelecidas na sua
autorização.
Infra-estruturas de telecomunicação: condicionada às condições estabelecidas no
projecto que a executará e à autorização do OGR.
Equipamento para gestão e divulgação da Reserva: limitado aos serviços previstos
pelo PdG
Actividades de sensibilização, divulgação e educação: limitado ao número de pessoas
determinado no Código de Conduta da Reserva e aos locais definidos pelo
OGR, desde que não perturbe as condições de conservação da área.
Desenvolver trabalhos de interpretação do património: limitado aos trilhos e locais
determinados pelo OGR.
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Campanhas de colecta de lixo e limpeza de fundos: limitado ao número de pessoas
estabelecidos pelo OGR.
Actividades de auto-interpretação da natureza: limitado ao número de pessoas
estabelecidos pelo OGR.
Desporto: limitado ao número de pessoas, locais e itinerários estabelecido pelo
OGR, desde que não perturbe as condições de conservação da área.
Desporto de aventura: limitado ao número de pessoas, locais e itinerários
estabelecido pelo OGR, desde que não perturbe as condições de conservação da
área.
Caminhadas: Limitado ao número de pessoas, locais e itinerários estabelecido
pelo OGR, desde que não perturbe as condições de conservação da área.
Campismo: limitado ao número de pessoas e ao local estabelecido pelo OGR
para este fim, de forma que não perturbe as condições de conservação da área.
Actividades de investigação devidamente justificadas: limitada à autorização do
OGR, e seguindo as orientações do Código de Conduta da Reserva.
Actividades de recuperação e limpeza de fundos: limitado ao número de pessoas
estabelecidos pelo OGR.
Actividades industriais ou comerciais que não representem ameaça para a Reserva
Marinha: limitado à autorização expressa do OGR, de forma que não perturbe as
condições de conservação da área.
Actividades profissionais de cinema, rádio, etc: limitado à autorização expressa do
OGR, desde que não perturbe as condições de conservação da área.
Uso comercial da denominação "Reserva Natural Marinha de Santa Luzia, ilhéus
Branco e Raso": limitado à autorização e acordo financeiro realizado com o
Órgão Gestor da Reserva.
Actividades religiosas: limitado ao número de pessoas e ao local estabelecido pelo
OGR para este fim, desde que não perturbe as condições de conservação da
área.
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Quadro 25: Resumo do Zoneamento da RNM

ZONAS BÁSICAS

ZONAS ESPECÍFICAS

UD

UAH

Z.1 Zona terrestre de

UD1-Área terrestre de

UAH1-Área terrestre de

espécies ameaçadas e

espécies ameaçadas e

espécies ameaçadas e

emblemáticas

emblemáticas

emblemáticas
UAH2-Ecossistema de
dunas

Z.2 Zona de litoral

UD2-Área de litoral

UAH3-Orla costeira

Zona de

UAH3.1-Praias de areia

Protecção

UAH3.2-Outras formações

Integral

costeiras: Praias de pedras
e encostas rochosas
Z.3 Zona de

UD3-Área de espécies

UAH4-Ecossistema

ecossistema marinho

de interesse ecológico e

marinho costeiro

representativo

comercial

representativo

UD5-Área marinha de

UAH6-Área de

espécies ameaçadas e

biodiversidade marinha

emblemáticas

Zona de Uso
Moderado

Z.4 Zona terrestre de

UD1-Área terrestre de

UAH1-Área terrestre de

espécies ameaçadas e

espécies ameaçadas e

espécies ameaçadas e

emblemáticas de Santa

emblemáticas

emblemáticas

Z.5 Zona de

UD5-Área marinha de

UAH6-Área de

biodiversidade marinha

espécies ameaçadas e

biodiversidade marinha

Luzia

emblemáticas

Zona de Uso

Z.6 Zona de utilização

UD4-Área de utilização

UAH5-Área de utilização

Tradicional

humana

humana

humana

Z.7 Zona de

UD1-Área terrestre de

UAH1-Área terrestre de

Assentamento humano

espécies ameaçadas e

espécies ameaçadas e

emblemáticas

emblemáticas

Zona de Uso
Especial
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Quadro 26: Descrição das zonas básicas e zonas específicas da RNM

ZONAS BÁSICAS

ZONAS ESPECÍFICAS
O destino da ZPI é a preservação

Z.1: Corresponde a toda a área

integral da zona sem intromissão

terrestre de Santa Luzia e ilhéus

humana e sem exploração de

Zona de
Protecção
Integral

recursos, devendo o respectivo

Z.2: Toda a orla costeira de Santa

acesso somente ser permitido com

Luzia e dos ilhéus, desde 100

fins científicos ou de gestão, sempre

metros na zona costeira até a cota

de forma controlada, com finalidade

de -2m

educativa específica.

Z.3 Área marinha circundante de
Santa Luzia e dos ilhéus, desde 2m até a batimétrica dos 24m

Zona de Uso
Moderado

Zona destinada à conservação geral

Z.4 Corresponde à toda a área

dos recursos de forma compatível

central da ilha de Santa Luzia

com a livre circulação e recreio das

Z.5 Inclui toda a área norte da

pessoas.

Reserva, acima de Santa Luzia e
dos ilhéus

Zona de Uso
Tradicional

A finalidade desta zona é permitir as

Z.6 A partir dos 24 metros de

práticas tradicionais de

profundidade, até a batimétrica

aproveitamento sustentável dos

dos 200 metros, que corresponde

recursos naturais, que podem ser

ao limite da RNM de 2,5 milhas

objecto de regulamentação própria

náuticas, incluindo toda a parte
sul da AMP, com excepção do
extremo sudoeste de Santa Luzia,
e todo o entorno dos ilhéus
Branco e Raso.

Zona de Uso
Especial

Zona destinada a dar

Z.7 Corresponde a uma pequena

enquadramento aos povoados,

zona na Praia de Portinho, na ilha

casarios, infra-estruturas necessárias

de Santa Luzia

e directamente relacionadas com a
gestão da área e das visitas, assim
como às instalações de interesse
público que, por razões técnicas,
devem estar situadas dentro dos
limites da área protegida
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5.5.Estratégia de Gestão
Estrutura Organizacional da RNMDSDDD
Para a efectiva implementação do Plano de Gestão é necessária uma estrutura
institucional integrada, de forma a operacionalizar as actividades previstas no
plano. Na gestão da Reserva Natural Marinha de Santa Luzia, ilhéus Branco e
Raso será priorizada a gestão participativa e integrada, onde todos os actores
locais (instituições públicas, privadas e comunidades locais) terão oportunidade
de participar nas tomadas de decisões referentes à gestão da Área Marinha
Protegida.
Definiu-se para este fim uma estrutura institucional composta pelos seguintes
órgãos:
 Unidade de Gestão (Direcção Geral do Ambiente);
 Conselho de Parceiros;
 Comité de Gestão e Seguimento;
 Coordenação local da RNM;
 Equipa temática local.
A Unidade de Gestão é a instituição responsável a nível nacional pelas áreas
protegidas, no momento representada pela Direcção Geral do Ambiente. Esta
instituição é a responsável pelas orientações técnicas e científicas à coordenação
local.
O Conselho de Parceiros constitui-se pelos parceiros envolvidos com a RNM,
tais como instituições privadas, descentralizadas e as comunidades utentes do
complexo. A função deste órgão é dar possibilidade de que os parceiros
demonstrem suas expectativas e necessidades de forma a melhorar a gestão da
AMP. Este conselho avalia os trabalhos apresentados pelo comité de
seguimento, propõem orientações e toma informações relacionadas ao
orçamento de acordo com as actividades programadas.
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Comité de Seguimento é um órgão eleito pelo Conselho de Parceiros e sua
constituição pode ser modificada em cada encontro do Conselho de parceiros.
O comité de Gestão e Seguimento será constituído por representantes de
seguintes instituições descentralizadas, instituições privadas, comunidades
locais e AMP.
Este comité terá encontros regulares e ainda pode comunicar-se através de
outros meios.
As decisões do Comité de Gestão e Seguimento são tomadas por consenso e
devem ser aprovadas pelo menos por 2/3 dos seus membros. O comité escolhe
dentre os participantes um moderador que desempenha o papel de presidente
do fórum dos parceiros.
Este comité tem como funções principais traçar as grandes linhas de orientação
para a gestão da AMP e assegura o seu seguimento bem como das decisões
tomadas e ainda, zelar pelo respeito do plano de gestão da Área Protegida e
demais políticas e directrizes ambientais e do desenvolvimento sustentável na
RNM.
A Coordenação local da RNM será responsável pela efectiva implementação e
execução do PdG e demais directrizes institucionais da Reserva. Sua nomeação
é responsabilidade da Unidade de Gestão a nível nacional.
A equipa temática é constituída de acordo com as necessidades específicas da
área protegida em questão e é responsável directa pela execução técnica das
actividades do PdG de acordo com suas competências e estão sob
responsabilidade da Coordenação local. Para a Reserva Ntural Marinha, esta
equipa deverá ser constituída por:
_1 Assistente Administrativo e Financeiro
_1 Técnico Ambiental
_1 Técnico de Ecoturismo
_1 Técnico Socio-Comunitário
_1 Técnico para Fiscalização
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_3 Guias
_6 Guardas

Em caso de indisponibilidade de fundos para assumir a contratação desta
equipa, a mesma poderá ser reduzida para um mínimo de 4 membros, para
início das actividades prioritárias.

