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Introdução 

 
O delta do rio Senegal é marcado pela beleza das suas paisagens e pela riqueza dos seus 

ecossistemas e biodiversidade. Alberga, em particular, a Reserva Transfronteiriça da Biosfera 

(RBT) situada entre Senegal e Mauritânia. Com o fim de asegurar eficazmente a conservação 

deste património natural, os parques e as reservas foram estabelecidos por ambos os países. 

Este é particularmente o caso do Parque Nacional de Diawling, em Mauritânia e o Parque 

Nacional do Langue de Barbarie, em Senegal. No entanto, além do desafio da conservação, 

também existe o desafio em poder promover de forma sustentável este património. Isto é 

bastante necessário já que o delta inferior do rio Senegal também incorpora muitos outros 

aspectos importantes, tais como a população, a história e a cultura. Pelo que as atrações naturais 

e socioculturais desta área podem constituir uma importante fonte de desenvolvimento 

económico e social.  

Para melhor identificar os ativos e definir as estratégias de valorização do delta do rio Senegal 

por meio do ecoturismo, o projeto ECOTOUR, em parceria com a rede AFRIMAR e a PRCM, 

encarregou-se de um estudo sobre as potencialidades ecoturísticas desta área. Este estudo 

consiste na descrição detalhada das características naturais e socioculturais do Site de Gharha 

e do Langue de Barbarie e analisar os fatores do desenvolvimento do ecoturismo nesses dois 

locais. O objetivo geral consiste em destacar a relevância de cada um dos dois locais 

seleccionados para o desenvolvimento das atividades de ecoturismo do projeto ECOTOUR, no 

âmbito da Reserva Transfronteiriça da Biosfera entre o Senegal e a Mauritânia. Este relatório 

está dividido em cinco seções e apresenta o contexto, o foco e os resultados gerais do estudo. 

Também engloba um conjunto de recomendações formuladas como medidas bioecológicas e 

socioeconómicas essenciais para o desenvolvimento do Plano de Gestão do Desenvolvimento 

do Ecoturismo nos locais estudados. 

 

1 Contexto e objetivos do estudo 

1.1 Contexto do estudo 

A Reserva Transfronteiriça da Biosfera (RBT) do delta do rio Senegal está localizada entre  

Senegal e a Mauritânia (Figura 1). Foi criada em junho de 2005 e cobre uma área de 641.768 

hectares, dos quais 87,6% estão na zona continental e o restante na área marinha. A população 

total da Reserva é estimada em 440.000 habitantes. A Reserva é um mosaico de ecossistemas 

do delta que se estende desde Richard Toll até a costa do Oceano Atlántico e a foz do rio 

Senegal, que forma a fronteira entre os dois países. Com cinco sítios Ramsar e dois patrimónios 

mundiais da UNESCO, incluindo a cidade de Saint Louis, o delta do rio Senegal é um dos 

principais santuários de aves migratórias na África Ocidental, e portanto, uma gestão 

sustentável e coordenada é essencial para promover as sinergias necessárias e facilitar as 
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intervenções para combater a pobreza e ao mesmo tempo garantindo a conservação da 

Biodiversidade . 

 

 

Figura 1.- Mapa de localização da Reserva Transfronteiriça da Biosfera 

 

Além dos ricos ecossistemas que a constituem, como comentado anteriormente, a população 

local, a história e a cultura também são elementos de grande valor incluidas na Reserva. Os dois 

locais, objeto deste estudo (Site de Gharha na Mauritânia e Langue de Barbarie no Senegal), 

têm grandes vantagens em termos de conservação da biodiversidade, mas também no 

desenvolvimento de oportunidades para combater a pobreza. Localizado nas dunas costeiras do 

sul da Mauritânia, o Site de Gharha se estende entre o mar e o manguezal N'Tiallakh, onde estão 

as águas estuarinas, os pântanos e os mangues de Rhizophora cemosa, específicos do delta 

inferior. Está localizado nos vales das dunas costeiras e pontilhado de palmeiras. Está cheio de 

restos da antiga estrada de sal da cidade original de Gharha. Durante o período de novembro a 

março há aves marinhas e costeiras, como famílias de pelicanos, andorinhas, garças, cormorões 

e aves pernaltas que colonizam os mangues de N'Tiallakh. No que respeita ao Langue de 

Barbarie, consiste em um cordão de dunas entre o rio Senegal e o Oceano Atlántico, com 

vegetação específica dominada pelo filão, um habitat valioso para as garças. Também é uma 

área importante para a hibernação de aves e está marcado pelas lagoas de Lawmar e Dooty, que 
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constituem uma área de alimentação para milhares de aves costeiras e limícolas. Além disso, a 

sua faixa costeira constitui um local de nidificação para quatro espécies de tartarugas marinhas. 

1.2   Objetivos do estudo  

O objetivo geral do estudo está em destacar a relevância de cada um dos dois locais selecionados 

para o desenvolvimento das atividades de ecoturismo do projeto ECOTOUR, no contexto da 

Reserva Transfronteiriça da Biosfera entre o Senegal e a Mauritânia. O resultado deste objetivo 

geral requer o alcance dos seguintes objetivos específicos: 

- Objetivo específico 1.- Avaliação das duas zonas aplicando a tabela de critérios estabelecida 

por uma metodologia quantitativa e documental. 

- Objetivo específico 2.- Elaboração de um documento descritivo, detalhado e documentado 

da caracterização dos dois locais e do seu potencial natural e cultural. 

- Objetivo específico 3.- Organização de uma reunião de trabalho com a parte contratante 

para analisar o relatório provisório. 

- Objetivo específico 4.- Organização de um workshop de restituição com AFRIMAR-PRCM 

para validar o relatório final.  

Deve-se notar que, no final do estudo, os resultados obtidos e os documentos entregáveis 

produzidos devem permitir aos parceiros dos dois países responder à várias questões 

importantes, nomeadamente: 

- As duas áreas selecionadas atendem a todos os requisitos para o desenvolvimento de 

atividades de ecoturismo? 

- Quais são as principais atrações ecoturísticas de cada uma dos dois locais? 

- Os valores naturais e culturais são acessíveis aos usuários em potencial? 

- É necessário avaliar outros assuntos não abordados neste estudo? 

- É necessário implementar recomendações de natureza diversa para melhorar os meios e 

recursos para o uso do ecoturismo em ambos os locais? 

- É necessário implementar recomendações sobre os potenciais impactos relacionados com o 

desenvolvimento de atividades de ecoturismo nos ecossistemas, recursos naturais e populações 

locais? 
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2 Enfoque metodológico do estudo 

2.1.   Revisão documental 

A revisão documental foi um componente essencial do estudo realizado, consistindo na 

compilação de documentos relevantes sobre as características do Site de Gharha e do Langue 

de Barbarie e sua adequação ao desenvolvimento de atividades de ecoturismo. Esta pesquisa 

bibliográfica permitiu revisar os diferentes trabalhos já realizados nessas áreas em termos de 

contexto geomorfológico, bioecológico, sociocultural e socioeconómico. Além disso, a revisão 

documental permitiu fazer um balanço das principais recomendações no sentido da combinação 

de iniciativas de conservação dos ecossistemas e o desenvolvimento de atividades geradoras de 

rendimento, incluindo o ecoturismo. Por outro lado, esta etapa constituiu uma oportunidade 

para explorar ideias interessantes para desenvolver no âmbito do projeto ECOTOUR. 

 

Os documentos utilizados neste estudo foram de natureza e origem diversificadas, incluindo 

relatórios de estudos, documentos técnicos, documentos de projetos, livros, dissertações e teses, 

artigos científicos, etc. Uma ênfase especial foi dado aos documentos que fornecem 

informações, a fim de identificar claramente, e informar objetivamente, os quatro critérios de 

seleção da folha de avaliação dos dois locais. Para alguns documentos relevantes, disponíveis 

apenas através de certas instituições nacionais ou sub-regionais, um pedido de acesso foi feito, 

e em casos necessários através da rede AFRIMAR e PRCM. Além dos documentos disponíveis 

através da rede AFRIMAR e PRCM, a documentação on-line (websites) também foi usada. 

 

 2.2. Recolha de informações 

A recolha de informações relevantes é um passo fundamental no estudo. As diferentes 

categorias de informações coletadas permitiram o alcanse da maior parte dos resultados 

esperados do estudo. A maioria das informações recolhidas foi utilizada para realizar uma 

caracterização completa dos dois locais. Nesse sentido, os principais aspectos abordados 

referem-se às: 

- Caraterísticas físicas (clima, solo, geologia, geomorfologia, hidrologia, ...). 

- Caraterísticas biológicas (flora, fauna, comunidades de espécies de valor particular, ...). 

- Caraterísticas ecológicas (funcionamento dos ecossistemas, interação de espécies, invasão 

de espécies exóticas, ...). 

-   Caraterísticas socioeconómicas (bens e serviços ecossistémicos, atividades geradoras de 

rendimento, modos de produção e comercialização, condições de vida, ...). 

- Caraterísticas antropológicas (histórias de ocupação humana, organização social, grupos 

étnicos e comunidades, ...). 

- Caraterísticas culturais (património cultural material e imaterial). 
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- Caraterísticas demográficas (tamanho da população, sexo, faixa etária, escolaridade, 

migração, ...). 

- Características territoriais (disponibilidade de domínios, tipo de proprietário, uso da terra). 

 

Além da revisão documental, todas as informações necessárias foram recolhidas por meio de 

viagens de campo. Para este propósito, durante as visitas aos locais, duas abordagens 

complementares foram combinadas para reunir todas as informações necessárias para um final 

bem sucedido do estudo. Estes incluem o uso de um guia de entrevista com atores locais e 

observações in situ. 

 

O guia de entrevista serviu de modelo para as discussões com os atores locais sobre os diferentes 

tópicos do estudo. Assim, foram realizadas conversas com os representantes locais da 

Administração e gestores das áreas protegidas. O guia inclui todos os tópicos e questões que 

foram discutidos em detalhe com os entrevistados. O roteiro de entrevista também foi 

suficientemente aberto e flexível de modo a que outros aspetos complementares pudessem ser 

examinados, se necessário, durante as discussões.  As entrevistas foram diretas, isto é, cara a 

cara com as pessoas com quem foram realizado os encontros. No entanto, no caso de algumas 

pessoas, nomeadamente representantes da Administração, em de falta de disponibilidade no 

local, as entrevistas foram realizadas via telefone e Skype.  

Com relação às observações in situ, estas forneceram um exame visual e, portanto, objetivo, 

uma apreciação da natureza e importância de certas características essenciais para o 

desenvolvimento do ecoturismo em ambos os locais. Este é o caso, particularmente, da natureza 

do ambiente físico, da qualidade dos ecossistemas, das oportunidades de exploração, das 

limitações e ameaças que devem ser consideradas, etc. 

 

2.3. Análises da informação recolhida 

Dependendo da natureza da informação e dos resultados esperados, os métodos de análise 

qualitativa e quantitativa foram combinados. Em primeiro lugar, em termos qualitativos, a 

informação fornecida através da revisão documental foi amplamente utilizada para documentar 

em detalhe as diferentes características dos dois locais. No caso das informações das entrevistas 

foi realizada uma análise de conteúdo, primeiramente por referência cruzada e verificação da 

consistência das declarações feitas aos entrevistados. Posteriormente, de acordo com os tópicos 

e questões abordados, identificou-se as ideias relevantes e foram desenvolvidas nos diversos 

pontos do estudo. Para ambos os locais, as respostas obtidas das entrevistas com os atores locais 

estão detalhadas nos Anexos 1 e 2.  

No caso das observações in situ, as informações foram usadas para melhor apoiar os resultados 

da análise documental e das entrevistas. Por outro lado, na análise qualitativa foi feita uma 
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análise aprofundada da adequação entre os requisitos de desenvolvimento do ecoturismo e as 

caraterísticas dos dois locais. Para tal foi realizada uma análise SWOT (Forças, Oportunidades, 

Fraquezas e Ameaças) para destacar os principais aspectos a serem considerados pelas partes 

interessadas do projeto ECOTOUR na tomada de decisões sobre a implementação ou não do 

ecoturismo em ambos os locais selecionados para o estudo. Esta análise também destaca as 

medidas do plano de gestão do ecoturismo nos aspectos bioecológicos e socioeconómicos 

necessários para maximizar os impactos positivos e mitigar os impactos negativos do 

desenvolvimento das atividades de ecoturismo.  

Relativo à parte quantitativa da análise, o primeiro passo foi completar os valores numéricos na 

coluna relativos à avaliação da matriz de seleção do local. De acordo com esta matriz existem 

quatro critérios principais (CM),  cada um consistindo em um conjunto de perguntas. Ao 

examinar essas diferentes questões foi identificado de quatro a cinco critérios secundários (Cm) 

nos quais uma análise detalhada foi realizada. A tabela abaixo apresenta os principais critérios 

e os critérios secundários correspondentes. 

 

Tabela 1.- Critérios principais e secundários para a seleção dos locais 

Critérios principais Critérios secundários 

1. Predisposição das 

administrações 

1.1 Aceitação e promoção do ecoturismo pelas autoridades 

1.2 Existência de planos de gestão para o local 

1.3 Compatibilidade dos planos de gestão com o ecoturismo 

1.4 Existência de coordenadas geográficas para o local 

2. Atrações naturais e 

culturais 

2.1 Diversidade e beleza das atrações naturais do local 

2.2 Diversidade e interesse das atrações culturais do local  

2.3 Existência atual de atividades de ecoturismo na área 

2.4 Existência de materiais para informação turística 

3. Condições Mínimas 

de Acessibilidade 

3.1 Facilidade de procedimentos administrativos para viagens 

3.2 Infraestruturas aeroportuária e rodoviária na área 

3.3 Infraestruturas de alojamento e restauração 

3.4 Serviços básicos (saúde, comunicação, água, bancos ...) 

3.5 Recursos humanos para atividades ecoturísticas 

4. Potencial social no 

meio 

4.1 Existência e densidade da população fixa no local 

4.2 Diversidade sociodemográfica das populações 

4.3 Atividades socioeconómicas e condições de vida 

4.4 Disponibilidade de infraestruturas de saneamento 

 

Os valores numéricos dos dois tipos de critérios de avaliação constituem pontuações que variam 

de 0 a 25. Para os critérios secundários (Cm), as pontuações foram diretamente atribuídos a 

partir das avaliações baseadas na unificação de todas as informações na documentação, 



 

12 

 

entrevistas e observações in situ. Com base em todas essas informações, os detalhes qualitativos 

para melhor justificar os valores numéricos foram apresentados na coluna "Resposta" da matriz 

(Anexo 1 e Anexo 2). No que respeita aos critérios principais, as pontuações foram calculadas 

através de uma média aritmética simples relativo às pontuações dos critérios secundários 

correspondentes. De forma prática, para cada critério principal i, a pontuação anotada 𝑆𝐶𝐶𝑀𝑖
 é 

calculado a partir da fórmula abaixo. Aqui, 𝑆𝐶𝐶𝑚𝑖𝑗
 é a pontuação de um dado critério secundário 

j correspondente ao critério principal i e K representa o número total de critérios secundários 

deste critério principal. 