Conselho de
Parceiros

Unidade de
Gestão

Comitê de Gestão
e Seguimento

Coordenação
local da RNM
Administrativo
e Financeiro

Ecoturismo

Conservação e
Biodiversidade

Desenvolvimento
Sóciocomunitário

Fiscalização

Quadro 27: Organograma institucional da RNM
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As estruturas físicas da Reserva
A sede da RNM deverá ser construída em Portinho, na ilha de Santa Luzia, na
zona de assentamento humano, de acordo com o zoneamento da Reserva.
Nessa mesma zona deverá ser construído um abrigo para os pescadores e
outras infra-estruturas que se façam necessárias ao bom funcionamento da
administração da Reserva.
O Plano de Gestão propõem que a Sede da Reserva seja do tipo multiuso, isto é,
num mesmo edifício funcionarão mais de um serviço, nomeadamente, a Sede
Administrativa da Reserva, o Centro de Informação para recepção dos turistas e
o Alojamento para pesquisadores.
Todas as edificações dentro da RNM deverão seguir regras gerais, que incluem
o número de pisos, que deve ser estabelecido como de apenas um, utilização de
materiais de construção adequados às condições locais e formas e cores das
construções apropriadas, e que não agridam a paisagem natural da área.
A praia de Portinho será o único ponto de entrada da Reserva Natural Marinha,
onde deverão aportar os pescadores, turistas e pesquisadores, no último caso,
mesmo aqueles que tenham como destino o ilhéu Branco ou Raso deverão
passar antes por Portinho, como forma de controlo de pessoas e bagagem. A
localização do abrigo de pescadores nesta mesma zona tem a função de
centralizar os utilizadores do complexo num único local de Santa Luzia,
evitando desta forma o estabelecimento de outros acampamentos dispersos em
vários lugares da ilha, como acontece hoje.
Este abrigo terá acomodações para pernoite dos pescadores e também locais
para abrigo dos seus materiais de faina de pesca.
Praia de Água Doce em Santa Luzia, e Furna do Meio, no ilhéu Raso, apesar de
estarem localizados em Zonas de Uso Integral, serão “Portos de Emergência”,
os quais poderão ser utilizados em situações extremas de carácter
meteorológico, como temporais, problemas com as marés, ventos excessivos e
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outras situações que caracterizem perigo para os tripulantes das embarcações
na tentativa de um deslocamento até Portinho. O desembarque somente poderá
ocorrer nos “Portos de Emergência” mediante autorização do Órgão Gestor da
Reserva, excepcionalmente nos casos acima indicados.
Quanto aos equipamentos, por não haver ainda uma estrutura física
administrativa da RNM, propõem-se como equipamentos básicos para o início
do funcionamento dos serviços a serem prestados na Reserva:
1 Embarcação para fiscalização marítima;
Mobiliário para Sede da Reserva;
Mobiliário para Abrigo dos Pescadores;
Equipamento de escritório: mesas, cadeiras,
impressoras, máquina copiadora, data-show;

armários,

computadores,

Equipamento de campo: GPS, Binóculos, máquina fotográfica, etc.

Energias Renováveis
Como fonte de energia para funcionamento das estruturas da Reserva,
propõem-se o uso de energias alternativas, como a energia solar e/ou eólica.
Para além da economia, o uso destes tipos de energias vai totalmente de
encontro com os objectivos de utilização dos recursos de forma sustentável.

5.5.1.Programa de acção
Para implementar as acções com finalidade de mitigar problemas e conservar o
ecossistema, foi elaborada uma estratégia de gestão para a RNM baseada em
um Programa de Acção, dividido em 11 programas específicos ou subprogramas, contemplando as distintas áreas de actuação que a Reserva deve
atender.
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Cada programa de acção tem descritas todas as actividades que devem ser
realizadas para alcançar os objectivos propostos no plano.
Os programas descritos neste plano, assim como suas actividades e estratégias
de acção foram definidos para execução em um horizonte temporal de 5 anos.

5.5.1.1. Programa de Infra-estruturas
Definição
O Programa de Infra-estruturas é o instrumento para elaboração de propostas e
realizações de projectos de infra-estruturas necessárias ao funcionamento da
RNM de Santa Luzia e ilhéus. Estas estruturas serão implementadas
especialmente na ilha de Santa Luzia, na zona de assentamento humano.

Objectivos
 Promover a construção de edificações que serão utilizadas na gestão da
Reserva
 Realizar estudos de viabilidade da instalação de redes de serviços.

Actividades e estratégias
 Elaboração de projecto e construção da Sede Multiuso da Reserva;
 Construção de um abrigo para os pescadores em Portinho;
 Estudos de viabilidade da instalação de redes de telecomunicações;
 Estudos de viabilidade da instalação de sistemas de evacuação de águas
e resíduos;
 Implementação de energias renováveis na ilha de Santa Luzia.
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Resultados esperados
Infra-estrutura básica em boas condições de funcionamento, que permitam a
realização das actividades da Reserva, como administração, recepção aos
turistas e condições de refúgio aos pescadores em trabalho.

5.5.1.2. Programa de Controlo e Fiscalização
Definição
Analisando-se a situação actual da Reserva Natural Marinha, facilmente
percebe-se que o Programa de Controlo e Fiscalização terá uma importância
primordial no funcionamento da gestão desta área protegida. Motivos
históricos, culturais e falta de eficácia na fiscalização têm consentido nos
últimos anos a práticas de inúmeras acções nesta área, que não são favoráveis a
uma gestão sustentável das espécies e habitats que ali existem.
Por este motivo, a fiscalização é ferramenta capital para o sucesso de todas as
actividades subsequentes do plano, e necessita de esforços conjuntos de todas
as entidades relacionadas a esta questão, nomeadamente Guarda Costeira,
Polícia Marítima e Instituto Marítimo Portuário, para que efectivamente este
programa seja implementado com sucesso, pois, de forma contrária, todos os
esforços dispensados em outras acções que são directamente dependentes do
controlo e fiscalização deixarão de serem funcionais, pondo em risco toda a
estrutura do Plano de Gestão.

Objectivos
 Promover e fiscalizar a utilização das áreas definidas na zonagem da
Reserva ;
 Certificar o cumprimento do código de conduta de visitas e deslocações à
ilha de Santa Luzia;
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 Fiscalizar todas as actividades que ocorrem na RNM;
 Controlar a entrada e saída de pessoas;
 Certificar o cumprimento das regras de gestão da Reserva;
 Colaborar na sensibilização, a fim de evitar transgressões;
 Punir os eventuais transgressores.

Actividades e estratégias
 Revisão do Código de Conduta para visitas e deslocações à
Reserva Natural de Santa Luzia e adaptação deste para a Reserva
Natural Marinha;
 Elaboração de estudos de viabilidade sobre a construção de um
cais flutuante no Portinho, em Santa Luzia e outro próximo ao
ilhéu Raso;
 Instalação de bóias para sinalização marinha das zonas de uso da
Reserva;
 Sinalização terrestre através de placas;
 Formações para a Guarda Costeira e Polícia Marítima sobre
fiscalização em AMP’s;;
 Aquisição de embarcações para patrulhas;
 Patrulhas diurnas e nocturnas com embarcações por toda a RNM;
 Fiscalização terrestre dos pescadores e turistas na ilha de Santa
Luzia;
 Inspecção da bagagem e equipamentos transportados pelos
pescadores e turistas antes do desembarque no Portinho;
 Implementação do Sistema de Tráfico Marítimo (VTS) em todas as
embarcações que frequentam a Reserva.

Resultados esperados
 Programa de fiscalização efectivamente implementado;
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 Reserva com fluxo de visitantes, bagagens e equipamentos
totalmente sob controlo das entidades fiscalizadoras;
 Cumprimento das normas de gestão da Reserva;
 Decrescimento das infracções ocorridas dentro da RNM;
 População sensibilizada quanto às regras de conduta que devem
ser cumpridas.