𝑆𝐶𝐶𝑀𝑖
=  

1

𝐾
∑ 𝑆𝐶𝐶𝑚𝑖𝑗

𝐾

𝑗=1

 

Uma vez obtidas todas as pontuações, foi realizada uma análise estatística de acordo com o tipo 

de critério. Desta forma, para cada local, as pontuações dos critérios secundários (Cm) foram 

visualizados por meio de gráficos apropriados. Com relação às pontuações dos quatro critérios 

principais (CM), estas foram representadas em um gráfico de radar. Esta forma de representação 

estatística é muito conveniente para realizar uma visão comparativa simultânea dos pontos 

fortes e fracos de cada local.  

 

2.4.   Programa de trabalho 

O programa de trabalho representado no cronograma foi estruturado em meses e semanas, de 

acordo com as principais atividades do estudo. Foi adoptado o método da planificação 

sequencial para gerir a sucessão e a sobreposição das diversas atividades. Esta forma de 

apresentação também permite ter uma boa visibilidade das etapas do estudo e também oferece 

antecipação ao consultor, ao cliente e a outras partes interessadas do estudo, o que otimiza o 

tempo de trabalho para se manter dentro dos prazos estabelecidos. Para este fim, deve-se notar 

que, para alcançar os objetivos do estudo dentro dos prazos, sempre que necessário, foram feitos 

contatos por correio eletrónico e Skype entre o consultor e a AFRIMAR-PRCM, para monitorar 

o progresso do trabalho e realizar ajustes quando necessário. Com uma duração total de cinco 

meses, as atividades foram estendidas de outubro de 2017 à fevereiro de 2018.  

 

 

Em termos de organização operacional, duas fases principais foram distinguidas para a 

implementação do estudo. Durante os primeiros três meses, a Fase 1 consistiu em sete 

atividades principais. Depois da assinatura do contrato, o estudo começou com uma reunião 

informativa com a AFRIMAR e o PRCM. Esta reunião permitiu discutir a estratégia 

operacional do estudo, a fim de melhor coordenar as atividades a serem realizadas. Além disso, 
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a seção de informações permitiu identificar todos os potenciais interessados no estudo e também 

fazer um inventário da documentação disponível inicialmente. As primeiras três semanas foram 

dedicadas principalmente à revisão documental. Logo, como atividades de campo, as duas 

semanas seguintes permitiram realizar entrevistas com atores locais e observações in situ. Todas 

as informações recolhidas foram analisadas entre a quinta e a sétima semana, após o início do 

estudo. Após três semanas de redação, o primeiro relatório (relatório provisório) foi enviado à 

AFRIMAR-PRCM na nona semana. Após a primeira revisão do relatório do AFRIMAR-

PRCM, durante a décima semana, o consultor realizou um trabalho adicional para completar 

com sucesso a entrega do relatório final. Antes da sua apresentação, o consultor também foi 

encarregado de integrar os comentários da Rede AFRIMAR e PRCM no relatório provisório. 

A apresentação do relatório definitivo completo no final do terceiro mês, ou seja, cerca de 90 

dias após o início da missão, marcou o final da primeira fase do estudo.  

A segunda fase consistiu principalmente nas atividades de restituição, validação e conclusão do 

estudo. Começou com duas semanas de revisão do relatório final da AFRIMAR-PRCM e seus 

parceiros. Em seguida, reservou-se uma semana para a preparação do workshop de restituição, 

suas modalidades, local e duração (número de dias), que foram definidos de forma concertada. 

O workshop foi organizado durante a última semana do quarto mês do estudo. O último mês da 

missão possibilitou a conclusão do estudo. Isso incluiu a correção do relatório final, integrando 

todos os comentários relevantes do workshop de restituição. Finalmente, durante as duas 

últimas semanas, todo o trabalho realizado foi validado pela AFRIMAR-PRCM e o arquivo 

final do estudo foi entregue ao projeto ECOTOUR.   
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 Primeira Fase Segunda Fase 

Listade atividades do estudo 
outubro 2017 novembro 2017 dezembro 2017 janeiro 2018 fevereiro 2018 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

Seção informativa inicial com AFRIMAR-PRCM                      

Revisão documental                     

Entrevistas com atores locais                     

Observações in situ                     

Análise das informações recolhidas                     

Escrita do primeiro relatório                     

Análise do primeiro relatório do AFRIMAR-PRCM                     

Redação do relatório final                     

Análise do relatorio final por AFRIMAR – PRCM                      

Preparação do workshop de restituição                     

Organização do workshop de restituição                     

Correção do relatório final                      

Validação de todo trabalho                       

Entrega do relatório final                     
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3 Características do Site de Gharha e desenvolvimento do ecoturismo  

3.1   Características naturais 

3.1.1 Localização geográfica 

O mapa da Figura 2 representa o Site de Gharha, localizado na Wilaya de Trarza (região 

administrativa), no sudoeste da Mauritânia, e ocupando uma área de 67.800 km², isto é,  6,6% 

do território da Mauritânia (Diagana, 2017). O Site de Gharha está localizado na zona de dunas 

periféricas da Reserva Transfronteiriça da Biosfera (RBT) que abrange uma extensa área do sul 

da Mauritânia ao norte do Senegal. O RBT, que inclui o Parque Nacional do Diawling (PND), 

é marcado principalmente pelo delta do rio Senegal. Deve-se notar que o PND e suas áreas 

periféricas são constituídos por sete bacias hidrográficas independentes separadas por limites 

naturais ou artificiais. Destas sete bacias, quatro estão localizadas na área periférica do PND. 

Este é, particularmente, o caso da bacia de N'Tiallakh que cobre uma área de aproximadamente 

20.000 ha e irriga uma ampla rede de pântanos incluindo a do Gharha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Mapa de localização geográfica do Site de Gharha 
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3.1.2 Características físicas 

3.1.2.1  O clima 

Na área onde se localiza o Site de Gharha, dois fatores determinam o clima (Malgrange e 

Turchetti 2006, Ould Mohamed-Saleck et al., 2010), sendo estes a zona do Sahel e a 

proximidade do oceano. O primeiro fator é sinónimo de chuvas baixas e irregulares e o segundo 

é refletido em temperaturas moderadas e humidade relativamente alta. 

 

Com respeito à chuva, duas estações importantes marcam a área, isto é, uma estação chuvosa 

que vai de julho à meados de outubro e uma estação seca que se estende durante o resto do ano. 

A estação chuvosa é, portanto, de curta duração e a precipitação durante esta estação não é 

homogénea, tanto do ponto de vista temporal quanto espacial (Malgrange e Turchetti, 2006). 

As chuvas registradas durante este período estão relacionadas à progressão para o norte da 

frente intertropical (FIT), que marca a linha de confronto entre os ventos alísios do hemisfério 

norte e a monção que se origina no hemisfério sul. Por outro lado, durante a estação seca, a área 

recebe apenas uma chuva mínima devido ao ar frio proveniente das zonas temperadas. Em 

termos de tendências, deve-se notar que a precipitação anual, antes muito importante, teve uma 

tendência geral de declínio desde o ano 1970. Desde então, o baixo delta do rio tem enfrentado 

déficits de chuva significativos. No entanto, além da redução, a precipitação na área também é 

marcada por flutuações muito fortes, ano a ano, nas últimas décadas. 

A temperatura do ar na área onde está localizado o Site Gharha é significativamente menor do 

que no interior da Mauritânia. No entanto, em geral é bastante alta, com uma média anual de 

20,8°C (Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). Além disso, existem fortes flutuações entre o dia 

e a noite. Durante o ano, as temperaturas mínimas são geralmente registradas durante o mês de 

dezembro, ao contrário do mês de maio, quando são máximas. À isto também se pode 

acrescentar que, a humidade do ar é geralmente muito alta e excede os 90% durante a estação 

chuvosa (entre julho e agosto). Essa humidade é devida, principalmente, à proximidade do 

oceano e à frequência do orvalho matinal (Malgrange e Turchetti, 2006) que são observados 

entre janeiro e maio. 

Para a circulação dos ventos, deve-se lembrar primeiro que as suas direções e velocidades 

variam de acordo com a estação (Malgrange e Turchetti, 2006). No entanto, a direção dominante 

desses ventos é principalmente norte-sul e norte/oeste, sul/este. A área está sob a influência dos 

ventos alísios. No entanto, ao estar localizado entre o oeste com o Oceano Atlántico e à este com 

o continente sofre nuances significativas. Assim, durante a estação seca está sob um regime 

imposto principalmente pelos ventos alísios continentais e o harmatán, com velocidades entre 8 e 

14 m/s e durante a estação das chuvas, o vento das monções sopra através do delta com ventos 

do oeste e sudoeste que viajam a baixas velocidades entre 3 e 5 m/s. 

 



 

17 

 

 

Tabela 2.- Principais dados climáticos na área do Parque Nacional de Diawling  

Temperatura média anual 25°C perto da costa, a 30°C terra a dentro  

Precipitações anuais Aproximadamente 200 mm por ano com fortes 

flutuações  

Precipitações mínimas mensais Quase nulas na estação seca (outubro-julho) 

Precipitações máximas mensais Raramente superam os 100 mm por mês durante a 

temporada de chuvas (agosto-setembro) 

Evaporação potencial 2.400 mm por ano 

Ventos alísios continentais entre 8 e 14 m/s (estação seca) 

Ventos de monzão 3 a 5 m/s (estação das chuvas) 

 

3.1.2.2 Os solos 

Ao nível da área circundante do Site de Gharha, o terreno é dominado por solos de dunas 

(Malgrange e Turchetti 2006, Ly e Zein 2009, Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). Nesta área, 

as dunas constituem as características das áreas expostas. Existem dois tipos de dunas, as dunas 

fixas de Birette e Ziré e as dunas costeiras que marcam fortemente o Site de Gharha. Os solos 

das dunas são principalmente de arenoso à lama arenosa nos espaços interdunais. Uma secção 

vertical feita no nível das dunas fixas mostrou a sucessão de três fácies: areias, argilas e areias 

com conchas fossilizadas. 

Além das dunas que dominam a área, há também uma porção de planícies composta por duas 

áreas. Primeiro, há o domínio continental que é subdividido em duas partes, de acordo com o 

tipo de inundação. Há uma parte permanentemente inundada e uma parte alagada uma vez por 

ano durante o inverno. Além disso, há a área estuarina que corresponde à planície inundada 

anualmente pela cheia do rio, geralmente de meados de julho à meados de outubro. 

 

3.1.2.3 A geologia 

Geologicamente, a área que abarca o Site de Gharha pertence à bacia Senegal-Mauritania que 

se formou entre o Secundário e o Quaternário. Há quatro tipos de formações geológicas (Ould 

Sehla, 2000 ; Malgrange y Turchetti, 2006; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). Primeiro estão 

as dunas ogolianas de Birette e Ziré que, além de alguns depósitos arenosos recentes, datam do 

Neolítico pluvial. Estas dunas, que contêm restos de cor amarelo claro, constituem as formações 

mais antigas de uma faixa de dunas avermelhadas. Este sistema de dunas está relacionado com 

um período árido que se estabeleceu entre 20.000 e 12.000 anos atrás  conhecido como 

Ogoliano. Logo, estão as formações Nouakchottianas, entre 7.000 e 4.000 anos atrás, que se 

encontram nas depressões e salinas atuais. As vezes estão delimitados por terraços marinhos 
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fossilíferas. As formações Nouakchottianas se caracterizam por ser de areia de concha blanca. 

O terceito tipo de formação geológica consiste nas areias da barreira do litoral, datadas do 

período Tafolien, isto é, entre 4.000 e 2.000 anos atrás. Finalmente, nas depressões são 

encontrados os depósitos fluviais deltaicos que são os mais recentes.  

 

3.1.2.4 A geomorfologia 

A geomorfologia actual da área se formou essencialmente durante o Quaternário, resultante da 

sucessão de episódios climáticos que alternam períodos secos e húmidos que afetaram 

fortemente o regime hidrológico e as condições marinhas da região. Durante o período da 

invasão marinha (5.000 anos atrás), a parte inferior do delta do rio Senegal formava parte de 

uma grande baía de mais de 100 km de largura na desembocadura e de 200 km para o interior 

(Lete, 2011). Esta baía foi gradualmente preenchida com areias e argilas aluviais que formaram 

um extenso leito de planícies aluviais com alguns solos halomórficos pobres, intercalados com 

dunas interiores e separadas do mar por uma barreira de dunas costeiras. Duas paisagens 

geomorfológicas foram identificadas em toda a área inferior do delta mauritaniano: as planícies 

aluviais e os relevos arenosos pós-noakchottianos (Gonzalez, 2005; Malgrange e Turchetti, 

2006; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). As planícies aluviais têm solos halomórficos mal 

drenados, formados por depósitos de argila aluvial ou argila siltoso. Os relevos arenosos 

incluem as dunas costeiras atuais ou sub-atuais e as dunas amarelas do Nouakchottien, das quais 

as mais importantes são as dunas de Birette e Ziré. Esses dois tipos de fácies, aluviais e arenosos 

são divididos em três unidades: o cordão litoral; a planícies de inundação com seus pântanos; 

tanques de decantação, depressões de água doce ou salobra; e finalmente a costa. Para uma 

melhor caracterização, a figura a seguir descreve a secção geomorfológica da área (Figura 3). 
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Figura 3.- Secção esquemática da geomorfologia do baixo delta da Mauritânia  

 

3.1.2.5 A hidrologia 

O rio Senegal, nascido na Guiné, ao nível do maciço de Fouta Djallon, uma região montanhosa 

e chuvosa, é o único rio da região com um regime de fluxo permanente (Malgrange e Turchetti, 

2006). Embora seja de natureza sazonal, o atual regime hidrológico da área circundante do Site 

de Gharha é fortemente influenciado pelos desenvolvimentos hidráulicos realizados desde os 

anos 80, após os períodos de seca dos anos 70. De fato, a grande seca de os anos 70 levou a 

uma grave crise alimentar que durou até a década de 80 em toda a sub-região (Ould Mohamed-

Saleck et al., 2010). Este grave episódio foi a origem da criação da Organização de 

Desenvolvimento do Rio Senegal (OMVS) em 1972. Esta organização sub-regional iniciou o 

estabelecimento de grandes instalações hidráulicas, como a barragem de Diama, a barragem de 

Manantali e os diques de retenção de água. Embora tenham grande importância 

socioeconómica, essas estruturas hidráulicas modificaram progressivamente o regime natural 

do rio. De fato, reduziram consideravelmente a zona estuarina e artificializaram o regime de 

inundação do rio. Além disso, as antigas áreas de inundação do rio foram literalmente privadas 

do influxo sazonal de água doce que recebiam do rio durante os períodos de inundação.  