5.5.1.3. Programa de Conservação da biodiversidade e dos habitats

Definição
Instrumento que possibilita a execução de acções que permitam manter o
equilíbrio ecológico dos ecossistemas terrestres e marinhos presentes na
Reserva.

Objectivos
 Conservação e regeneração dos ecossistemas naturais;
 Manter o equilíbrio populacional das espécies de flora e fauna;
 Recuperar populações de espécies ameaçadas;
 Preservar os habitats.

Actividades e estratégias
 Estudo de avaliação da situação das espécies introduzidas invasoras;
 Erradicação de espécies introduzidas invasoras, quando possível;
 Estudos de viabilidade, elaboração e execução de planos de reintrodução
de espécies ameaçadas;
 Aprovação e implementação do Plano de Conservação das aves
marinhas, elaborado pelo INIDA;
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 Actividades que promovam a recuperação de habitats em risco, como
campanhas de limpeza das praias;
 Construção de viveiro para produção de mudas para reflorestação.

Resultados esperados
Populações de animais e plantas em plena recuperação e ecossistemas
equilibrados.

5.5.1.4. Programa de Investigação
Definição
A investigação é a ferramenta base de apoio na gestão da Reserva, pois confere
um suporte científico às decisões referentes à regulamentação das actividades
ou à escolha de prioridades de intervenção.

Objectivos
Conhecer a biodiversidade e os ecossistemas da reserva.

Actividades e estratégias
 Realização de estudos sobre invertebrados;
 Realização de estudos sobre vertebrados terrestres;
 Apoiar a Uni-CV no seu estudo sobre as comunidade de Santa Luzia e
possível expansão dos estudos para toda a Reserva;
 Elaboração de inventário florístico;
 Apoio logístico e técnico aos pesquisadores na realização dos seus
estudos sobre a biodiversidade da RNM;
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 Promover

parcerias

com

instituições

de

pesquisa

nacionais

e

internacionais.

Resultados esperados
 Grande parte das espécies terrestre e marinhas da Reserva inventariadas;
 Habitas da RNM bem conhecidos de forma a promover a melhor gestão
do sítio.

5.5.1.5. Programa de Sensibilização e Educação Ambiental
Definição
A sensibilização e a educação ambiental são estratégias fundamentais para a
gestão sustentável do ambiente em geral e da RNM em particular, visto que a
acção do homem que não tem sensibilidade e conhecimento ambiental é, na
maioria das vezes, a maior ameaça à conservação ambiental.

Objectivos
 Sensibilizar as comunidades, pescadores e visitantes da Reserva sobre a
importância da preservação e/ou conservação da área;
 Capacitar pessoas com conhecimento sobre a dinâmica dos ecossistemas
e a importância do papel do homem na sua conservação ambiental, para
que

estes

se

tornem

elementos

difusores

da

informação

nas

comunidades.

Actividades e estratégias
 Produção de material didáctico para actividades de Educação Ambiental;
 Palestras nas escolas de ensino básico e secundário;
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 Formações sobre temas ambientais;
 Visitas guiadas de escolas à Reserva;
 Actuar com a comunicação social para promoção da imagem da reserva e
campanhas de sensibilização e educação ambiental;
 Construção de um aquário de espécies da RNM na ilha de São Vicente.
Resultados esperados
As comunidades mais sensibilizadas frente às questões ambientais, e aptas a
contribuírem nas acções de conservação do ambiente.

5.5.1.6. Programa de Desenvolvimento Socio-económico
Definição
O desenvolvimento das comunidades que utilizam a RNM é um dos grandes
objectivos do Plano de Gestão e da Reserva Natural Marinha como instituição.
O apoio a actividades de utilização sustentável dos recursos naturais, além de
beneficiar o ambiente, cria nos seus utilizadores um sentimento de valorização
em relação a estes recursos.
A gestão integrada e participativa das comunidades é imprescindível para o
sucesso de gestão de uma AMP, pois, o apoio ao desenvolvimento sustentável
que tenha benefício directo para as comunidades utilizadoras do complexo, cria
um incentivo para que sejam as próprias populações locais a participarem na
preservação dos recursos, e que sejam essas mesmas comunidades que se
oponham à exploração abusiva dos recursos por agentes externos à Reserva.

Objectivos
 Apoiar as comunidades que utilizam a reserva natural em actividades
que promovam a utilização sustentável dos recursos naturais;
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 Auxiliar tecnicamente os pescadores, para que o seu trabalho tenha o
máximo de rentabilidade.

Actividades e estratégias
 Formações para pescadores e outros membros das comunidades sobre
temas como gestão dos recursos da pesca e gestão participativa em áreas
protegidas;
 Reforço e apoio às instituições vocacionadas a trabalhos comunitários,
como as associações de pescadores;
 Dinamização de projectos de apoio à pesca artesanal;
 Intercâmbios entre comunidades piscatórias, pescadores e outros
elementos envolvidos com a RNM;
 Gestão de resíduos na RNM;
 Reabilitação da nascente de água existente em Portinho;
 Construção de estruturas que permitam captação das águas existentes
em outras nascentes da ilha de Santa Luzia.

Resultados esperados
 Uma sociedade envolvida com a gestão da Reserva Natural Marinha;
 Melhorias na qualidade de vida das comunidades que utilizam o
complexo

para

suas

actividades

económicas,

especialmente

os

pescadores.
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5.5.1.7. Programa de Monitorização
Definição
O Programa de Monitorização encarrega-se de determinar quais os elementos
da biodiversidade devem servir como indicadores e serem acompanhados na
sua evolução, além dos indicadores de desenvolvimento socio-económico
relacionados às comunidades utilizadoras da RNM.

Objectivos
Obter dados relativos à evolução dos elementos de fauna e flora de interesse
para a conservação e do desenvolvimento socio-económico das populações
utentes da Reserva.

Actividades e estratégias
 Elaboração de um Plano de Monitorização da RNM;
 Instalação de uma estação meteorológica na Reserva Natural Marinha.

Resultados esperados
Conhecimento aprofundado da situação da biodiversidade marinha e terrestre e
seus habitats, dos factores físicos e qualidade de vida das comunidades.

5.5.1.8. Programa de Ecoturismo
Definição
O ecoturismo é um instrumento indispensável na economia de Cabo Verde. A
RNM, com todos os atributos paisagísticos, biológicos e marinhos que possui, é
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um tesouro existente no arquipélago, que se bem explorado, em um futuro
pode trazer grandes benefícios em termos de sustentabilidade à Reserva,
especialmente através do eco turismo e do turismo científico.

Objectivos
 Promover actividades de divulgação da Reserva;
 Criar as condições mínimas para recepção e alojamento dos turistas.

Actividades e estratégias
 Criação e manutenção do Website da Reserva;
 Instalação de sinalização interpretativa;
 Formação de guias turísticos com conhecimentos aprofundados sobre o
ambiente;
 Realização de um estudo sobre a capacidade de carga da zona de
utilização na ilha de Santa Luzia;
 Constituir parceria entre a RNM e a Direcção Geral do Turismo de forma
a dinamizar as actividades turísticas na Reserva;
 Determinar de uma área dentro da zona de assentamento humano para
acampamento de visitantes;
 Manutenção do Centro de Informação da Reserva;
 Visitas guiadas.

Resultados esperados
Futuramente tornar a Reserva Natural Marinha em um dos destinos turístico de
Cabo Verde, de forma a gerar fundos para a gestão da AMP.
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5.5.1.9. Programa de Financiamento

Definição
O Programa de Financiamento consiste no delineamento de estratégias para a
busca de fundos que auxiliem na execução do Plano de Gestão durante o seu
período de vigência.

Objectivos
Encontrar financiamento para a execução das actividades indicadas no PdG,
durante o seu período de vigência de 5 anos.
Actividades e estratégias
Utilizar o documento do Plano de Gestão como instrumento facilitador na
busca de financiamento.

Resultados esperados
Obtenção do montante necessário para a realização das actividades previstas no
Plano de Gestão.

5.5.1.10. Programa de Sustentabilidade Financeira da Reserva

Definição
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Este programa é de extrema importância como garantia de futuro da RNM, por
permitir a continuação das actividades de funcionamento da Reserva após o
término dos financiamentos externos.

Objectivos
Promover, durante a vigência do plano, actividades que sejam preparatórias
para permitir que a Reserva produza fundos suficientes para se auto sustentar
após o período inicial de 5 anos do PdG, e continue a sua autosustentabilidade
para o futuro.