 

O Parque Nacional de Diawling faz parte de um complexo hidrológico onde se pode observar 

a existência das seguintes unidades: bacia do Diawling, bacia do Bol, bacia do Gambar e bacia 

do N'Tiallakh (Ly e Zein, 2009). Das sete unidades hidrológicas na parte inferior do delta da 

Mauritânia, a bacia de N'Tiallakh é a que afeta diretamente o Site de Gharha (Figura 4). É 

encontrado no estuário inferior do delta, que também inclui as ilhas de Mboyo, o N'ter e o 

N'tokh (Associação Naforé, 2012). Com uma área de aproximadamente 20.000 ha, esta bacia é 

alimentada principalmente pelo sul através do pântano de mesmo nome, em comunicação com 

a parte localizada a jusante de Diama. Esta bacia irriga uma vasta rede de pântanos  (Gharha, 
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Tweikit, Bol, Khouroumbam, Ndjorakh, N’Digratt, N’Deger Lekbir, etc). O actual princípio da 

gestão da água no reservatório de Diama, no delta mauritano, é, por um lado, irrigar os 

perímetros agrícolas em Keur Macène e, por outro lado, encher de água doce os dois lagos 

fechados por diques na zona do Parque apartir das comportas. Quando as duas bacias do Parque 

estão suficientemente cheias, a água é drenada para a bacia de N'Tiallakh, na tentativa de 

garantir uma mistura de água doce e salgada, característica dos estuários naturais. (Ould Sehla, 

2000). 

 

 

Figura 4.- Bacias hidrográficas do baixo delta de Mauritânia 

 

3.1.3 Caraterísticas bioecológicas 

3.1.3.1 A flora 

As formações vegetais no PND e sua periferia evoluem de acordo com os diferentes ciclos de 

marés e ciclos climáticos. Portanto, são as características hidrológicas, como a qualidade da 

água, a duração da imersão e a altura da água, que definem as paisagens vegetais dessas 

planícies de inundação  (Abou, 2005). Nos arredores do Site de Gharha, a composição florística 

da área varia consideravelmente, de acordo com o relevo e a natureza dos solos (Malgrange e 

Turchetti, 2006; Ly e Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010; PND, 2012). Portanto, 

há uma grande variedade de espécies vegetais dependendo da natureza do ambiente e das 
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condições hidroclimáticas.  Para melhor apresentar a flora da região, um Guia Botânico do PND 

e sua área periférica foi desenvolvido com o apoio financeiro da Agência Francesa para o 

Desenvolvimento e do Fundo Francês para o Meio Ambiente Global (Anónimo). Neste guia, 

cada espécie de planta recebe uma descrição resumida complementada com indicações de sua 

localização, ecologia, uso e status.  

No cordão costeiro, a vegetação está quase ausente no topo das dunas. No entanto, nas 

interdunas, a cobertura vegetal é relativamente importante. As formações nesta área são 

dominadas por Euphorbia balsamifera e Aerva javanica. À nível das areias litorais é encontrado 

principalmente Ipomoea pescaprae, Sesuvium portulacastrum, Alternanthera maritima, 

Cyperus maritimus, etc. Além disso, ao reter a areia, Tamarix e Nitrariaretusa formam montes 

na costa ao longo do mar. 

Ao nível das dunas fixas de Ziré e Birette, a cobertura vegetal é muito escassa. É, claramente, 

dominado por Acacia tortilis e adicionalmente por Euphorbia balsamifera. Entre seus 

principais associados, é de citar Acacia nilotica, Balanites aegyptiaca, Prosopis juliflora, 

Adansonia digitata, Faidherbia albida, Boscia senegalensis, Salvadora persica, Cocculus 

pendulus, Cissus quadrangularis, Leptadenia pyrotechnica e Leptadenia hastata. Existem 

também outras espécies associadas que são cada vez mais raras, como é o caso da Grewia tenax, 

Cotis integrofolia, Crataeva andansonii, Bauhinia rufescens e Ficus iteophylla. 

A área próxima à planície é um lugar com uma flora rica e diversificada. A vegetação é 

dominada localmente por  Acacia tortilis ou Euphorbia balsamifera. Algumas espécies 

secundárias associadas incluem Maytenus senegalensis, Commiphora africana, Balanites 

aegyptiaca, Acacia senegal, Sclerocarya birrea, Adansonia digitata, Tamarindus indica, 

Opuntia sp., bem como alguns arbustos que se tornaram raros: Capparis corymbosa, Ficus sp., 

Maerua angolensis e Fagara zanthiloides. Nesta parte também existe alguns indivíduos de 

Cocos nucifera no extremo sul da barreira litoral e Borassus flabolifer como uma relíquia. A 

cobertura herbácea também é importante, mas é muito afetada pelo sobrepastoreio. De fato, 

durante o período de enchente é a única área de pastagem para gado das quinze aldeias 

localizadas na costa. Durante o inverno, nas dunas é encontrado muitas pastagens anuais, por 

exemplo, Cenchrus biflorus, Dactyloctenium aegyptium, Chloris pilosa, etc., e ervas perenes 

como  Panicum turgidum. As áreas adjacentes às dunas são amplamente cobertas por plantas 

halofíticas como Tamarix senegalensis, Tamarix passerinoides, Zygophylum simplex, Cressa 

cretica, Arthrocnemum macrostachium, Philloxerus vermiculatus, etc. Nessas áreas, também 

existem importantes populações de Acacia nilotica. As espécies herbáceas anuais, cuja 

recuperação é variável de acordo com a chuva e sua distribuição temporal, são amplamente 

dominadas por Zygophylum simplex, Cenchrus biflorus, Heliotropium bacciferum, etc. 

Segundo Diawara (1995), é encontrado também Chloris prieurii, Zygophyllum simplex, 

Cenchrus biflorus, Indigoferatinctoria, Crotalaria podocarpa, Heliotropium ovalifolium, 
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Heliotropium ramosissimum, Schoenefodia gracilis, Boerhavia erecta, Cleome tenola, 

Eragrostis sp., Aristida mutabilis, Trianthema pentandra, Trianthema portulacastrum, 

Dactyloctenium aegyptium, Tragus racemosus, Cassia italica e Schoenefodia gracilis. 

A vegetação das planícies de inundação depende principalmente da enchente. É composta de 

Arthrocnemum macrostachyium presente nos pântanos, bem como nos mangais ao longo do 

estuário de N'Tiallakh. Existem também grandes áreas de plantas herbáceas perenes e  

Cyperaceae o de Nymphea lotus (lírios de água) nas depressões menos salgadas e alinhamentos 

de Tamarix nas bordas dos pântanos. Se encontra  também Acacia nilotica nos solos duros que 

rodeiam as dunas, e especialmente plantas invasoras, incluindo Typha australis muito 

abundante nos remansos. Nas planícies de inundação, a seca e o aumento da salinidade levaram 

à reduções significativas nas áreas cobertas.  

As bacias de sedimentação de barro e argila estão cobertas de pradarias de ciprestes (Scirpus 

maritimus, Cyperus rotundus, ...). Estas depressões são dominadas por Nymphea lotus e Oryza 

barthii. Nas proximidades de depressões e lagoas, existe uma vegetação herbácea composta 

principalmente de Echinochloa colona, Echinocloa stagnina, Celoachyrum brevifolium, 

Sporobolus robustus, Sporobolus hovolus, Bolbochoenus maritimus, Scirpus lacustrus e 

Cyperus albomarginatus. As zonas de inundação estéreis ocupam várias áreas na zona. Estas 

se encontram sobrecarregados de sal e muitas vezes apresentam alguns arbustos raros, tais como 

Arthrocnemum macrostachyum, Suaeda vermiculata, Salsola baryosma nos depósitos de argila 

e ao redor dos tanques. Na maioria dessas bacias estéreis há um afloramento da camada salina.  

As espécies de mangais foram muito afetadas pela seca. Os mangais mais importantes estão 

atualmente na margem do rio e no pântano do N'Tiallakh. Além de Avicennia germinans, é 

encontrado espécies secundárias associadas das quais as principais são Arthrocnemum 

macrostachyium, Phragmites australis, Tamarix senegalensis, Cressa cretica e Sesuvium 

portulacastrum. Em relação à distribuição de Rhizophora racemosa, esta prospera na beira do 

rio e ao longo do rio N'Thiallakh. 

À nível ecológico, cabe ressaltar que, nas últimas décadas, a flora do entorno do Site de Gharha 

foi fortemente afetada pelas condições climáticas, antrópicas e hidrológicas. Estas condições 

foram particularmente marcadas pela redução das chuvas, a construção de barragens e diques 

que secam ou inundam permanentemente certas áreas. Isso resultou no desaparecimento de 

grandes florestas de Acacia nilotica após a diminuição do fornecimento de água doce. 

 

3.1.3.2   A fauna 

Nas proximidades do Site de Gharha, a fauna é rica e variada devido à proximidade do Parque 

Nacional de Diawling e à presença de várias massas de água alimentadas natural ou 

artificialmente pelo rio Senegal. Existem diferentes grupos de espécies animais na área 
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(Malgrange e Turchetti, 2006; Ly e Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010; PND, 

2012). 

Em relação aos mamíferos terrestres, 17 espécies foram identificadas através de inventários 

faunísticos. Estes incluem Arvicanthus niloticus (ratazana), Attilax paludinosus (mangusto do 

pântano), Canis aureus (chacal), Crocidura sp. (musaranho), Erytrocebus patas (macaco), Felis 

sylvestris (gato selvagem), Fennecus zerda (raposa do deserto), Gerbillus sp. (gerbil), Taterillus 

sp. (gerbil), Hemiechinus aethiopicus (ouriço), Lepus capensis (lebre), Mastomys huberti (rato), 

Molivora capensis (texugo), Phacochoerus aethiopicus (javali), Vulpes pallida (raposa pálida), 

Xerus erythropus (esquilo). Há também a presença da geneta comum (Genetta genetta). Os 

habitantes também relataram a presença de hipopótamos (Hippopotamus amphibius) no 

reservatório de Diama. 

Para as aves, cerca de 187 espécies foram registradas nas proximidades do Site de Gharha. 

Destes, existem 97 espécies de aves aquáticas migratórias afro-tropicais e paleárticas 

ocidentais, 8 espécies de aves de rapina e 56 espécies de aves passeriformes. Dos últimos, 

existem 20 espécies migratórias do paleártico. Outras espécies encontradas na área são o 

pelicano branco, o grande cormorão, a cegonha preta, o pato esparso do norte, o flamingo rosa, 

a espátula branca e o pernilongo. A restauração artificial do sistema hidrológico permitiu a 

nidificação de várias espécies que não eram vistas na área há vários anos. É o caso do grúa de  

coroa, da garça-boi, da garça verde, da garça-real, do cormorão africano, do grande cormorão, 

da espátula africana e do ganso da Gâmbia.  

Os répteis identificados na área são compostos por tartarugas terrestres (Geochelone sulcata) e 

tartarugas marinhas (Chelonia mydas, Caretta caretta, Eretmochoys imbricata, Lepidochoys 

olivacea, Lepidochoys kempii e Dermochoys coriacea). Existem também cobras como  Python 

sebae e Bitis arietans, lagartos (Varanus niloticus e Agama agama) e crocodilos (Crocodylus 

niloticus).  

Os anfíbios são representados por muitas espécies de sapos (Bufo sp.) e rãs dos géneros Rana e 

Ptychadea. Estes frequentam vários lençóis freáticos locais, especialmente durante o inverno.  

Para os peixes, os inventários citam 87 espécies, incluindo 47 espécies de água doce e 40 

espécies estuarinas e marinhas. Os peixes de água-doce são representados por Clarias sp., 

Tilapia sp., Lates niloticus, Citharinus citharus, Labéo coubié, Hydrocunus brevis, etc. Entre 

as espécies estuarinas e marinhas se observa Mugil cephalus, Ethlmalosa fimbriata, Albula 

vuleps, Liza sp., Enneacampus kaupi, etc. Além de peixes, também existem crustáceos, 

dominados pelas espécies Sycionacarinata da familia Peneidae. No entanto, Paneus kerathurus 

também é encontrado em fundos arenosos. No total, uma dúzia de espécies pertencentes à 

família Peneidae são relatadas na área.  
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Finalmente, no caso dos insetos, há uma grande abundância, especialmente durante o inverno, 

quando o ambiente é favorável à sua multiplicação. Entre as muitas espécies encontradas, 

predominam as pertencentes às ordens de Lepidoptera, Orthoptera e Diptera.  

À nível ecológico, deve-se primeiro lembrar que o PND foi criado após um processo de consulta 

iniciado em 1989 pela IUCN com autoridades locais, instituições governamentais relevantes e 

o OMVS como parte do projeto "Gestão de zonas húmidas e desenvolvimento rural na África 

do oeste ", financiado pelo Governo dos Países Baixos (Hamerlynck e Duvail, 2003).  Portanto, 

a partir de uma planície estéril, pouco antes da criação do PND em 1991, o baixo delta tornou-

se, com restauração, uma entidade rica em biodiversidade e serviços ecossistémicos como por 

exemplo, o reaparecimento da vegetação e o repovoamento de peixes de água doce (PARCE-

RBT-PND, 2012). Em geral, observou-se, que desde a criação do PDN, importantes tendências 

ecológicas têm sido observadas na dinâmica de reconstituição de populações de floras e fauna 

(PND, 2012a, PND, 2012b). Portanto, tem havido um aumento constante na atratividade 

ornitológica dos locais de PND (aumento no número de espécies de aves reprodutoras no parque 

e anuais de espécies piscívoras e granívoras). Algumas formações vegetais também foram 

significativamente regeneradas (Avicennia germinans no mangue do N'Tiallakh e Acacia 

tortilis nas dunas). No entanto, houve também uma regressão de algumas espécies locais nos 

últimos anos. É o caso de Sporobolus robustus, Oryza sp, Echinocloa sp, Borassus, Mitragyna 

inermis, Crateva adansonii, Nymphea sp, e Acacia nilotica (em algumas áreas, mas em 

reabilitação na Bol Basin). Por outro lado, devido a uma proliferação muito rápida, certas 

espécies estão em processo de invasão (tamarix, prosopis, typha, ciperáceas, javali e chacal).  