Actividades e estratégias
 Cobrança de entrada na Reserva;
 Utilização do Centro de Informação como ponto de venda de souvenirs
e materiais divulgativos da Reserva;
 Cobrança de taxas para todas as actividades turísticas elencadas abaixo;
 Exibição de documentários;
 Whale-watching;
 Bird-watching;
 Observação de Tubarão baleia;
 Pesca desportiva
 Mergulho recreativo
 Acampamento

Resultados esperados
A Reserva Natural Marinha total ou parcialmente auto sustentável, após o
primeiro período de 5 anos do Plano de Gestão.
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5.5.1.11. Programa de Seguimento e avaliação
Definição
O Programa S&A é de indispensável para garantir que as actividades previstas
no plano sejam efectivamente implementadas e tenham um seguimento na
próxima edição do PdG.

Objectivos
Fazer o acompanhamento das actividades que estão a ser desenvolvidas e
avaliar a situação do andamento do cronograma frente ao financiamento e
outras condicionantes do Plano.

Actividades e estratégias
 Relatório anual de implementação das actividades;
 Criação e implementação de um sistema de avaliação anual dos sucessos
e constrangimentos do PdG;
 Preparação do plano de trabalho anual;
 Avaliação a meio percurso do Plano;
 Avaliação final do Plano de Gestão e preparação do subsequente.

Resultados esperados
Relatórios sobre a implementação das actividades, avaliação dos êxitos e dos
constrangimentos encontrados durante os 5 anos de trabalho do Plano, que
servirão como subsídios na elaboração do próximo período do Plano.
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5.5.2. Cronograma de Trabalho e Proposta Financeira das Actividades do Plano de Gestão

C

Programa de Intervenção

Programa de Infra-estruturas

Actividade
Construção da Sede da Reserva (Multiuso: Administrativo, Centro de
Informação e Alojamento para pesquisadores)

Muito Alta

Construção do Abrigo de Pescadores

Muito Alta

Estudos de viabilidade da instalação de redes de telecomunicações
Implementação de energias renováveis na ilha de Santa Luzia
Estudos de viabilidade da instalação de sistemas de evacuação de águas e
resíduos

Logística

Aquisição de uma viatura para Reserva
Revisão do Código de Conduta

Programa de Controlo e
Fiscalização

Prioridade

Alta

Alta
Média

2013

2014

2015

Montante (escudos)

100.000,00

100.000,00
3.000.000,00

Alta
Muito Alta

Instalação de bóias para sinalização marinha das zonas de uso da Reserva

Muito Alta

Sinalização terrestre através de placas

Muito Alta

Aquisição de embarcações para patrulhas

2012

Média

Elaboração de estudos de viabilidade sobre construção de cais flutuante no
Portinho, em Santa Luzia e outro próximo ao ilhéu Raso

Formações para a Guarda Costeira e Polícia Marítima sobre fiscalização em
AMP

2011

Alta

150.000,00

120.000,00

430.000,00

Muito Alta
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Patrulhas diurnas e nocturnas com embarcações por toda a RNM

Muito Alta

Fiscalização terrestre dos pescadores e turistas na ilha de Santa Luzia

Muito Alta

Inspecção da bagagem e equipamentos transportados pelos pescadores e
turistas antes do desembarque no Portinho

Muito Alta

Implementação do Sistema de Tráfico Marítimo (VTS) em todas as
embarcações que frequentam a reserva

Programa de Conservação da
Biodiversidade e dos Habitats

Estudo de avaliação da situação das espécies introduzidas invasoras

Muito Alta

Erradicação de espécies introduzidas invasoras

Muito Alta

Elaboração e execução de planos de reintrodução de espécies ameaçadas

Média

Aprovação e implementação do Plano de Conservação das aves marinhas,
realizado pelo INIDA

Alta

Campanhas de Limpeza das praias

Alta

Construção de viveiro para produção de mudas para reflorestação

500 mil dólares
250.000,00

Média

Realização de estudos sobre invertebrados

Alta

400.000,00

Realização de estudos sobre vertebrados terrestres (répteis)

Alta

300.000,00

Média

450.000,00

Alta

450.000,00

Apoiar a Uni-CV no seu estudo sobre a biodiversidade marinha
Programa de Investigação

Alta

Elaboração de inventário florístico
Apoio logístico e técnico aos pesquisadores na realização dos seus estudos
sobre a biodiversidade da RNM

Média

Promover parcerias com instituições de pesquisa nacionais e internacionais

Média
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Programa de Sensibilização e
Educação Ambiental

Programa de Desenvolvimento
Socio-económico

Produção de material didáctico para actividades de Educação Ambiental

Média

900.000,00

Palestras nas escolas de ensino básico e secundário

Média

230.000,00

Formações sobre temas ambientais

Baixa

850.000,00

Visitas guiadas de escolas à Reserva

Baixa

Actuar com a comunicação social para promoção da imagem da reserva e
campanhas de sensibilização e educação ambiental

Alta

Construção de um aquário de espécies da RNM na ilha de São Vicente

Baixa

Formações para pescadores e outros membros das comunidades sobre temas
como gestão dos recursos da pesca e gestão participativa em áreas
protegidas

Média

Reforço e apoio às instituições vocacionadas a trabalhos comunitários, como
as associações de pescadores

Média

280.000,00

Dinamização de projectos de apoio à pesca artesanal

Alta

Intercâmbios entre comunidades piscatórias, pescadores e outros elementos
envolvidos com a RNM

Baixa

Gestão de resíduos na RNM
Reabilitação da nascente de água existente em Portinho
Construção de estruturas que permitam a captação das águas existentes em
outras nascentes da ilha de Santa Luzia
Elaboração de um Plano de Monitorização da RNM

3.000.000,00

800.000,00

500.000,00

Muito Alta

500.000,00

Alta

50.000,00

Média
Alta

450.000,00

Programa de Monitorização
Instalação de uma estação meteorológica na Reserva Natural Marinha

Média
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Criação e manutenção do Website da Reserva

Média

300.000,00

Instalação de sinalização interpretativa

Média

100.000,00

Alta

750.000,00

Formação de guias turísticos voltados ao ambiente
Realização de um estudo sobre a capacidade de carga da zona de utilização
na ilha de Santa Luzia

Média

Constituir parceria entre a RNM e a Direcção Geral do Turismo de forma a
dinamizar as actividades turísticas na Reserva

Baixa

Estabelecimento de uma área de acampamento

Média

100.000,00

Programa de Ecoturismo

Programa de Financiamento

Gestão do Centro de Informação da Reserva

Alta

Visitas guiadas

Baixa

Utilizar o documento do Plano de Gestão como instrumento facilitador na
busca de financiamento

Muito Alta

Cobrança de entrada na Reserva

Muito Alta

Utilização do Centro de Informação como ponto de venda de souvenirs e
materiais divulgativos da Reserva

Programa de Sustentabilidade
Financeira da Reserva

250.000,00

Alta

Exibição de documentários

Média

Observação de Tubarão baleia

Média

Whale-watching

Média

Bird-watching

Média

Pesca Desportiva

Média
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Programa de Seguimento e
avaliação

Salário do Staff da Reserva

Mergulho Recreativo

Média

Acampamento

Média

Cobrança de Taxas para todas as actividades listadas acima

Alta

Implementação de um sistema de avaliação anual dos sucessos e
constrangimentos do PdG

Alta

Relatório anual de implementação das actividades

Alta

Preparação do plano de trabalho anual

Alta

Avaliação a meio percurso do Plano

Alta

Avaliação final do Plano de Gestão e preparação do subsequente

Alta

Coordenador local

5.700.000,00

Técnico em Conservação e Biodiversidade

3.600.000,00

Técnico em Desenvolvimento socio-comunitário

3.600.000,00

Técnico em ecoturismo

3.600.000,00

Responsável pela fiscalização

3.600.000,00

Guias (3)

1.800.000,00

Guardas (6)

1.200.000,00

AA

Página 138

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMADA, E. O. 1992. Variação sazonal da dinâmica das águas da zona das
Canárias. Tese do diploma em Oceanologia. Odessa
ALMADA, E. O. 1994. Caracterização Oceanológica das Zonas de Pesca da ZEE
do Arquipélago de Cabo Verde, in Boletim-Científico nº0 do INDP. Mindelo
1994.
ANCOCHEA, E. et al, 2006. Geology of Branco Island. Geogaceta, 39 (39-42)
ANDREONE, F., GUARINO, F., 2003. Giant and long-lived? Age structurein
Macroscincus coctei, an extinct skink from Cape Verde. Amphibia_Reptilia
24:459-470
ARECHAVALETA, M. N. et al., 2005. Lista preliminar de espécies silvestres de
Cabo Verde (hongos, plantas y animales terrestres). Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, Gobierno de Canarias.
BARBOSA, L. A. G., 1961. Subsídios para um dicionário de plantas de Cabo
Verde. Garcia de Orta, vol.9 (nº1):37-91
BIOSFERA I, 2008. Relatório de Actividades do Projecto ilhéu Raso 2008. São
Vicente, Cabo Verde
BIOSFERA I, 2009. Relatório de Actividades do Projecto ilhéu Raso 2009. São
Vicente, Cabo Verde
BIOSFERA I, 2009. Relatório sobre a acção de formação no ilhéu Raso em
Outubro de 2009
BRÄNDLE, J. L., 2006. Composition and evolution of lava flows from Branco
island. Geogaceta, 40 (91-94)
BROWN, R. P. et al., 2001. Phylogeography of Cape Verde Islands skinks
(Mabuya). Molecular Ecology, 10 (1593-1597)
CARRANZA, S. et al., 2001. Parallel gigantism and complex colonization
patterns in the Cape Verde scincid lizards Mabuya and Macroscincus (Reptilia:
Scincidae) revealedby mitochondrial DNA sequences. The Royal Society. Proc.
R. Soc. Lond. 268 (1595-1603)
CLAUDET, J. et al. Marine reserves: size and age do matter. Ecology Letters,
(2008) 11: 481–489

Página 139

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

DECRETO-LEI 03/2003 – Estabelece o regime jurídico dos espaços naturais,
paisagens, monumentos e lugares que merecem um tratamento especial. B.O.
n°6 Série de 24 de Fevereiro
DECRETO – REGULAMENTAR 07/2002 – Estabelece as medidas de
conservação e protecção das espécies vegetais e animais. B.O. n°37 Série de 30
de Dezembro
DECRETO-LEI 40/2003 - Estabelece o regime jurídico de Reserva Natural
Integral de Santa Luzia. Série de 27 de Outubro
DINIZ, A. & MATOS, G. 1994. Carta de Zonagem Agro-ecológica e da
Vegetação de Cabo Verde. VII. Ilha de Santa Luzia. 69 – 120 p.
FREITAS, R., 2000. Situação geográfica e características oceanológicas de Cabo
Verde. Isecmar, Cabo Verde.
FRIEDLAENDER, I, 1914. Subsídios para o conhecimento das ilhas de Cabo
Verde. Tipografia da Cooperativa Militar, Lisboa.
GOMES, S.,1994. Nomes vernáculos e vulgares de plantas de Cabo Verde.
INIDA. Garcia de Orta, Sér. Bot., Lisboa, (127-150)
INDP, 2006. Proposta de procedimentos legais e código de conduta provisório,
para visitas e deslocações à Reserva Natural Integral (RNI) de Santa Luzia
INDP, 2007. Estudo Socioeconómico da AMP da Baia da Murdeira e da Ilha de
Santa Luzia, Ilhéus Branco e Raso. Mindelo
INIDA, 2005. Monitorização da Avifauna Ameaçada de extinção - Estudo para a
criação de um plano de gestão e conservação para a Cagarra. Santiago
INIDA, 2007. Plano de Conservação de Aves Marinhas. Santiago
IWDG, 2006. Report prepared by Dr Simon Berrow On behalf of the Irish Whale
and Dolphin Group. Cape Verde
JESUS, J., BREHM, A., HARRIS, D. J., 2002. Relationships of Tarentola (Reptilia:
Gekkonidae) from the Cape Verde Islands estimated from DNA sequence data.
Amphibia-Reptilia 23:47-54
LAGUNA, J. B., 1985. Plateaux insulaires et Zone Economique Exclusive de la
République du Cap Vert. FAO/CVI/82/003/Rapp/Tech/6.
LEI 79/III/90 – Declara como as Reservas Naturais a ilha de Santa Luzia e
todos os ilhéus de Cabo Verde. B.O n°25 Série de 26 de Maio

Página 140

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

LEYENS T. & LOBIN W., 1996. Primeira lista vermelha de Cabo Verde. Cour.
Forsch.-Inst. Senckenberg, 193.
MATEO, J. A., JURADO, L. F. L., MÁRQUEZ, M. G., 2005. Primeras evidencias
de la supervivencia del scinco gigante de Cabo Verde, Macroscincus coctei. Bol.
Asoc. Herpetol. Esp. 15 (2)
MENEZES, G.M. et al., 2004. Annotated list offishescaught by the R/V
Arquipélago off the Cape Verde Archipelago. Arquipelago Life and Marine
Sciences, 21 A, 57–71
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAS, Gabinete de
Estudos e Planeamento, 2003. Plano de Gestão dos Recursos das Pescas. Praia
MOAL, R.A. 1976. Assistance au développement dês pêches maritimes aux îles
du Cap-Vert. Prèmiere mission, República de Cabo Verde. Ministério da
Economia. Republique Française, Ministère de la Coopération. 116p.
NAVAL OCEANOGRAPHIC OFFICE, 2001. Report of survey. Stennis Space
Center, Mississippi
NOGALES, M. e tal., 2004. A Review of Feral Cat Eradication on Islands.
Conservation Biology, Vol.18, nº2 (310-319)
OJEDA-MARTÍNEZ, C. et al., 2009. A conceptual framework for the integral
management of marine protected areas. Ocean & Coastal Management 52 (89–
101)
PCMC, 2009. Estudo sobre a caracterização e análise dos saberes locais das
comunidades que utilizam os recursos do complexo Santa Luzia, Ilhéus Branco
e Raso.
REINER, F. 2005. Catálogo dos peixes do arquipélago de Cabo Verde. República
de Cabo Verde, INDP, Mindelo.337p
RIBEIRO, O. As ilhas de Cabo Verde no princípio do século XIX. Memórias de
António Pusich publicadas e anotadas por Orlando Ribeiro. Revista da Junta
das Missões Geográficas e de Investigação do Ultramar. Vol. IV. nº4
SCHLEICH, H. H., 1987. Herpetofauna Caboverdiana. Spixiana, Supplement 12,
München.
SILVA, A. L.C. et al., 2001. História Geral de Cabo Verde. Vols. I, II e III.
Instituto de Investigação Tropical, Insituto Nacional de Investigação Cultural.
Portugal.
Página 141

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

SILVA, R. et al. 1999. Rapport national sur l´etat de la biodiversite – convention
de la biodiversite. Ministère de l´Agriculture, de l´Alimentation et
l´Environnement – Secretariat Executif pour l´ Environnement. Projet GEF
PNUD – CVI/96/G3, Praia, Cabo Verde, 58p.
TOSCO, R. B., 2006. Bibliografía sobre flora y vegetación vascular terrestre del
archipiélago de Cabo Verde (W-África). Santa Cruz de Tenerife, Canárias
Uni-CV, 2009. Estrutura das comunidades bentónicas da Reserva Natural
Integral de Santa Luzia - Cabo Verde: subsídios para o monitoramento contínuo
WRANIK W., 2007. Final Report - Faunistic Survey Vol. I. Gestão de
Participação Integrada dos Ecossistemas dentro e à volta das Áreas Protegidas,
(Fase I), Governo de Cabo Verde/GEF/PNUD. Cabo Verde, 314 pp.
WWF, 2009. Análise dos Conflitos Existentes em Torno do Complexo Santa
Luzia, Ilhéus Branco e Raso
Relatório da 1ª Assembleia dos pescadores artesanais que utilizam o complexo
de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso, 2008
http://www.sia.cv
http://www.birdlife.org
http://www.iucnredlist.org/

Página 142

Proposta do Plano de Gestão da Reserva Natural de Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso

GLOSSÁRIO

Área protegida
Superfície de terra e ou mar, ou ambos conjuntamente, especialmente destinada
à protecção dos seus recursos naturais e recursos culturais associados, gerida
através de meios jurídicos.
Batimétrica
Medidas dos fundos oceânicos
Capacidade de carga
Capacidade que uma zona geográfica apresenta em acolher no seu interior uma
determinada actividade, obra ou projecto.
Cetáceos
Ordem de animais marinhos mamíferos, como as baleias e golfinhos.
Comunidades bentónicas
Comunidades de organismos marinhos que vivem no substrato, fixos ou não,
como os corais por exemplo.
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Conservação
De acordo com UICN, define-se conservação como: “o uso de organismos e de
ecossistemas pelo homem, a fim de garantir a sustentabilidade desse uso.
Outra definição é: “Conservação é entendida como processo de gestão e de
manejo de recursos naturais, de espécies e de ecossistemas, visando garantir a
manutenção dos processos ecológicos, das características originais das espécies,
das populações e da informação genética, num padrão compatível e sustentável
com o desenvolvimento de actividades humanas.
Degradação
É um processo de degeneração do ambiente, onde as alterações biofísicas do
meio provocam uma alteração na fauna e flora natural, com eventual perda de
biodiversidade.
Desenvolvimento sustentável
Modelo de desenvolvimento que busca integrar as dimensões económicas,
sociais e ambientais, promovendo a melhoria da qualidade de vida das pessoas
sem comprometer o ambiente e os recursos, tanto para a geração actual como a
futura.