Apesar da sua riqueza atual, a fauna em torno do Site de Gharha também foi afetada em grande 

medida por perturbações ambientais climáticas e antropogénicas. A informação disponível 

permite destacar três importantes estados ecológicos da região. Primeiro, para as espécies 

extintas, se pode citar o leopardo ou a pantera africana (Panthera pardus), a gazela dorcas 

(Gazola dorcas), o porco tamanduá (Orycteropus afer), a hiena-malhada (Crocuta crocuta), o 

porco-espinho (Hystrix cristata) , o leão (Felis leo), a galinha da guiné (Numida moeagris) e o 

peixe-boi (Trichechus senegalensis).  No que diz respeito às espécies em perigo de extinção 

foram identificados os ouriços-de-barriga-branca (Atoerix albiventris) e a tartaruga terrestre 

(Testudo sulcata). Entre as espécies reemergentes estão o hipopótamo anfíbio (Hippopotamus 

amphibius), o caracal (Felis caracal) e o serval (Leptailurus serval).  

No entanto, parece que, apesar de uma perceptívo pressão antrópica, as potencialidades 

florísticas e faunísticas desta área, bem como as funcionalidades do ecossistema ainda estão 

preservadas e não apresentam danos irreversíveis (Ould Limmame, 2011).  
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3.2  Características sociais  

3.2.1 A características socioculturais 

Na área onde se localizado o Site de Gharha, as populações são agora compostas principalmente 

por tribos mouros e diferentes famílias Peuls (Ly et Zein, 2009, Ould Mohamed-Saleck et al., 

2010, Ould Limmam, 2011, Diagana, 2017). No entanto, em algumas aldeias perto da área, 

como no caso de N'Diago, as populações são quase exclusivamente do grupo étnico Wolof. Do 

ponto de vista da história do assentamento foi relatado que na década de 1950 apenas as aldeias 

wolof foram construídas de maneira sólida (Abou, 2005).  

Por outro lado, as populações Mouras eram nómadas ou transumantes e viviam em tendas, 

agrupadas em pequenos acampamentos cuja distribuição no espaço era feita de acordo com uma 

lógica tribal. Foi na década de 1990, quando as populações Mouras se tornaram principalmente 

sedentárias (Abou, 2005). Hoje, as populações mouras da região encontram-se especialmente 

nas dunas de Birette e Ziré e no cordão de dunas costeiras (Ly e Zein, 2009, Ould Mohamed-

Saleck et al., 2010, Diagana, 2017). No passado, nómadas através dos corredores de 

transumância, os mouros da região foram estabelecidos desde o início dos anos setenta. Os 

mouros são socialmente estratificados em três grupos, os nobres (zawaya e beni hassan), os 

tributários (griots, forgerons e lahma) e os antigos escravos dos nobres (haratines). As tribos 

dos mouros são compostas de uma linha comum das diferentes "tiendas" que compõem o grupo. 

A lealdade e, portanto, o pertencer à uma tribo, é tanto razão política como social e económica. 

O território da tribo é de fato comum e, frequentemente, mais ou menos bem definido. 

As famílias Peuls se estabeleceram na área em coabitação com os mouros (Ly e Zein, 2009, 

Ould Mohamed-Saleck et al., 2010, Diagana, 2017). Em termos de organização social, deve-se 

mencionar que a unidade de residência é constituída por uma família que vive em um local que 

abriga o casal e seus filhos pequenos. Com o assentamento e a disponibilidade de materiais de 

construção, as casas costumam ser organizadas para formar um conjunto chamado concessão 

da família ampliada. É dentro desse grupo que o chefe da família é designado. Ele é designado 

entre os descendentes do mesmo ancestral, por direito de nascimento ou linhagem. Além disso, 

como os mouros, os peuls também formam uma sociedade estratificada. A nobreza é 

incorporada por guerreiros e estudiosos (intelectuais religiosos). Os sábios são de fato os 

guardiões dos valores religiosos da sociedade. Os homens livres com ocupações específicas que 

formam o segundo estrato da sociedade Peule. Eles são pescadores, tecelões, griots, contadores 

de histórias, ferreiros, comerciantes, madeireiros e sapateiros. Finalmente, no fundo da 

estratificação social, é encontrado os homens escravizados pelos nobres, isto é, os antigos 

escravos.  

A população wolof se instalou de forma sedentária na duna costeira, logo após o 

estabelecimento dos primeiros assentamentos coloniais de San Luis de Senegal (Hamerlinck, 
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2000). Nesta área, os wolof vivem principalmente da pesca e um pouco de agricultura durante 

boas estações chuvosas (Ly e Zein, 2009, Ould Mohamed-Saleck et al., 2010, Diagana, 2017). 

A primeira aldeia Wolof na área de N'Diago tem mais de 300 anos. Deve-se notar que, 

diferentemente das populações de Mouros e Peuls, a sociedade wolof é muito pouco 

estratificada. O nível de estratificação observado nessa sociedade está relacionado 

principalmente à profissão. Assim, é encontrado  os agricultores (oualo oualo), os pescadores 

e os ferreiros.  

 

3.2.2 Características sociodemográficas 

Com a escassez de censos e pesquisas combinadas com alta mobilidade populacional na área 

coberta pelo Site de Gharha, os dados demográficos são bastante raros e variam 

significativamente de uma fonte para outra (Ould Mohamed-Saleck et al., 2010; Diagana, 

2017). Foi constatado que os resultados dos inquéritos populacionais são numerosos, diferentes 

e frequentemente envolvem aberrações para alguns (PARCE-RBT-PND, 2012). O censo de 

1987 estimou a população de toda a área em 17.000 habitantes.  Estes incluem a população de 

todo o município de Keur Mécène. Mas em 1991, outra fonte deu uma cifra de cerca de 12.000 

(Tall, 1994). Em 1996, havia 23 aldeias e acampamentos no delta inferior, dos quais os mais 

importantes eram os municípios de Keur Macéne, Birette e N'diago com 1653, 1467 e 1260 

habitantes, respectivamente (PND, Naforé e PNBA, 2011). O censo realizado em 2000 pelo 

Serviço Nacional de Estatística dá uma população para a moughataa de Keur Mécène de 26.578 

habitantes. Mas de acordo com os dados mais recentes (BSA, 2004 e Steinhauer, 2005), a 

população do PND e sua periferia estaria apenas entre 6.000 à 9.000 habitantes. No entanto, 

mesmo que a densidade populacional ainda seja baixa, as tendências demográficas acentuam a 

pressão sobre os recursos naturais e espaços do PND (PND, 2012a). Considerando uma taxa de 

crescimento anual de 2,2% para toda a região de Trarza, a população da área foi estimada em 

13.557 habitantes em 2012 (PARCE-RBT-PND, 2012).  

Deve-se notar que a população na área do PND e sua periferia é composta principalmente por 

jovens (Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). De fato, como mostra a Figura 5, mais de 80% da 

população tem menos de 40 anos de idade. Apenas jovens com menos de 20 anos de idade 

constituem aproximadamente 70% da população total (Ly et Zein, 2009). Segundo as fontes 

(BSA 2004, Ould Mohamed-Saleck et al., 2010), os chefes de família do sexo masculino 

representam mais da metade (entre 52% e 60%). Os levantamentos de referência 

socioeconómicos realizados no PND (BSA, 2004) mostram que a grande maioria dos 

domicílios pesquisados atesta a antiguidade da ocupação (mais de 20 anos). A média de 34 anos 

mostra uma sedentarização cada vez mais difundida na área, com cerca de 22% dos domicílios 

pesquisados fazendo mudanças periódicas.  
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Figura 5.- Estrutura de idade da população da área circundante de Gharha 

 

3.2.3 Características socioeconómicas 

Na área onde se localiza o Site de Gharha, as populações praticam quatro atividades principais 

(Ly e Zein, 2009, Ould Mohamed-Saleck et al., 2010, Diagana, 2017). Estes incluem a 

agricultura (horticultura), pesca, artesanato e pecuária. No entanto, atividades de colheita e 

comercialização também são realizadas na área, geralmente de forma secundária (Ly e Zein, 

2009). De acordo com as estatísticas disponíveis (Ould Limmame, 2011), o nível de ocupação 

de algumas dessas atividades em termos de proporção populacional é o seguinte: 

agricultura/horticultura (21% dos habitantes), pesca (26% chefes de domicílios), pecuária (11% 

dos habitantes), comércio (21% dos habitantes) e arrecadação (1% dos habitantes).  

A agricultura é praticada por homens e mulheres. É uma atividade hortícola muito lucrativa e 

praticável ao longo do ano. Isso se deve ao microclima que predomina na área e à 

disponibilidade de água-doce por meio das infraestruturas de retenção de água. A horticultura 

é realizada com técnicas e métodos rudimentares e é praticada principalmente nas dunas de Ziré 

e Birette, bem como ao nível das dunas costeiras. O equipamento utilizado é manual e consiste 

essencialmente nos seguintes elementos: chuveiro, picareta, pá, enxada, machado, etc. Portanto, 

devido à sua dificuldade, a agricultura não é praticada em grande escala, mas sim por um 

pequena parte da população. Nesta área, a produção é principalmente de uma variedade de 

vegetais, que são vendidos em grandes cidades como Nouakchott e Rosso. As principais 

espécies cultivadas são cebola, nabo, beterraba, repolho, cenoura, tomate e hibisco.  

A pesca é praticada nas diferentes bacias, planícies aluviais e nas numerosas saídas do rio 

Senegal à jusante da barragem da Diama. Este é particularmente o caso da bacia do N'Thiallakh, 

que contém importantes recursos pesqueiros. Essa atividade fornece rendimentos bastante altos 

e portanto atrai muitas pessoas. Na área, a pesca é a especialidade de algumas comunidades, 

como os Taghredientes. Uma grande variedade de espécies de peixes é capturada, como por 

Intervalo de idades 
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exemplo, os clarias, tilápia e salmonete. O peixe é vendido fresco ou processado por mulheres 

comerciantes, que depois vendem os produtos nos mercados locais. Além disso, durante a 

temporada de camarão há um aumento significativo no número de pescadores que pescam essa 

espécie. Isto se deve ao alto valor comercial do desta espécie no mercado.  

A pecuária é uma atividade amplamente praticada em todo o delta inferior do rio Senegal. Sua 

importância é explicada pelas condições climáticas e ecológicas favoráveis ao pastoreio. 

Algumas bacias, como as bacias de Diawling e Bol, atraem muitos rebanhos, graças à recessão 

das pastagens e à vegetação nas bacias. Portanto, a área constitui uma fortaleza tradicional 

marcada por um influxo de rebanhos de gado, camelos, ovelhas e cabras. Todos esses recursos 

são usados para manter uma boa produção animal na área. 

O artesanato ocupa um lugar importante e constitui uma fonte considerável de renda para as 

populações locais da região. São principalmente as mulheres que praticam esta atividade nas 

aldeias de Mouros e Wolofs. O artesanato está principalmente focado no entrançamento que 

consiste em tecer esteiras das hastes de uma grama que está subordinada ao ambiente estuarino 

chamado Sporobolus robustus. Esta atividade é praticada por quase todas as mulheres da área. 

Os tapetes são vendidos por grupos de mulheres chamadas «Twize». O bronzeamento do couro 

que ocorre a partir da casca de Acacia nilotica também é muito presente na área. Esta atividade 

também é praticada por mulheres que exportam couro nos países da sub-região, como no 

Senegal e no Mali. Além disso, as mulheres Wolofs praticam costura, tingimento e cestaria.  

Deve-se notar que, além das quatro principais atividades socioeconómicas mencionadas acima, 

a colheita e o comércio também são praticados na área. A colheita ocupa um lugar importante 

especialmente para as mulheres. Concentra-se nos produtos básicos de artesanato (haste 

Sporobolus robustus) e sementes de nenúfar que são altamente apreciados pela população local 

para a sua alimentação. No que diz respeito ao comércio, é uma atividade em rápido 

crescimento na área, caracterizada principalmente pela venda de produtos hortícolas, pesca, 

artesanato e colheita. Os fluxos comerciais desses produtos são destinados principalmente a 

Nouakchott e Saint Louis.  

 

3.3 Fatores de desenvolvimento do ecoturismo no Site de Gharha 

3.3.1 Atrações ecoturísticas 

Como foi visto anteriormente, toda a área sob influência do Parque Nacional Diawling (PND) 

e sua periferia, da qual o Site de Gharha é parte integrante, possui uma grande riqueza de 

atrações ecoturísticas. Essas atrações estão relacionadas aos aspectos naturais em termos de 

diversidade de paisagens, ecossistemas, fauna e flora. Eles também estão relacionados aos 
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aspectos socioculturais e socioeconómicos. Com base nesses diferentes aspectos, abaixo se 

apresenta as principais atrações do Site de Gharha e seus arredores.  

Com a diversidade de seus ecossistemas, o Site de Gharha e seus arredores têm paisagens 

magníficas. À nível costeiro, as dunas são uma das paisagens mais atraentes. Além da pura areia 

fina e vegetação muito incomum, estas oferecem uma vista panorâmica formidável. Nas 

proximidades das dunas costeiras, existe uma costa atlántica plana e arenosa. Ela oferece boas 

praias limpas que são propícias para a realização de atividades no mar, como natação, esportes 

aquáticos e pesca recreativa. O pôr-do-sol na beira da praia de Site de Gharha é particularmente 

bonito e apreciável. Além disso, as águas relativamente quentes do oceano também são muito 

propícias para excursões no mar e mergulho. 

A parte continental do Site Gharha é caracterizado por uma variedade de paisagens. No 

nordeste, a existência de paisagens semidesérticas consistindo de trechos planos de areia fina. 