Ecossistema
É uma comunidade ou grupo de comunidades que se encontram numa
determinada área geográfica, juntamente com o ambiente abiótico no qual se
encontram. Consiste no maior nível de interação ecológica.
Anexo
Endemismo / Espécies Endémicas
Espécies endémicas são aquelas que apenas existem em determinadas regiões
ou numa única região.
Erosão
Perda gradual do solo, que desloca-se para zonas mais baixas devido a factores
como ventos e chuvas.
Espécie ameaçada
É aquela espécie cujas populações estão decrescendo a ponto de colocá-la em
risco de extinção.
Espécies em perigo de extinção
Espécies que sua população sofre pela redução de seu habitat ou pela drástica
redução de seu número, tornando-se muito difícil a possibilidade de sobreviver
se persistirem as actuais tendências adversas.
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Espécies extintas
Segundo a Lista Vermelha da IUCN, um animal (ou planta) deverá ser
considerado extinto: “quando não houver dúvida razoável de que o último
indivíduo morreu”, isto é, quando um determinado organismo não mais existe
na natureza.
Extinção
Desaparecimento total dos organismos pertencentes a uma determinada
espécie. Utiliza-se o termo extinto na natureza para populações que existem
apenas em cativeiros e não mais livres no seu habitat natural.
Fragilidade
Indicador do grau de vulnerabilidade que o meio possui de acordo com
determinadas actuações que o podem deteriorar.
Gestão de espaços naturais
Conjunto de acções e de instrumentos para coordenar as actividades de uma
área de protecção, de acordo com o interesse de todos os actores locais
envolvidos.
Habitat
Lugar onde vive um organismo, população ou uma comunidade, que se
caracteriza por apresentar um particular conjunto de condições ambientais que
permitem o seu desenvolvimento.
Haliêutico
Ligado à pesca e aos seus recursos.
Herpetofauna
Referente aos répteis.
Ictiofauna
Referente aos peixes.
Impacte ambiental
Alteração do meio ambiente decorrente da intervenção humana.
Indicador
Informação de carácter geralmente quantitativo, que gera uma noção sobre um
fenómeno complexo e sua evolução, de acordo com a comparação com a
situação ideal.
Indígena ou nativa
Espécies indígenas ou nativas são as que existem naturalmente num local e que
para lá foram levada há muito tempo.
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Monitorização
Acompanhamento temporário do processo naturais, permitindo a obtenção de
informação sobre a gestão realizada, mediante a medição e a quantificação de
certos parâmetros, definidos com antecedência, e mediante a aplicação de uma
metodologia padronizada.
Normativa
Conjunto de leis e regulamentos sobre o meio ambiente.
Peixes pelágicos
Se refere aos peixes que vivem nas águas oceânicas abertas, sem dependência
do substrato.
Peixes demersais
Aqueles peixes que, apesar de apresentarem capacidade de natação, vivem a
maior parte do tempo associados ao substrato, em fundos arenosos ou rochosos.
Preservação
Acção de proteger contra a destruição e qualquer forma de dano ou
degradação, um ecossistema, uma área geográfica definida ou espécies animais
e vegetais ameaçadas de extinção.

Rede (ou Sistema) de áreas protegidas.
Redes em que estão representadas diferentes categorias de protecção e de
gestão, dispostas no território com um sentido estratégico, de forma a
permitirem a optimização de suas finalidades.
Reserva Natural
Espaços amplos que contêm predominantemente sistemas naturais com habitat,
espécies ou amostras representativas da biodiversidade do país, onde pode
haver população local que aproveite os recursos vivos segundo as prática
tradicionais.
Plano de Gestão
Resíduo
Quantidade de um produto ou de seus derivados, que fica depois do seu uso ou
aplicação e que se destina ao abandono.
Seláceos
Peixes cartilaginosos como os tubarões e as raias.
Termoclima
Camada de água na qual a temperatura muda rapidamente entre a camada de
água quente superior e a camada de água fria inferior.
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Zonas de amortecimento
São áreas externas às áreas protegidas e estratégicas para a conservação do
ecossistema em questão, pelos seus aspectos biofísicos e/ou socio-económicos.
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ANEXOS
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Anexo I - Fichas das Unidades Ambientais
UAH1
Área terrestre de espécies ameaçadas e emblemáticas
Descrição e caracterização
Zona terrestre ocupada por espécies vegetais, répteis terrestres e aves
Localização
Toda a área terrestre de Santa Luzia e do ilhéu Branco exceptuando-se as zonas de dunas e toda a área
terrestre do ilhéu Raso
Características físicas
A Unidade caracteriza-se por grandes planícies, e algumas cadeias de montanhas com altitude máxima
de 397 metros (Monte Topona) na ilha de Santa Luzia, 353 metros (Monte Berta) no ilhéu Branco e 165
metros (Monte da Ribeira do Ladrão) no ilhéu Raso. Geologicamente Santa Luzia é constituída por um
complexo eruptivo constituído por mantos basálticos, em alternância com camadas de brechas, tufos e
piroclastos. Há formações calcárias dispersas em diversos pontos da ilha.
Os solos mais representativos da ilha são: Fluvissolos, Leptossolos, Cambissolos e Arenossolos.
O ilhéu Branco é essencialmente é formado por um apiliamento monótono de escoadas de lavas
basálticas muito escuras e inclinadas, atravessado por numerosos diques, também basálticos. A maior
parte das rochas são formadas por basaltos olivínico piroxénicos plagioclásicos e por basaltos olivínico
piroxénicos, com uma parte de fenocristais muito variável. (Ancochea et al., 2006)
Características bióticas
A vegetação da área é predominantemente herbácea, extremamente adaptada ao clima árido. Até o
momento registou-se 8 espécies endémicas, nomeadamente Lotus brunneri, Forsskaolea procridifolia,
Paronychia illecebroides, Aspargus squarrosus, Frankenia ericifolia, Helianthemum gorgoneum e Limmonium
brunneri.
Na Santa Luzia também há alguns raros exemplares arbóreos de Prosopis juliflora.
A fauna terrestre é representada principalmente pelas famílias Scincidae e Geckonidae, representadas
por 14 espécies endémicas.
Quanto à avifauna, a ilha de Santa Luzia apresenta raros exemplares de espécies importantes para a
conservação. Em contrapartida, nos ilhéus Branco e Raso a variedade de espécies e abundância é muito
grande, e estes dois ilhéus são pontos de reprodução para diversas espécies de aves marinhas
ameaçadas de extinção, com destaque para Calonectris edwardsii, endémica de Cabo Verde, Alauda
razae, endémica exclusiva da ilha de Santa Luzia, além de outras importantes espécies como: Bulweria
bulwerii, Puffinus assimilis boydi, Oceanodroma castro, Pelagodroma marina, Phaeton aethereus, Sula
leucogaster, todas ameaçadas segundo a 1ª Lista Vermelha de Cabo Verde.
Usos e actividades
A área de Santa Luzia tem sido utilizada historicamente por pessoas que ali possuíam animais e
mantinham casas com pastores. Hoje este tipo de uso não se pratica mais, porém actualmente o uso
mais realizado principalmente em Santa Luzia e ilhéu Raso é o fundeio de barcos de pesca e
consequente acampamento dos pescadores, turismo e apanha de pasto em Santa Luzia.
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UAH2
Ecossistema de dunas
Descrição e caracterização
Zona terrestre ocupada por dunas, que abrigam as espécies de flora e fauna características.
Localização
Ilha de Santa Luzia na sua porção sudeste, atravessando a ilha na direcção da Praia de Francisca ao sul,
até a Praia dos Achados ao norte.
No ilhéu Branco, na porção central da ilha direccionada a sudoeste, até uma altura de
aproximadamente 100m, na Praia do Porto de Arrastador.
Características físicas
Superfície de encosta recoberta por manto de areia calcária solta, recobrindo nível basáltico sob
influência dos ventos dominantes de NE. Recobrem em grande parte a aplanação de base que se
estende para além do sopé do maciço montanhoso, soterrando mantos basálticos e superfícies de
deposição ou de escorrência que primitivamente afloravam.
Características bióticas
A vegetação da área é caracteristicamente dunar, apresentando espécies extremamente adaptadas a
este tipo de habaitat. As espécies mais encontradas nas dunas são Zygophyllum waterlotii, Zygophyllum
fontanesii, Cyperus cadamosti, Cyperus bulbosus, Heliotropium crispum, Polycarpaea nivea e Frankenia
ericifolia, sendo a última uma espécie endémica.
As dunas de Santa Luzia apresentam uma característica muito peculiar, que são raízes aéreas
fossilizadas, que produzem formações muito interessantes.
Nas dunas do ilhéu Branco ocorrem tentativas de nidificação de tartarugas marinhas.
Usos e actividades
Turismo

UAH3
Orla costeira
Descrição e caracterização
Zona costeira de Santa Luzia e dos ilhéus desde 100 metros na zona de costa até a cota de -2m.
Subdivide-se em 2 zonas: praias de areia e outras formações costeiras como praias de pedras e encostas
rochosas

Os outros dados constam das sub-unidades de UAH3
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UAH3.1
Praias de Areia
Descrição e caracterização
Extensões de praias de areia
Localização
Praia Palmo de Tostão e Praia de Francisca, ao sul de Santa Luzia, e Praia dos Achados, a norte
Características físicas
Areia de origem calcária
Características bióticas
No litoral da ilha de Santa Luzia a vegetação começa a aparecer muito além do nível máximo das
marés, pelo que não existem comunidades vegetais de praias. A ave encontrada nesta unidade
normalmente é o Guincho (Pandion haliaetus), além de aves de beira-mar, nomeadamente Arenaria
interpres e Calidris alba.
Usos e actividades
Turismo e uso recreativo

UAH3.2
Outras formações costeiras: Praias de pedras e encostas rochosas
Descrição e caracterização
Zonas de praia sem areia, compostas de pedras e cascalhos e área de escarpas rochosas que encontram
o mar.
Localização
Algumas pontas da ilha de Santa Luzia, todo o ilhéu Branco com excepção da zona de dunas e toda a
orla costeira do ilhéu Raso.
Características físicas
Plataformas costeiras, de rochas basálticas recobertas de blocos e calhaus. Os solos mais encontrados
são os Leptossolos líticos e Cambissolos crómicos.
Características bióticas
Nesta região a vegetação é melhor representada pelos géneros Chloris e Dichantium.
A fauna encontrada nessa zona é rica em aves marinhas, devido a serem as encostas rochosas o habitat
preferido destas espécies, especialmente nos ilhéus Branco e Raso. Calonectris edwardsii, Phaethon
aethereus e Sula leucogaster são as algumas das mais representativas entre as espécies de avifauna
presentes nesta unidade.
Usos e actividades
Estas zonas actualmente são muito utilizadas para a pesca, e nos casos das Praias de pedras são
utilizadas como arrastador para botes de pescadores, além de serem utilizadas em actividades como
procura do isco, polvo e caranguejo.
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UAH4
Ecossistema marinho representativo
Descrição e caracterização
Zona composta por grande biodiversidade marinha como comunidades representativas de corais,
moluscos e crustáceos, sendo alguns deles espécies endémicas e ameaçadas.
Ocorre nesta zona reprodução de inúmeras espécies, as quais possuem grande valor ecológico e
económico.
Localização
Desde -2m na zona costeira até a batimétrica dos 24 metros ao redor da ilha de Santa Luzia e dos ilhéus
Branco e Raso.
Características físicas
Esta unidade é caracterizada como um ambiente de alta energia, especialmente a região sul e este da
ilha de Santa Luzia.
Características bióticas
Presença de comunidades coralinas, algas, rodólitos, e alguns peixes pelágicos. Dentre os corais, os
mais representativos nesta unidade são Siderastrea radians, Porites asteroides, Millepora alciocornis e Favia
fragum.
As aves que frequentam esta unidade são aquelas que normalmente se alimentam de peixes, portanto
praticamente todas as aves marinhas do complexo.
Usos e actividades
Estas zonas são utilizadas para mergulho desportivo e também para mergulho de pesca de lagosta e
badejo com espingarda e garrafa.
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UAH5
Zona de utilização humana
Descrição e caracterização
Área marinha utilizada para pesca artesanal.
Localização
A partir dos 24 metros de profundidade, até a batimétrica dos 200 metros, que corresponde ao limite da
RNM de 2,5 milhas náuticas, incluindo toda a parte sul da AMP, com excepção do extremo sudoeste de
Santa Luzia, e todo o entorno dos ilhéus Branco e Raso.
Características físicas
A plataforma continental onde se situa a unidade é a 2ª mais importante de Cabo Verde, sendo
potencial fonte de biomassa e biodiversidade.
Características bióticas
Zona de abundância de espécies pelágicas e demersais, sendo alguns dos mais comuns as Cavalas,
(Decapteurs sp.), Chicharro (Selar crumenophthalmus), Serra ou Djeu (Acanthocybium solandri), Moréias
(família Muraenidae), Garoupa (Cephalopholis taeniops), Patudo (Thunnus obesus), entre muitas outra.
A biodiversidade marinha também conta com a presença de espécies de baleias, como a emblemática
Baleia de Bossas (Megaptera novaeangliae), algumas espécies de golfinhos e tubarões, alguns de grande
porte como o Tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier). Também há tartarugas marinhas, sendo a Tartaruga
Comum, Tartaruga Verde e Tartaruga de Casco Levantado as mais comuns, (Caretta caretta, Chelonia
mydas e Eretmochelys imbricata) respectivamente.
Usos e actividades
Pesca artesanal e actualmente ainda utilizada para pesca industrial e semi-industrial.
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UAH6
Área marinha de espécies ameaçadas e emblemáticas
Descrição e caracterização
Área marinha onde não se realiza de forma intensa a pesca
Localização
A partir dos 24 metros de profundidade, até a batimétrica 200 metros, que corresponde ao limite da
RNM de 2,5 milhas náuticas .
Inclui todo o Sudoeste até este de Santa Luzia e extremo norte da AMP, incluindo a área norte dos
ilhéus.
Características físicas
Os fundos oceânicos encontrados na RNM apresenta, algumas vezes, coloração avermelhada, o que
indica um ambiente oxidante.
Características bióticas
Zona de abundância de espécies pelágicas e demersais, sendo alguns dos mais comuns as Cavalas,
(Decapteurs sp.), Chicharro (Selar crumenophthalmus), Serra ou Djeu (Acanthocybium solandri), Moréias
(família Muraenidae), Garoupa (Cephalopholis taeniops), Patudo (Thunnus obesus), entre muitas outra
A biodiversidade marinha também conta com a presença de espécies de baleias, como a emblemática
Baleia de Bossas (Megaptera novaeangliae), algumas espécies de golfinhos e tubarões, alguns de grande
porte como o Tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier). Também há tartarugas marinhas, sendo a Tartaruga
Comum, Tartaruga Verde e Tartaruga de Casco Levantado as mais comuns, (Caretta caretta, Chelonia
mydas e Eretmochelys imbricata) respectivamente.
Usos e actividades
Actualmente pesca, mergulho e potenciais usos turísticos futuros.
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Anexo II - Ficha das Unidades de Diagnóstico
Unidade de Diagnóstico
UD1
Unidades Ambientais
Homogéneas

Estado de conservação dos
recursos naturais

Impactes das actividades
humanas

Área terrestre de espécies ameaçadas e emblemáticas
UAH1 - Área terrestre de espécies ameaçadas e emblemáticas
UAH2 - Ecossistema de dunas
A unidade é caracterizada por espécies muito bem a adaptadas ao
clima árido, e encontram-se em bom estado de conservação.
Até o momento registou-se 7 espécies endémicas, nomeadamente
Lotus brunneri, Forsskaolea procridifolia, Paronychia illecebroides,
Aspargus squarrosus, Frankenia ericifolia, Helianthemum gorgoneum,
Limmonium brunneri e Kickxia elegans subsp. dichondrifolia
Dentre as espécies indígenas e / ou introduzidas destacamos:
Calotropis procera, Prosopis juliflora, Aizoon canariensis, Fagonia cretica,
entre outras.
A vegetação dunar encontra-se em óptimo estado de conservação:
as espécies mais encontradas neste habitat são: Zygophyllum
waterlotii, Zygophyllum fontanesii, Cyperus cadamosti,
Cyperus bulbosus, Heliotropium crispum, Polycarpaea nivea e Frankenia
ericifolia, sendo a última uma espécie endémica.
Dentre as espécies de aves que frequentam e nidificam nesta área,
destacamos Calonectris edwardsii, endémica de Cabo Verde, Alauda
razae, endémica exclusiva da ilha de Santa Luzia, além de outras
importantes espécies como: Bulweria bulwerii, Puffinus assimilis boydi,
Oceanodroma castro, Pelagodroma marina, Phaeton aethereus, Sula
leucogaster e Pandion haliaetus.
Quanto à herpetofauna destacam-se 14 espécies endémicas, que
podem ser encontradas nesta unidade. Tanto a herpetofauna
quanto a avifauma encontra-se em estado crítico de conservação,
com muitas espécies em risco de extinção.
Houve anteriormente problemas de sobreexploração de espécies
como o Tortolho (Euphorbia tuckeyana) que hoje está praticamente
desaparecido da ilha, além da erosão natural.
Há ainda introdução de animais exóticos, que pode causar
desequilíbrio ecológico. O acúmulo de lixo, caça e acampamentos
não permitidos, trazem problemas de deterioração da paisagem.
Avaliação dos impactes: Muito significativo
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Unidade de Diagnóstico
UD2
Unidades Ambientais
Homogéneas