Estes espaços dão uma visão formidável ao horizonte. No sudeste, há uma heterogeneidade de 

ambientes aquáticos naturalmente alimentados pelos afluentes do rio Senegal ou artificialmente 

pelas estruturas hidráulicas. Nestas planícies de inundação, é particularmente bonito observar 

as extensões de água variadas ao ritmo das estações. Eles são pontilhados com uma variedade 

de plantas aquáticas e abrigam uma rica fauna, facilmente visível a olho nu. 

 

 

Fotografía 1.- Descrição geral das paisagens na zona de Site de Gharha 

A diversidade e as peculiaridades da flora do Site de Gharha também é uma fonte considerável 

de atração ecoturística. Da flora das dunas costeiras às plantas aquáticas, passando pela 

vegetação típica da estepe do Sahel, o visitante tem uma paisagem magnífica à vista. As dunas 
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costeiras são marcadas por algumas matas dispersas de palmeiras bastante grandes enquanto 

várias árvores e arbustos caracterizam a estepe. Este é o caso particular das acácias espinhosas. 

Além disso, a maior riqueza florística da área é, sem dúvida, representada por plantas aquáticas.  

Sua distribuição e esplendor variam de acordo com o nível de salinidade do ambiente e das 

estações do ano. A vegetação de mangue é uma das melhores atrações relacionadas à flora 

aquática. Este tipo de vegetação é característica das águas estuarinas salobras em alguns 

afluentes do rio Senegal, incluindo os da bacia de N'Thiallakh, localizada perto de Gharha. O 

mangue é um espaço vital para uma flora e fauna, sendo um local de nidificação de muitas 

espécies de aves e um ambiente muito produtivo para peixes e mariscos. A exploração do 

mangue é muito agradável, especialmente através de uma canoa para navegar suavemente pelos 

meandros dos afluentes. No entanto, deve-se levar em conta que, infelizmente as populações 

dos manguezais na área está sob forte pressão antrópica devido à qualidade da sua lenha e seu 

carvão. Além do manguezal, o restante da flora aquática, como o sporobolus, o nenúfar e o 

typha também são muito impressionantes de se ver.  

 

Fotografía 2.- Descrição geral da flora do Site de Gharha 

 

A fauna em torno do Site de Gharha igualmente é uma boa fonte de atração ecoturística. As 

aves gozam de melhores condições de vida desde o estabelecimento do PND, sendo a que mais 

turistas atrai. Com a variabilidade dos ambientes aquáticos, dependendo das estações do ano, o 

gerenciamento de obras hidráulicas e a salinidade nas áreas ao redor do Site de Gharha oferece 

um universo espetacular de aves. De julho a outubro, as obras hidráulicas de entrada de água 

no rio Senegal estão abertas para permitir a inundação das planícies. Durante este período, 
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muitas espécies de pássaros africanos, garças, cormorões, grous coroados e patos nidificam na 

área. Após o fechamento do suprimento hidráulico, a água torna-se progressivamente salobra, 

aparecendo dezenas de milhares de aves compostas de cegonhas pretas, espátulas, patos, 

flamingos e aves pernaltas da Europa e da Sibéria. Estas aves migratórias encontram ali um 

lugar tranquilo para reconstituir suas forças enfraquecidas durante a exaustiva travessia do 

Saara. Por exemplo, entre setembro e março, 10% da população total são patos (Anas clypeata) 

que são migrantes paleárticos que regularmente passam o inverno na área. Com a gradual 

secagem de algumas bacias, entre dezembro e janeiro, milhares de flamingos e flamingos anões 

frequentam as áreas profundas. Depois, entre fevereiro e março, os pântanos oferecem às aves 

marinhas uma parada no caminho de volta para seus locais de nidificação no extremo norte.  

Além da avifauna, os arredorres do Site de Gharha também está repleta de outras espécies de 

animais que podem atrair a atenção dos ecoturistas, como é o caso dos javalis que podem ser 

vistos frequentemente nos pontos de água, mas também nas matas e arbustos. Há uma grande 

riqueza de espécies de peixes cujas características variam de acordo com o ambiente. Um desses 

peixes típicos da região, os clarias são um alvo para os pescadores locais. Na parte menos salina, 

a montante da barragem de Diama, também é possivel  observar facilmente algumas espécies 

de crocodilos ao longo das margens do rio e seus afluentes.  

 

 

Fotografía 3.- Descrição geral da fauna do Site de Gharha. 
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À nivel da área circundante do Site de Gharha, as estruturas hidráulicas também estão entre os 

melhores lugares para descobrir. Estas estruturas permitem regular todo o abastecimento de 

água dos ambientes aquáticos da região e marcam o ritmo das características físico-químicas 

desses ambientes, bem como o ciclo de vida da fauna e flora que abrigam. A maioria das 

atividades socioeconómicas na área também são estritamente dependentes desses trabalhos, 

cuja estrutura técnica e história são muito interessantes. Entre estas estruturas hidráulicas, a 

barragem de Diama, que também marca a passagem entre o Senegal e a Mauritânia, é sem 

dúvida a mais majestosa. Além disso, há um conjunto de diques de retenção de água de 

diferentes tipos que permitem controlar a alimentação de diferentes bacias hidrográficas. 

 

 

Fotografía 4.-  Infraestruturas hidráulicas na zona do Site de Gharha. 

 

As atividades socioeconómicas que definem o ritmo de vida das populações da área também 

são boas atrações ecoturísticas para descobrir, sendo as mais importantes a agricultura, a pesca, 

a pecuária e o artesanato. É muito interessante visitar e observar como as pessoas locais 

participam dessas atividades, às vezes em condições muito precárias, a fim de obter alguma 

renda e satisfazer as suas necessidades básicas. Este é particularmente o caso da horticultura 

comercial, em que meios bastante rudimentares são usados para produzir uma variedade de 

vegetais. No rio e seus afluentes, bem como nos reservatórios de água artificial, as várias 

atividades de pesca tradicional que são realizadas atraem a atenção dos visitantes. Em toda a 

área, que é fortemente marcada pela pecuária extensiva, é muito frequente encontrar rebanhos 

de ovelhas, cabras, vacas e camelos em busca de pastagens no monte. No que se refere ao 
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artesanato, o tecido de tapetes tradicionais feitos por mulheres e com plantas de sporobolus, é 

fonte de atração nas comunidades locais. Além disso, a fabricação de colares e pérolas 

tradicionais, bem como os artigos de couro e escultura também oferecem belos produtos 

artesanais.  

 

 

Fotografía 5.- Atividades socioeconómicas do Site de Gharha. 

 

Finalmente, no que respeita às atrações culturais, é de lembrar que, devido à posição geográfica 

da Mauritânia, o país é composto por uma mistura de culturas mourisca (árabe-berbere) e 

africanos negros. De fato, durante muito tempo, a Mauritânia tem sido um local de convergência 

de diversas civilizações. Impérios sucessivos, como os do Mali, do Gana e dos Almorávidas, 

transformaram a Mauritânia numa terra de troca e mistura étnica e cultural tão rica como 

variada. Os eventos familiares costumam ser a melhor base para expressar a cultura, como é o 

caso dos  casamentos, que são caracterizados por uma rica música folclórica tradicional, 

inspirada principalmente por canções boicosas e festivais nômades, abordando recorrentemente 

tópicos como religião, coragem ou amor.  

 

Em geral, na Mauritânia, e em particular ao redor do Site de Gharha, a cultura também é 

expressa através de hábitos gastronómicos, culinários e alimentares. Primeiro, o chá chamado 

"uísque da Mauritânia" é uma característica das populações mauritanas. É consumido todos os 

dias em numerosas ocasiões: em casa, em uma visita, no trabalho ou durante uma viagem. Além 
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do chá, há também alguns pratos que marcam a identidade do sul da Mauritânia, onde a culinária 

é muito rica devido às influências culturais árabes, senegalesas, malianas e até tuaregues.  

Os principais pratos encontrados são os seguintes:  

- O mechwi que é carne cozinhada na areia (hofra); 

- O cuscuz (gommu) feito com milho, trigo ou cevada; 

- O lathiri (ou aïch no idioma Hassanya) é um cuscuz muito fino preparado a partir da farinha 

de sorgo ou farinha de milho e até arroz. É comido com molho de tomate e acompanhado 

por carne ou peixe, ou mesmo espinafre e legumes, ou simplesmente com leite fresco ou 

requeijão (iogurte) );  

- O thieboudiene que é uma forma de arroz com peixe muito famoso na área;  

- O firire, que é um peixe de tamanho pequeno ou médio, frito em banho de óleo;  

- A fondue e o sombi, que são um leve mingau feito de sementes grandes de cuscuz, sorgo ou 

painço, geralmente servido com leite. 

 

3.3.2 Infraestruturas e serviços básicos 

A acessibilidade é um fator determinante para o desenvolvimento do ecoturismo de um 

determinado local. No caso do Site de Gharha, apesar de seu potencial natural, a acessibilidade 

é um problema real. Em primeiro lugar, é de lembrar que para a maioria dos países europeus 

que são potenciais fornecedores de turistas, eles são obrigados a obter um visto para entrar na 

Mauritânia. E mesmo que o estado da Mauritânia faça todo o possível para facilitar a obtenção 

deste visto na chegada é obrigatória o término de alguns procedimentos na fronteira, o que pode 

causar perda de tempo. Os procedimentos relacionados com a obtenção de um visto também 

são obstáculos para os turistas que permanecem em Marrocos ou no Senegal e desejam ir para 

a Mauritânia (Montagnier, 2009). Segundo Lansier (2012), a entrada no território da Mauritânia 

para uma grande parte da potencial clientela que viria do Senegal está condicionada à obtenção 

de um visto emitido apenas pelas autoridades consulares de Dakar, ao preço de 41.000 francos 

CFA e com 48 horas de prazo. Isso obviamente desencoraja a maioria dos viajantes, tanto em 

termos de custos (para uma estadia que não exceda 72 horas) quanto na complicação de 

procedimentos. Os operadores turísticos senegaleses e mauritanos tomaram medidas para 

aumentar a conscientização sobre a importância de fortalecer as colaborações internacionais. 

Para este fim, propuseram a possibilidade de emitir um passe (ou equivalente) para qualquer 

turista que deseje entrar na RBT no lado da Mauritânia, em vez de um visto e que poderia ser 

obtido diretamente na fronteira ou em Saint Louis. Na mesma linha, os guardas ecológicos dos 

parques nacionais da RBT (Senegal e Mauritânia) iniciaram atividades promocionais para o 

estabelecimento de instalações de circulação transfronteiriça no RBT. Infelizmente, todos esses 

processos não produziram resultados significativos. Além disso, a situação de insegurança no 

norte do Mali levou mesmo ao reforço das medidas de segurança nos postos fronteiriços 

(Lansier, 2012). Também, o Site de Gharha enfrenta um sério desafio de acessibilidade 
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relacionado à falta de infraestruturas aeroportuária e rodoviária. De fato, o aeroporto 

internacional mais próximo em território da Mauritânia está localizado em Nouakchott, a cerca 

de 300 km de distância. Além disso, não há estrada de acesso direto de Nouakchott. A única 

possibilidade é fazer um longo desvio através de Rosso e Saint Louis, do Senegal, do outro lado 

da fronteira, onde às vezes é necessário o uso obrigatório de uma balsa para atravessar o rio. E 

embora a estrada entre Saint Louis e a barragem de Diama seja perfeita, a área entre Diama e a 

base do PND é uma estrada relativamente difícil de 11 km.  A partir da base do PND, o Gharha 

fica a cerca de 45 km de distância. Embora ofereça a oportunidade de observar melhor as 

diferentes paisagens, fauna e flora da região, o percurso desta distância até Gharha é bastante 

difícil e requer um veículo robusto e um condutor que conheça perfeitamente a estrada. De fato, 

a estrada de acesso ao Gharha é formada por pequenos caminhos contínuos que serpenteiam 

através de arbustos, com partes às vezes um pouco arenosas. Também, é de levar em conta que 

nesta área quase não há serviço de transporte público. Como uma alternativa ao acesso 

rodoviário, a possibilidade de ir a Gharha por mar ou por rio foi relatada. No entanto, a falta de 

uma infraestrutura que possa garantir a segurança da navegação fluvial e marítima é uma 

limitação importante para essa opção. Em última análise, na situação atual, todas as deficiências 

mencionadas acima dificultam o transporte de um grande número de turistas para o Gharha.  

 

 

Fotografía 6.- Estradas de acesso ao Gharha e seus arredores.  

 

Em termos de infraestruturas essenciais para o desenvolvimento do ecoturismo, é também 

importante ter uma atenção especial às oportunidades disponíveis para habitação. Neste nível, 

deve-se mencionar que não há infraestruturas de hospedagem no Gharha. Embora à nível de 

conservação do PND, a IUCN tenha construído algumas casas de hóspedes, essas cabines não 

devem ser exploradas para o turismo (Montagnier, 2009). Sua localização e arquitetura não 

correspondem de forma alguma às expectativas de um turismo internacional de qualidade, e 

muito menos a uma abordagem de ecoturismo.  É improvável que essas salas sejam utilizadas 

para qualquer outro fim que não seja como salas de passagem, geralmente solicitadas por alguns 

viajantes em uma escala ou curta estadia na área. Além do estilo inadequado destas poucas 
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casas de hóspedes da PND, a falta de ar condicionado nesta área muito quente e instalações 

sanitárias deterioradas e sem manutenção adequada, são incompatíveis com o desenvolvimento 

do ecoturismo em boas condições de higiene e conforto.  

Por outro lado, para além da muito baixa capacidade de recepção do PND, o tipo de alojamento 

disponível não é acompanhado pela oportunidade de oferecer serviços de catering de alta 

qualidade para um número significativo de turistas. 

 

 

Fotografía 7.- Infraestruturas de alojamento na base do Parque Nacional de Diawling. 

 

Além dos quartos do PND, apenas a agência de viagens mauritana MKH tem desde 2004 um 

acampamento turístico de 64 camas perto de Keur Macène, a cerca de 30 km da área do parque. 

Mas foi apontado que depois de um tempo o acampamento teve dificuldades operacionais. No 

entanto, esta agência de viagens também instalou algumas tendas pequenas na praia, onde seus 

clientes podem passar algumas horas durante os circuitos diurnos e comer no local. No entanto, 

com frequência ocorrem problemas de fornecimento de produtos alimentares e de primeira 

necessidade e a agência MKH é forçada a colocar temporariamente no local um cozinheiro e os 

produtos necessários para o dia inteiro da estadia dos turistas .  

Nas aldeias localizadas na área, incluindo o próprio Gharha, é muito possível passar a noite em 

tendas beduínas chamadas khaïma. Nestas aldeias, várias famílias também têm a capacidade de 

oferecer aos seus clientes refeições locais com chá tradicional. No entanto, as condições 
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precárias deste tipo de alojamento a curto prazo e a falta de regulação dos preços pagos pelos 

turistas constituem graves deficiências.  

De facto, a maioria dos turistas que visitam o PND e a sua periferia estão geralmente localizados 

na cidade de Saint Louis (Senegal), onde é possivel encontrar infraestruturas turísticas 

altamente desenvolvidas e diversificadas. Portanto, a partir desta cidade, os turistas fazem 

passeios de um dia para o PND e seus arredores, e geralmente voltam à noite. 

Para superar o problema da acomodação do ecoturismo em todo o PND e sua periferia, 

identificou-se que o Gharha possuía os ativos e as qualidades necessárias para a construção de 

uma pousada ecológica (Montagnier, 2009). No entanto, apesar do custo de construção 

relativamente acessível (cerca de 37.750 euros), o estudo de viabilidade destaca a falta de um 

mercado (potencialmente número de turistas) e as condições difíceis para operar e rentabilizar 

tais unidades de alojamento no contexto atual. Além disso, investimentos maiores seriam 

necessários, por exemplo, para garantir o abastecimento de água e energia do complexo 

ecológico, bem como gerenciar os resíduos. Montagnier (2009) aponta que um complexo 

ecológico tem um interesse definido no desenvolvimento da economia local, com possíveis 

benefícios económicos e sociais. No entanto, a implementação de um projeto deste tipo requer 

que, inicialmente, seja apoiado pelo estado com incentivos significativos para atrair operadores 

turísticos interessados.  

Além da acomodação, também é importante ter em mente que existem outras infraestruturas e 

serviços básicos que são muito importantes no desenvolvimento do ecoturismo, nomeadamente, 

infraestruturas de saúde, comunicação e serviços bancários. Nesse sentido, o Gharha também é 

totalmente desfavorecido. Em termos de saúde, o Gharha e seus arredores não possuem hospital. 

Tem sido relatado que, para a maioria das doenças, os habitantes da área preferem ir a Saint 

Louis (Senegal), onde existem instalações sanitárias disponíveis, diversificadas e de boa 

qualidade.  

No caso do ecoturismo há, por vezes, emergências de saúde ligadas, por exemplo, a acidentes 

no campo, a picadas de animais silvestres, como cobras e à infeções transmitidas por animais, 

principalmente por picadas de insetos. Em alguns casos, esses problemas exigem uma gestão 

rápida e eficaz para que a vida do turista não corra perigo. Infelizmente, na situação atual, esse 

gerenciamento rápido é impossível. Em caso de necessidade, a única possibilidade seria evacuar 

rapidamente para Saint Louis, mas o estado das estradas e a ausência de ambulâncias médicas 

na área podem complicar as coisas. Como parte do Plano de Ação para o Desenvolvimento 

Sustentável do Turismo em uma rede de parques transfronteiriços e áreas protegidas na África 

Ocidental (SECHERESSE, 2009), foi proposto reabilitar e equipar o posto de enfermagem na 

recepção do Parque Djoudj (no lado do Senegal) e criar uma nova posição de enfermagem em 

Chéyal para o PND. Por outro lado, além da presença permanente de uma enfermeira nesses 
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dois postos de enfermagem, pelo menos durante a temporada turística, um plano de evacuação 

para Saint Louis ou Dakar deve ser claramente estabelecido.  

No que diz respeito à mídia, a base do PND é bem equipada pela rede telefónica. No entanto, 

em toda a área circundante do Gharha, a cobertura telefónica é, às vezes, muito fraca, ou mesmo 

totalmente inexistente em alguns lugares. Embora o acesso à internet seja possível através da 

rede de telefónica móvel, as lacunas em termos de cobertura espacial são um problema. Além 

disso, mesmo onde a rede existe, a sua velocidade é baixa. Finalmente, dado aos serviços 

bancários totalmente ausentes na área, o uso de meios de pagamento e instalações é 

completamente impossível. Esse é particularmente o caso com o uso do cartão de crédito e do 

talão de cheques para tirar dinheiro ou fazer pagamentos.  

 

3.3.3 Vontade política e recursos humanos 

Desde a década de 1990, as autoridades mauritanas mostraram sua vontade de desenvolver o 

ecoturismo ao nível do PND e de sua zona periférica. Esta vontade política foi publicada em 

vários documentos-quadro do parque. Este é particularmente o caso dos documentos 

relacionados com o plano de gestão do PND (Tall, 1994), o plano director de gestão 

(Hamerlynck, 1997) e a estratégia de desenvolvimento do ecoturismo (Steinhauer-Burkart, 

2005). Através de todos esses documentos, as autoridades reconheceram o potencial de 

ecoturismo do PND e da sua periferia e afirmaram a necessidade de criar um marco favorável 

para o desenvolvimento do ecoturismo na área. No entanto, apesar dessas intenções, a vontade 

política demonstrada por mais de 20 anos ainda não foi traduzida em ações concretas para 

impulsionar essa atividade de ecoturismo. É essa falta de compromisso do Estado e seus 

parceiros de desenvolvimento que explica em grande parte as deficiências observadas em 

termos de infraestruturas e serviços básicos.  

A falta de recursos humanos suficientes e qualificados no campo das atividades de ecoturismo 

na área constitui outra fraqueza do Gharha. No caso particular da sede de conservação do PND 

se pode contentar em ter alguns agentes e motoristas que estão muito familiarizados com a área 

para poder transportar e guiar os turistas no campo. No entanto, do ponto de vista profissional 

não são especializados em orientação ecoturística e seu número também é muito limitado para 

um ecoturismo em massa. Além disso, em outros aspectos essenciais do turismo, como 

alojamento e restauração, a base do PND carece de qualificações. Os poucos funcionários que 

oferecem suporte a essas duas áreas no local fornecem apenas um serviço muito limitado.  

Além da base do PND, não há nem na população local do Gharha nem em sua área circundante 

recursos humanos competentes que possam participar de atividades de ecoturismo. Os 

habitantes da área não possuem conhecimentos ou habilidades no campo turístico. Eles não são 

capazes de fornecer serviços aceitáveis e diversificados para turistas internacionais (refeições, 
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alojamento, guias, etc.). As agências de viagens que operam na área e o próprio Parque não 

investiram o suficiente no treinamento, apoio e capacitação da população local no campo do 

ecoturismo. Com a falta de recursos humanos, à nível local, as agências de viagens preferem 

trazer seus próprios funcionários (guias e cozinheiros qualificados) e alojar seus clientes 

turísticos em seu próprio acampamento na praia.  

 

3.4  Avaliação dos critérios de seleção para o Site de Gharha 

3.4.1  Avaliação numérica dos critérios. 

3.4.1.1 Critério 1.- Predisposição das administrações 

Considerando o primeiro critério principal, correspondente à predisposição das administrações 

para o desenvolvimento do ecoturismo no Gharha, a Figura 6 apresenta a pontuação atribuída 

aos quatro critérios secundários, mostrando que três deles são caracterizados por valores 

máximos. Quanto à aceitação e promoção do ecoturismo pelas autoridades com uma pontuação 

de 23 pontos, há também uma apreciação muito boa. No entanto, neste nível, as deficiências 

observadas referem-se principalmente à falta de ações concretas para melhor apoiar o 

desenvolvimento do ecoturismo.  

 

 

Figura 6.- Pontuação dos critérios secundários do critério principal 1 no Site de Gharha. 

 

3.4.1.2 Critério 2.- Atrações naturais e culturais 

No caso do segundo critério principal, correspondente aos atrativos naturais e culturais do Site 

Gharha, a figura 7 apresenta as pontuações atribuídas aos quatro critérios secundários. O gráfico 

mostra que há uma apreciação quase perfeita da diversidade e beleza das atrações naturais 

(paisagens, flora e fauna). A pontuação relativa à diversidade e interesse em atrações culturais 
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também é bastante alta. Por outro lado, a existência de atividades turísticas na área é atualmente 

bastante fraca (pontuação = 10). No entanto, apesar do sitio web do PND, que é bastante rico 

na apresentação do potencial turístico, há também um esforço considerável para melhorar a 

promoção do turismo no Site de Gharha (pontuação = 15).  

 

 

Figura 7.- Pontuação dos critérios secundários do critério principal 2 no Site de Gharha. 

 

3.4.1.3 Criterio 3.- Condições Mínimas de Acessibilidade 

A Figura 8 apresenta as pontuações atribuídas aos cinco critérios secundários que caracterizam 

as condições mínimas de acessibilidade no Site de Gharha, mostrando que os valores numéricos 

das condições mínimas de acessibilidade no local geralmente são muito baixos. Este é 

especialmente o caso dos aspectos relacionados com as infraestruturas aeroportuária e 

rodoviária na área, as infraestruturas de alojamento e restauração, bem como os serviços básicos 

(saúde, comunicação, água, banco, ...).  As pontuações atribuídas à esses critérios secundários 

são de apenas 5 pontos, o que indica um nível muito baixo de disponibilidade e qualidade. 

Embora a facilidade dos procedimentos administrativos de viagem no Site de Gharha seja 

melhor apreciada (pontuação = 15), ela ainda é relativamente penalizada pela exigência de visto 

para cidadãos de muitos países potencialmente provedores de ecoturismo. Deve-se notar que a 

este nível os estrangeiros estão agora sujeitos ao pagamento de taxas de inscrição para qualquer 

aterragem no novo aeroporto de Nouakchott. Também é importante destacar a insuficiência de 

recursos humanos para garantir um bom progresso nas atividades de ecoturismo (nota = 10).  
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Figura 8.- Pontuação dos critérios secundários do critério principal 3 no Site de Gharha. 

 

3.4.1.4 Criterio 4.- Potencial social no meio 

Em relação ao quarto critério principal, correspondente ao potencial social no meio para o 

desenvolvimento do ecoturismo no Site de Gharha, a Figura 9 apresenta as pontuações 

atribuídas aos quatro critérios menores, mostrando uma certa variabilidade dos mesmas de 

acordo com os quatro critérios secundários em questão. Há uma pontuação baixa na 

disponibilidade de infraestrutura de saneamento e, em menor grau, na existência e densidade 

de populações humanas fixas no Sítio de Gharha. Por outro lado, o nível de apreciação da 

diversidade sociodemográfica das populações locais é bastante bom (pontuação = 20). No caso 

da importância das atividades socioeconómicas e da qualidade de vida, a pontuação é média. 
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Figura 9.- Pontuação dos critérios secundários do critério principal 4 no Site de Gharha. 

 

3.4.2 Síntese da avaliação numérica para o Site de Gharha  

De todas as informações reunidas através da documentação, das observações in situ e do guia 

de entrevistas, estruturadas em detalhes a partir da matriz de avaliação, chegou-se a uma 

avaliação mais global do potencial de desenvolvimento das atividades de ecoturismo na região.  

Site de Gharha. Isso requer uma visualização simultânea das pontuações médias dos quatro 

principais critérios para a seleção do local. Para o Site de Gharha, a Figura 10 representa o 

gráfico de radar que fornece uma visão geral sintética dos valores numéricos dos quatro critérios 

da matriz de avaliação. Isso mostra que o local tem boas predisposições das administrações 

(pontuação = 24,5) e consideráveis atrações naturais e culturais (pontuação = 17,3). Por outro 

lado, apresenta condições mínimas de acesso cuja pontuação média é de apenas 8.0, o que 

significa que o local possui lacunas reais que devem ser melhoradas para promover um 

desenvolvimento real do ecoturismo. Além disso, com uma densidade populacional baixa, as 

vezes muito dispersa, o potencial social também é relativamente limitado (pontuação = 12,5). 

Nesse nível, também é importante observar a quase total ausência de saneamento na localidade. 

Além disso, de acordo com Montagnier (2009), na área, a água potável vem principalmente do 

rio Senegal através de um processo de decantação e filtragem em pequena escala em algumas 

aldeias. Por outro lado, pessoas das aldeias ao sul do Parque Nacional de Diawling coletam a 

água da chuva e a armazenam para consumo. 
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Figura 10.- Pontuações médios dos principais critérios do Site de Gharha. 

Apesar da existência de um potencial real, o ecoturismo ainda está em estado embrionário no 

Parque Diawling e seus arredores. Na atual situação de baixa frequência turística, preferiu-se 

buscar produtos que pudessem ser rapidamente valorizados e que, portanto, pudessem ser 

oferecidos a uma pequena clientela de fim de semana (Lansier, 2012). Os seis produtos 

avaliados rapidamente são: i) viagens de canoa, ii) atividade artesanal nas aldeias, iii) 

descoberta de atividades de pesca em N'Tiallakh, iv) caminhadas ou passeios de burro, v) 

excursão de camelo, vi) visita de descoberta com um itinerário de meio dia que inclui a 

descoberta de áreas de mangue, aldeias de dunas costeiras, hortas e florestas de acácia. A médio 

e longo prazo, o desenvolvimento do ecoturismo no PND e sua periferia, deve passar pelo 

estabelecimento de um eco-museu junto a um centro de informação no parque, a definição de 

áreas de acampamento marcadas, a criação de circuitos de canoas com o estabelecimento de 

um cais em Birette (Ba, 2008). Um circuito de canoagem será outra atração para explorar o 

manguezal localizado perto do Site de Gharha. Além disso, como parte da conservação dos 

manguezais, o ecoturismo foi identificado como uma atividade potencialmente muito lucrativa 

sem causar muito dano ao meio ambiente se o circuito for bem escolhido (PND, Naforé et 

FIBA, 2011).  
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3.4.3 Análise SWOT dos critérios de seleção para o Site de Gharha  

A análise SWOT proporciona uma visão geral das principais forças, fraquezas, oportunidades 

e ameaças do desenvolvimento do ecoturismo. Para o Site de Gharha, a Tabela 3 apresenta um 

resumo dos principais aspectos desta análise. 
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Tabela 3.- Análise SWOT dos critérios de seleção para o Site de Gharha 

Critérios  Forças Fraquesas Oportunidades Ameaças 

 

Predisposição 

das 

administrações 

Vontade política das autoridades sobre a 

necessidade de promover o ecoturismo no PND 

e sua periferia 

Existência de planos de gestão que definam os 

objetivos, orientações e estratégias de gestão do 

PND e sua periferia  

Ter em conta o desenvolvimento do ecoturismo 

nos planos de desenvolvimento do PND e sua 

periferia 

Zonação do PND, com a existência de 

coordenadas geográficas que estabelecem 

claramente os seus limites   

 

Ações concretas insuficientes 

realizadas pelas autoridades para 

promover o desenvolvimento do 

ecoturismo 

Irregularidade da atualização dos 

planos de gestão do PND e sua 

periferia 

Consideração insuficiente das 

características específicas do Site de 

Gharha para o desenvolvimento do 

ecoturismo 

Política de 

desenvolvimento do 

turismo para transformá-

lo em uma das principais 

alavancas da economia 

da Mauritânia 

Política de diversificação 

de oportunidades de 

turismo, além do 

principal link que 

atualmente é baseado em 

visitas ao deserto de 

dunas 

 

Prioridade concedida a 

outros setores de atividades, 

como agricultura, pesca, 

mineração, gás e petróleo, 

em detrimento do 

ecoturismo 

Contexto nacional e local 

marcado por desafios a 

serem substituidos em 

termos de boa governança 

Contexto geopolítico 

nacional, sub-regional e 

internacional marcado por 

questões de segurança 
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Atrações 

naturais e 

culturais 

Clima favorável (sol e alguns eventos climáticos 

extremos ou imprevisíveis) 

Grande diversidade de ecossistemas e paisagens 

(mar, praias arenosas, dunas costeiras, dunas 

continentais, estepes arborizadas, zonas húmidas, 

...) 