Estado de conservação dos
recursos naturais

Impactes das actividades
humanas

Área de litoral
UAH3 - Orla costeira
UAH3.1 - Praias de areia
UAH3.2 - Outras formações costeiras: Praias de pedras e encostas
rochosas
A vegetação desta unidade não é muito abundante, devido à sua
proximidade do mar, e pode ser considerada em bom estado.
Algumas das plantas encontradas nesta área são pelos géneros
Chloris sp. e Dichantium sp.
A avifauna é melhor representada pelas espécies: Pandion haliaetus,
Calonectris edwardsii, Phaethon aethereus e Sula leucogaster, além de
aves de beira-mar, nomeadamente Arenaria interpres e Calidris alba.
Este recurso pode ser considerado em estado crítico, devido à caça
em excesso à algumas espécies de aves, que aconteceu durante
muitos anos, e ainda ocorre, apesar de ser em menor escala.
A introdução de animais pode causar desequilíbrio ecológico. O
acúmulo de lixo, caça e acampamentos não permitidos, trazem
problemas de deterioração da paisagem.
Avaliação dos impactes: Significativo
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Unidade de Diagnóstico

Área de espécies de interesse ecológico e comercial

UD3
Unidades Ambientais
Homogéneas

Estado de conservação dos
recursos naturais

Impactes das actividades
humanas

UAH4 - Ecossistema marinho costeiro representativo

Presença de comunidades coralinas, algas, rodólitos, e alguns
peixes pelágicos. Dentre os corais, os mais representativos
nesta unidade são Siderastrea radians, Porites asteroides,
Millepora alciocornis e Favia fragum. O estado de conservação
das comunidades bentônicas é aceitável.
As aves que frequentam esta unidade são aquelas que
normalmente se alimentam de peixes, portanto praticamente
todas as aves marinhas do complexo. Calonectris edwardsii,
Alauda razae, Bulweria bulwerii, Puffinus assimilis boydi,
Oceanodroma castro, Pelagodroma marina, Phaeton aethereus, Sula
leucogaster. O estado de conservação da avifauna da RNM é
considerado crítico.
As espécies de répteis marinhos (tartarugas) estão em estado
crítico, sendo as espécies mais avistadas: Tartaruga Comum,
Tartaruga Verde e Tartaruga de Casco Levantado as mais
comuns, (Caretta caretta, Chelonia mydas e Eretmochelys
imbricata) respectivamente.
A pesca em época de defeso e utilizando práticas não
permitidas coloca em risco a conservação das espécies de
peixes e crustáceos, especialmente a lagosta.
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Unidade de Diagnóstico
UD4
Unidades Ambientais
Homogéneas

Estado de conservação dos
recursos naturais

Impactes das actividades
humanas

Área de utilização humana
UAH5 - Área de utilização humana

Zona de abundância de espécies pelágicas e demersais, sendo
alguns dos mais comuns as Cavalas, (Decapteurs sp.),
Chicharro (Selar crumenophthalmus), Serra ou Djeu
(Acanthocybium solandri), Moréias (família Muraenidae),
Garoupa (Cephalopholis taeniops), Patudo (Thunnus obesus).
O estado de conservação dos peixes é considerado crítico,
devido à grande diminuição da quantidade nos últimos anos.
Os cetáceos Baleia de Bossas, (Megaptera novaeangliae),
Cachalote (Physeter macrocephalus) e Baleia Piloto (Globicephala
macrorhynchus), Golfinho comum (Tursiops truncatus) e mais 3
espécies do género Stenella, além dos seláceos Cação
(Mustelus mustelus),
Tubarão touro (Carcharias taurus)
Tubarão tigre (Galeocerdo cuvier) possuem estado de
conservação indetermindado, necessitando de mais
aprofundados estudos para realizar-se esta definição.
As espécies de répteis marinhos (tartarugas) estão em estado
crítico, sendo as espécies mais avistadas: Tartaruga Comum,
Tartaruga Verde e Tartaruga de Casco Levantado as mais
comuns, (Caretta caretta, Chelonia mydas e Eretmochelys
imbricata) respectivamente.
A pesca em época de defeso e utilizando práticas não
permitidas coloca em risco a conservação das espécies de
peixes.
A caça pode prejudicar as espécies de cetáceos, seláceos, e
tartarugas marinhas, além da presença de barcos estrangeiros
de pesca industrial na área da Reserva pode ser uma ameaça
aos recursos naturais marinhos.
Avaliação dos impactes: Significativo
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Unidade de Diagnóstico
UD5
Unidades Ambientais
Homogéneas

Estado de conservação dos
recursos naturais

Impactes das actividades
humanas

Área marinha de espécies ameaçadas e emblemáticas
UAH6 - Área de biodiversidade marinha

Zona de abundância de espécies pelágicas e demersais, sendo
alguns dos mais comuns as Cavalas, (Decapteurs sp.),
Chicharro (Selar crumenophthalmus), Serra ou Djeu
(Acanthocybium solandri), Moréias (família Muraenidae),
Garoupa (Cephalopholis taeniops), Patudo (Thunnus obesus).
O estado de conservação dos peixes é considerado crítico,
devido à grande diminuição da quantidade nos últimos anos.
Os cetáceos Baleia de Bossas, (Megaptera novaeangliae),
Cachalote (Physeter macrocephalus) e Baleia Piloto (Globicephala
macrorhynchus), Golfinho comum (Tursiops truncatus) e mais 3
espécies do género Stenella, além dos seláceos Cação
(Mustelus mustelus),
Tubarão touro (Carcharias taurus)
Tubarão tigre (Galeocerdo cuvier) possuem estado de
conservação indetermindado, necessitando de mais
aprofundados estudos para realizar-se esta definição.
As espécies de répteis marinhos (tartarugas) estão em estado
crítico, sendo as espécies mais avistadas: Tartaruga Comum,
Tartaruga Verde e Tartaruga de Casco Levantado as mais
comuns, (Caretta caretta, Chelonia mydas e Eretmochelys
imbricata) respectivamente.
A pesca em época de defeso e utilizando práticas não
permitidas coloca em risco a conservação das espécies de
peixes.
A caça pode prejudicar as espécies de cetáceos, seláceos, e
tartarugas marinhas, além da presença de barcos estrangeiros
de pesca industrial na área da Reserva pode ser uma ameaça
aos recursos naturais marinhos.
Avaliação dos impactes: Significativo
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Unidade de Diagnóstico
UD6
Unidades Ambientais
Homogéneas

Estado de conservação dos
recursos naturais

Impactes das actividades
humanas

Área de assentamento humano
UAH1 - Área terrestre de espécies ameaçadas e emblemáticas
UAH3.1 - Praias de areia
A vegetação desta unidade não é muito abundante, devido à
sua proximidade do mar, e pode ser considerada em bom
estado. Algumas das plantas encontradas nesta área são pelos
géneros Chloris sp. e Dichantium sp., além de muitas
gramíneas e alguns exemplares de Acácia (Prosopis juliflora)
O estado de conservação da avifauma é crítico, contando
apenas com exemplares de Pardal (Passer iagoensis)
A introdução de animais pode causar desequilíbrio ecológico.
O acúmulo de lixo, caça e acampamentos não permitidos,
trazem problemas de deterioração da paisagem.
Avaliação dos impactes: Significativo

ANEXOS CARTOGRÁFICOS

Anexo III - Carta dos limites da Reserva Natural Marinha
Anexo IV - Carta das Unidades Ambientais
Anexo V– Carta das Unidades de Diagnóstico
Anexo VI - Carta de Zonas Básicas
Anexo VII – Carta das Zonas Específicas
Anexo VIII - Carta da localização das espécies de aves
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Anexo III - Carta dos limites da Reserva Natural Marinha
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