Boa riqueza florística (várias espécies de plantas, 

incluindo gramíneas, arbustos de estepe, acácias, 

plantas aquáticas, manguezais, ...) 

Boa riqueza de fauna (17 espécies de mamíferos, 

187 espécies de aves, incluindo 97 espécies 

migratórias, 87 espécies de peixes, incluindo 47 

espécies de água doce, bem como répteis, 

anfíbios e insetos) 

Diversidade cultural das populações locais 

(vários grupos étnicos com diferenças nas 

tradições, costumes, estilos de vida, gastronomia, 

...) 

Temperaturas muito altas e 

tempestades de areia em certas 

épocas do ano 

Forte variabilidade de biótopos e 

biocenoses de acordo com as 

estações do ano e o gerenciamento 

de estruturas hidráulicas na área 

Raridade na área de eventos 

culturais com caráter turístico, como 

festivais 

Material insuficiente e estratégia de 

vulgarização para popularizar o 

potencial turístico natural e cultural 

da área 

Contexto do 

desenvolvimento do 

ecoturismo e turismo 

sustentável no mundo 

Política das autoridades 

mauritanas para a 

divulgação da cultura do 

país 

Desenvolvimento de 

novas tecnologias de 

informação e 

comunicação como 

suporte efetivo à 

ampliação em larga 

escala 

Contexto da mudança 

climática com riscos de 

modificação dos fatores 

climáticos e bioecológicos 

da área a médio e longo 

prazo 

Mudança de objetivos ou 

política de gestão de 

recursos hídricos na área 

Mudança na política de 

conservação no PND e sua 

periferia 

Perspectiva da exploração de 

petróleo offshore na área 

Desaparecimento 

progressivo de práticas 

culturais locais como 

resultado da modernização e 

globalização 
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Condições 

Mínimas de 

Acessibilidade 

Existência de grandes espaços onde é possível 

construir infraestruturas de acesso e instalações 

habitacionais 

Desencorajamento de procedimentos 

administrativos de viagem 

(exigência de visto e pagamento de 

taxa de inscrição no aeroporto) 

Distância desde o aeroporto 

internacional de Nouakchott e a 

deficiente infraestrutura rodoviária 

na área 

Quase nenhuma acomodação 

turística e infraestrutura de catering 

na área 

Quase sem serviços básicos de 

qualidade (saúde, água, eletricidade, 

comunicação, serviços bancários, ...) 

Quase sem recursos humanos 

qualificados no campo turístico 

O contexto internacional 

marcou a abertura, a 

globalização e a livre 

circulação de pessoas e 

bens 

Novo aeroporto de maior 

capacidade construído 

em Nouakchott 

Vontade política das 

autoridades mauritanas 

de abrir o país, 

especialmente a parte sul 

Cooperação com o 

Senegal em matéria de 

turismo na região 

transfronteiriça 

Melhorar o nível de 

educação da população 

local para preencher a 

lacuna de recursos 

humanos mais tarde 

Limitações geopolíticas, 

económicas e de segurança 

que limitam a livre 

circulação de pessoas e bens 

Prioridade concedida pelas 

autoridades mauritanas a 

outras áreas como parte da 

política de abertura 

Falta de cooperação e 

colaboração na exploração e 

gestão de recursos 

transfronteiriços 
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Potencial social 

no meio 

mbiente 

Existência de algumas cidades na área 

Diversidade sociodemográfica de populações 

com predomínio de jovens 

Diversidade de atividades socioeconómicas na 

área (agricultura, pecuária, pesca, artesanato, ...) 

Baixa densidade e dispersão de 

populações na área 

Condições de vida muito precárias 

com um alto nível de pobreza 

Ausência de infraestrutura de 

saneamento 

A política estatal 

mauritana de 

desenvolvimento e luta 

contra a pobreza 

Investimento insuficiente em 

áreas socioeconómicas 

Prioridade concedida a 

outras áreas do país 
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4 Características do Langue de Barbarie e desenvolvimento ecoturístico 

4.1   Características naturais do Langue de Barbarie 

4.1.1 Localização geográfica 

O Langue de Barbarie é uma faixa de areia, o culminar de uma grande praia, com cerca de 600 

km, que se estende desde o norte da Mauritânia até o sul da cidade de Saint Louis. 

Historicamente, corresponde à uma extensão natural da costa até a aldeia de Guet Ndar que se 

tornou um bairro de Saint Louis. Mas, hoje em dia, se estendeu até a aldeia de Niayème na 

região de Louga, separando o rio Senegal do oceano Atlántico por 25 quilómetros. Abriga o 

Parque Nacional de Langue de Barbarie (PNLB), localizado no final do estuário do rio Senegal. 

Localizado aproximadamente à 15° 55' N 15° e 16 ° 30 'W 917'N-16 ° 5'W, o PNLB estende-

se mais de 17 km ao longo da costa (DPN, 2010). Foi criado pelo Decreto de 9 de janeiro de 

1976 e cobre uma área de aproximadamente 20 km², do farol de Gandiol ao norte e da antiga 

foz do rio Senegal ao sul. Administrativamente, o Parque Nacional Langue de Barbarie é 

compreendido em ambos os lados das comuns de Léona (região de Louga) e Ndiébene-Gandiol 

(região de Saint Louis).  

 

 

Figura 11.- Mapa de localização geográfica do Langue de Barbarie 

 



 

50 

 

4.1.2 Características físicas 

4.1.2.1 O clima 

A área do delta do rio Senegal, que inclui o Langue de Barbarie, é caracterizada por um clima 

marcado por uma transição entre as influências de um domínio continental do Sahel e uma zona 

costeira. Portanto, dependendo de sua origem, os ventos sazonais são secos ou húmidos, frios 

ou quentes. No entanto, a área é geralmente influenciada por ventos alísios marítimos que 

produzem uma modulação de temperaturas. As temperaturas mais baixas são registradas entre 

dezembro e janeiro com mínimos de até 13°C (DPN, 2010). 

Por outro lado, durante o período do harmatán, na estação seca (maio-junho), a temperatura 

máxima pode atingir os 40°C. Durante a estação chuvosa há uma mitigação de temperaturas até 

cerca de 25°C.  

No Langue de Barbarie, a precipitação é geralmente baixa, raramente chegando aos 300 

mm/ano, o que mostra a natureza semi-árida dessa área. Além disso, a precipitação é marcada 

por uma redução considerável nas últimas duas décadas. No entanto, com a pulverização 

marítima e a evaporação existe uma alta humidade do ar. O nível médio de evaporação é de 

3.500 mm/ano.  

Na área, a circulação dos ventos é caracterizada por um regime variável de acordo com as 

estações do ano. O regime de ventos é consequência do deslocamento da Frente Intertropical 

(FIT). O vento alísio marítimo, vento do Atlántico Norte, é fresco e húmido, proveniente do 

anticiclone dos Açores que sopra na faixa costeira de novembro à março. Durante este período, 

a velocidade do vento é em média 7 m/s. Os ventos mais fortes da região ocorrem em maio 

atingindo uma média de 15 m/s. Estes ventos de harmatán quentes e secos geralmente levantam 

muita areia do deserto do Saara. De junho a setembro, os ventos de monção se espalham pela 

região proporcionando humidade e, consequentemente, precipitação. 

  

Tabela 4.- Principais dados climáticos do delta do rio Senegal 

Temperatura mínima 13°Cem janeiro 

Temperatura máxima 39°C em maio 

Precipitações anuais 200 a 250 mm  

Precipitaçõs mensuais mínimas Quase nenhuma na estação seca (outubro-julho)  

Precipitações mensaiss máximas 130 mm/mes na estação chuvas (agosto-setembro) 

Evaporação potencial 3.500 mm anualmente 

Ventos alísios dominantes 7 m/s a partir de janeiro 

Ventos de areia Mais de 15 m/s no mês de maio 
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4.1.2.2 Os solos 

Tendo em conta a área do Langue de Barbarie como um todo existem três tipos de solos 

principais, de acordo com os três terrenos que compõem o meio. A primeira área  é do tipo 

litoral com praias arenosas constituidas  de areias finas e com outros um pouco espessos 

misturados com conchas quebradas. A segunda zona corresponde às dunas costeiras de areias 

finas e fortemente influenciada pelos ventos. A terceira zona é fluvio-lagunar, marcada pelos 

fluxos do sistema.  

Em geral, em toda a área do Langue de Barbarie e seus arredores, a natureza dos solos depende 

da origem do material, das condições e do tempo de seu estabelecimento (Ndiaye et al., 2012). 

Assim, se distingue os sistemas de dunas costeiras constituídos por dunas brancas, também 

chamadas de dunas vivas e dunas amarelas ou dunas semi-fixas, e um sistema de dunas 

continentais. Entre as dunas amarelas semi-fixas e as dunas vermelhas fixas surgem tanques 

interdunais, cuja sobrevivência está intimamente ligada à fixação das dunas marítimas (Dia, 

1992). No que diz respeito aos sistemas de dunas costeiras, estes são caracterizados por praias 

arenosas de conchas, constantemente renovadas pelo vento. As dunas continentais vermelhas 

consistem em solos vermelhos chamados "dior" no idioma local.  

 

4.1.2.3 A geologia 

As características geológicas no Langue de Barbarie variam de acordo com dois tipos principais 

de sistemas (Ndiaye et al., 2012). Primeiro, existem os sistemas de dunas costeiras, que são 

caracterizados por praias arenosas de conchas constantemente açoitadas pelo vento. A origem 

dos sistemas dunares costeiros remonta à fase subactual à atual, período que se estende entre 

2000 e 1800 anos atrás. Entretanto, os sistemas de dunas continentais, compostos de solos 

vermelhos, teriam sido estabelecidos desde o período Ogoliano, isto é, entre 15.000 e 20.000 

anos atrás.  

Além dos sistemas geológicos na área também é de notar que a localização da foz do rio Senegal 

ao sul de Saint Louis data dos meados do século XVIII. As desembocaduras antigas e mais 

setentrionais ainda podem ser identificadas perto de Maringouins e dos pântanos de Boydet. A 

construção do cordão do Langue de Barbarie acelerou depois de 1850. As cartas marítimas 

existentes antes desta época indicaram a foz à 2,5 km ao sul de Saint Louis. O processo de 

extensão do cordão estaria relacionado com a redução do ângulo de incidência da corrente de 

deriva em relação à costa e a debilidade geral da energia das ondas. A engorda da Langue de 

Barbarie é controlada pelas contribuições da deriva costeira, principalmente do deserto da 
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Mauritânia. Estima-se que o trânsito sedimentar ao longo do Langue de Barbarie varia de 

365.000 a 1.500.000 m3/ano.  

No entanto, toda a areia colocada em movimento não é apanhada pelo cordão. Durante o século 

passado, a foz do rio Senegal migrou com frequência para o sul, o que levou à sua progressão 

na costa do Langue de Barbarie. Desde 1850, foram registradas vinte rupturas de diferentes 

importâncias. Os mais notáveis ocorreram em 1894 e 1959 e a mais recente em 1973. Desde 

então, o cordão de areia foi-se movendo para o sul. 

 

4.1.2.4 A geomorfologia 

O Langue de Barbarie é orientado longitudinalmente de norte à sul com uma largura que varia 

entre 200 e 400 m. Desde a raiz da flecha, ao norte, até a aldeia de Terah, no sul, existem três 

segmentos (DPN, 2010). O segmento proximal que se estende desde a raiz da flecha, 3 km ao 

norte de Saint Louis, até a Hidrobase, 1,5 km ao sul da ilha. Este cordão tem a sua maior largura 

(300 a 400 m) com um valor médio de inclinação na ordem de 3 a 4%. O segmento médio vai 

da Hidrobase até a altura da aldeia de Tassinère, onde a flecha registra alturas máximas de 7 m 

e os seus contrastes topográficos mais fortes devido ao desenvolvimento extensivo das dunas. 

A inclinação torna-se mais acentuada (4 a 6%) com uma zona marítima-terrestre e uma largura 

média de 50 m. Finalmente, o segmento distal se estende de Tassinere ao extremo sul da flecha, 

em Terah. As alturas raramente excedem 2 m, a largura é da ordem de 200 m, o que significa 

declives inferiores a 3%.  

Em sentido transversal (Kane, 2005), o Langue de Barbarie pode ser dividido em três setores 

(Figura 12). O primeiro é o setor marítimo e está constituído pela zona marítimo-terrestre e a 

praia que está sob a influência da dinâmica marinha. Este setor é caracterizado por formas 

morfológicas fluidas devido à ação da corrente en jato. A zona marítimo-terrestre tem uma 

largura de 30 a 40 m com uma inclinação de 60%. O segundo setor são as dunas (praia alta e 

dunas costeiras) sob a influência da dinâmica do vento. As dunas crescem atrás da costa externa 

com uma altitude de quase 5 m. Ao norte da hidrobase, as dunas não excedem 2 m no segmento 

distal. Neste conjunto morfológico é distinguido três formações de acordo com a presença de 

vegetação: 

 - dunas vivas fixadas pelas casuarinas (Casuarina equisetifolia) ao norte de Saint Louis e ao 

nível da hidrobase; 

 - dunas vivas semifixadas por vegetação xerofítica (Scaevola plumieri, Althernanthera 

maritima, ...) na área de Gandiol;  

- dunas nuas e vivas, sem vegetação, na desembocadura.  

O terceiro setor é do tipo lagoa fluvial, que está diretamente influenciado pelos fluxos de cheias 

fluviais e também pela maré oceánica.   
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Figura 12.- Geomorfologia da Langue de Barbarie 

 

4.1.2.5 A hidrologia 

A hidrologia  do Langue de Barbarie é dominado pela presença do rio Senegal e seus afluentes, 

Douti e Lawmar, por um lado, e por outro pelo Oceano Atlántico (DPN, 2010). Sob a ação das 

marés, afluentes fluviais tendem a dar forma às costas interiores do Langue de Barbarie. Desde 

1986, o operatividade da barragem de Diama desempenha um papel fundamental na 

hidrodinâmica estuarina, através da abertura e fechamento das suas portas. Atualmente, o papel 

do rio na construção da seta litoránea é bastante enfraquecido pelo sistema de gestão da 

barragem de Diama. A gestão desta barragem se reflete em dois fenómenos principais: um 

dominado pela maré durante um período de 7 a 8 meses durante o fechamento das portas e o 

outro determinado pela inundação correspondente à sua abertura. Durante a estação das águas 

altas, o nível do rio é alto e relativamente constante. A corrente se move à jusante e com uma 

velocidade máxima durante a maré de aproximadamente 70 cm/s.  

A evolução do vale estuarino do Langue de Barbarie é, por um lado, dependente das 

contribuições sedimentares transportadas pelos fluxos anuais de inundação e, por outro, pelas 

ações de aumento das águas oceánicas no estuário durante a estação de água baixa (DPN, 2010). 

O transporte sólido do rio Senegal permanece relativamente fraco, mas varia principalmente de 

ano para ano. A abertura de um canal de descarga de cargas, em 2003, à 7 km ao sul de Saint 

Louis resultou em uma grande redução do pico de cheia (de aproximadamente 2 m para apenas 

1 m). Esta opção também aumentou a amplitude da maré em Saint Louis. Além disso, a área de 

Gandiol já não tem muito fluxo e só depende de mudanças na maré e chuvas para melhorar a 

qualidade de suas águas. À montante do corte, devido à maior velocidade do fluxo e uma 
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diminuição no nível da água, pode produzir uma erosão mais forte e no próprio corte. Esta 

combinação de fenómenos justifica a profundidade atual de mais de 7 m  desde da lacuna.  

 

4.1.3 Características ecológicas 

Como mostra a Figura 13, o Langue de Barbarie é composto por cinco ecossistemas principais 

(PNLB, 2017). O ecossistema formado pelas praias que também corresponde a uma zona de 

inundação. Dado o seu nível de salinidade bastante alto, há principalmente uma vegetação 

halofílica. Além disso, há também uma vegetação artificial de casuarianas plantadas para 

proteger as dunas da erosão. O segundo ecossistema é constituído pelo rio e pelas lagoas que 

estão conectadas à ele e é marcado pela existência de pântanos. Aí é encontrado a Typha, que é 

uma espécie invasora que no momento encontra-se desaparecida devido a mudança do meio 

que se tornou salobra. No Langue de Barbarie há também um ecossistema muito característico 

que abriga a vegetação de mangue. Este ecossistema localizado na parte norte do parque possui 

duas espécies de manguezais. O quarto ecossistema da área corresponde à lagos salgados 

chamados taninos. Apenas halófitos que suportam um alto nível de salinidade vivem neste 

ecossistema. Finalmente, há o ecossistema de dunas formado por uma estepe arbustiva. 

Também existem culturas vegetais estabelecidas pelas populações locais.  

Com relação às outras características ecológicas da área, deve-se notar primeiro que nenhuma 

espécie de planta rara foi registrada no parque do Langue de Barbarie. Pelo contrário, a IUCN 

informou que a Salicornia europea (ou Salicornia senegalensis) é endémica. A casuariana e a 

prosopis são espécies introduzidas na área para combater a erosão. Os desenvolvimentos 

hidráulicos a montante da área (barragens e diques) também favoreceram o desenvolvimento 

de espécies invasoras, incluindo a Typha. A composição e a diversidade das populações de 

espécies de animais aquáticos também seriam fortemente afetadas por mudanças naturais e 

artificiais no meio ambiente.  
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Figura 13.- Principais ecossistemas do Langue de Barbarie   

 

4.1.4 Características biológicas 

4.1.4.1 A flora  

Segundo a informação disponível (DPN, 2010), a flora não é muito diversa. Na verdade, para 

além da vegetação exótica destinada a estabilizar a areia (prosopis e casuarina), a parte superior 

da vegetação espontânea é dominado pelo mangue. Sendo constituído por duas espécies dos 

géneros, Avicenia e Rhizophora. Ambas as espécies estão se expandindo gradualmente nos 

pântanos. O substrato herbácea é dominado por Salicornia, Ipomoea pescaprae, Alternanthera 

maritima, Paspalum, Sesuvium portulacastrum, Phragmites australis, Eragrostis sp. Também, 

é possivel observar a presença de figueiras de Barbarie chamadas tuneras (Opuntia tuna). Esta 

espécie prolifera muito e invade todas as terras da região. Cyperus maritimus também pode ser 

encontrado na parte inferior do cordão e as manchas de Sporobolus spicatus no interior. No que 

diz respeito à flora marinha, não foram realizados estudos, no entanto, se pode observar a 

presença de uma variedade de algas ainda não identificadas e caracterizadas.  

 

4.1.4.2 A fauna  

Segundo a literatura (DPN, 2010), a fauna identificada no Langue de Barbarie é representada 

no total por 137 espécies integradas em 98 géneros. Esta inclui 124 espécies de aves distribuídas 

em 85 géneros, 9 espécies de mamíferos e 8 espécies de répteis.  
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A avifauna é composta por uma grande diversidade de aves, algumas das quais são locais e 

outras migratórias. Existem 51 espécies locais, incluindo o grande corvo marinho 

(Phalacrocorax africanus), a garça-de-crista-branca (Agretta gularis), a garça melanocefálica 

(Ardea oanocephala) e 10 espécies marinhas, incluindo a andorinha-real (Sterna maxima 

albididorsalis), a gaivota-de-cabeça-cinza (Larus cirrocephalus) e a gaivota escarnecedora 

(Larus genei). Além disso, existem outras 21 espécies de estepes locais, incluindo o pequeno 

bico cinzento (Dendropicos oachus), o tchagra (Tchagra senegalensis) e a antiga barbacã 

(Lybius vieiloti). Com relação às aves migratórias, existem 29 espécies paleárticas, incluindo 

águias-pescadoras (Pandion haliaetus) e a garça-pequena (Egretta garzetta). Esta riqueza de 

espécies migratórias é explicada pelo fato de que o Langue de Barbarie está na rota migratória 

de muitas espécies de aves aquáticas, especialmente de aves pernaltas.  

Em geral, a diversidade da avifauna do Langue de Barbarie se deve ao facto que os dois 

principais ecossistemas aquáticos e terrestres fornecem áreas de alimentação, descanso e 

reprodução. À nivel estuarino e marinho, especialmente na ilha dos pássaros, se observa aves 

marinhas, aves limícolas migratórias e afro-tropicais. A área é o habitat de muitas espécies, 

sejam sazonais ou de reprodução. Ainda são observados o pelicano cinzento, o pelicano branco, 

bem como colónias de gaivotas de cabeça cinzento, Larus cirrocephalus, gaivotas de bico-

delgado, Larus genei, andorinhas reais, Sterna maxima, andorinhas carpianas, Sterna caspia, 

andorinhas-do-mar anãs, Sterna albifrons e garça de crista branca, Egreta gularis. O Langue de 

Barbarie é importante para a reprodução e hibernação da andorinha-do-mar Hansel, Sterna 

nilotica. A gaivota de Audoin, Larus audouinii, também é encontrado no rio. As andorinhas do 

mar, andorinhas anãs, flamingos rosa e colhereiros europeus também são registrados, as vezes, 

em  números significativos. O local também é conhecido por sua importância para a hibernação 

da águia-pescadora, Pandion haliaetus. Finalmente, deve-se notar que o Langue de Barbarie, 

que recebe cerca de 1,5% das aves do norte do Senegal e da reserva de vida selvagem perto 

Guembeul, funciona de forma complementar para muitas espécies.  

Os mamíferos selvagens são representados pela lebre (Lepus crawschayi), o esquilo-buraqueira 

(Xerus erythsopus), o macaco (Erythrocebus patas), o mangusto (Herpestes ichneumen) e a 

ratazana de Gâmbia (Cricetomys gambianus). Também são registados os mamíferos silvestres, 

a raposa comum (Ictonix striatus), o geneta comum (Genetta genetta) e o chacal comum (Canis 

aureus) são rastreados na área.  

Além disso, desde 2005, duas espécies de mamíferos marinhos têm frequentado as águas do 

Parque Nacional Langue de Barbarie, o golfinho (Dophinus dophi) e a foca-monge (Monachus 

monachus).  

Os répteis terrestres encontrados são o váran do Nilo (Varanus niloticus), a víbora sopradora 

(Bibis arietans), a culebra (Psammophis oegans), a mamba negra (Dendroaspis polylepsis) e 

quatro espécies de tartarugas marinhas, a tartaruga verde (Chelonias mydas), tartaruga boba 
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(Caretta caretta), a tartaruga-de-couro (Dermochoys coriacea) e a tartaruga olivacea 

(Lepidochoys olivacea). No entanto, relativo às tartarugas, ao longo das praias, elas são vítimas 

de captura acidental, perturbações (presença humana, instalações turísticas, etc.) e erosão 

costeira, tornando-se menos frequentes na área.  

Com relação aos peixes, deve-se mencionar que a atual fauna da área não é conhecida com 

precisão. No ano 2000 foram registrados 46 espécies marinhas, estuarinas e fluviais distribuidas 

em 41 géneros. As espécies mais abundantes no estuário são as tilápias (Sarotherondon 

moanotheron), os mújiles (especialmente Mugil cephalus), sávo africano (Ethmalosa fimbriata) 

e peixe-gato (Chrysichthys migrodigitatus). Segundo alguns estudos, estima-se que desde a 

construção da barragem de Diama a composição da fauna de peixes não tenha realmente 

mudado. No entanto, há uma diminuição nos tamanhos e quantidades. As espécies mais afetadas 

são o barbudo gigante africano (Polydactylus quadrifilis), a tainha (Mugil cephalus), peixe-gato 

(Arius spp.), as raias (Dasyatis margarita e D. margaritola). Além disso, as únicas espécies 

cujas densidades aumentaram foram o peixe-gato (Chrysichthys nigrodigitatus), tilápia (Tilapia 

moanotheron y Sarotherodon guineensis) e a carpa branca (Pomadasys juboini). Na verdade, 

desde a abertura do canal de descarga, tem sido observado uma redução na quantidade de certos 

peixes fluviais (especialmente o sábalo africano e o salmonete) e o camarão no delta inferior, 

em comparação com um aumento na população de carpas. Em particular, a densidade dos peixes 

diminuiu drasticamente em torno da ilha dos pássaros. Por outro lado, na parte entre a nova 

desembocadura e Saint Louis aumentou a quantidade de peixes e camarões.  

Finalmente, a fauna de invertebrados ainda não foi identificada e caracterizada no Langue de 

Barbarie. No entanto, existem moluscos, caranguejos, camarões e vários insetos.  

 

4.2   Características sociais da Langue de Barbarie. 

4.2.1 Características socioculturais 

Do ponto de vista histórico, o Langue de Barbarie, cujo nome deve-se às tuneras que cresciam 

nesta faixa de areia, foi conquistado no século XVI pelo navegador português Denis Dias. A 

área é essencialmente parte de Gandiol, uma antiga província do reino de Cayor (ou Kadior na 

língua Wolof local). Embora este reino fosse povoado por vários grupos étnicos, os Wolofs 

eram a maioria e tinham o poder. No entanto, havia também outros grupos étnicos, alguns dos 

quais ainda estão presentes na área, como os Peuls, os Toucouleurs, os Lebous e os Mouros.  

O grupo étnico maioritário é Wolof, na verdade, muito variado desde o começo. Os primeiros 

habitantes desta sociedade são de origem Mandingo, Mouro e Serer. A primeira aldeia 

tipicamente Wolof foi criada por um Mandingo chamado Djolof Mbengue de acordo com a 

tradição oral. A sociedade wolof foi dividida em quatro classes sociais ou castas principais. Em 
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primeiro lugar, temos os nobres (ou garmi na língua local) e os dignitários ou chefes provinciais 

(chamados kangam). Em seguida, havia os plebeus ou diambour, compostos principalmente de 

camponeses ou baadolo, mas também de marabus ou sérign que eram frequentemente de 

origem Toucouleur ou Mandingo. Havia também uma terceira classe que consistia em uma 

diversidade de estratos sociais identificados de acordo com a divisão de tarefas ou trocas. É o 

caso dos artesãos (nyényo), joalheiros ou ferreiros (teug), escultores de madeira (laobé), 

sapateiros (oudé), tecelões (raab) e jugleres africanos (gewo). No fundo da hierarquia social 

estavam os escravos (diam), especialmente os da coroa que eram frequentemente guerreiros 

(tiédo). Deve-se notar que, com a evolução da sociedade senegalesa, em geral durante as últimas 

décadas, essa estrutura social baseada em classes ou castas desapareceu quase por completo na 

área.  

 

4.2.2 Características sociodemográficas 

Com exceção da parte norte, que consiste em distritos altamente urbanizados da cidade de Saint 

Louis, a maior parte da Langue de Barbarie está localizada em dois municípios: Ndiébène-

Gandiol e Léona. Entre as 17 aldeias do parque do Langue de Barbarie, 12 estão na cidade de 

Ndiébène-Gandiol e 5 na cidade de Léona. Os territórios de outras duas cidades também ligadas 

ao município de Ndiébène-Gandiol, fazem parte da periferia do parque. Demograficamente, de 

acordo com os dados disponíveis (D'Aquino e Seck, 2013), a população total de Ndiébène-

Gandiol foi estimada em 17.737 pessoas em 2015. A população é atualmente estimada em cerca 

de 20.000 habitantes. As mulheres constituem 52,6% da população, proporção 

significativamente superior à média nacional de 50,2%. Do total da população, 55,6% são 

jovens com menos de 20 anos de idade. 

 

 

Figura 14.- Evolução demográfica da área circundante da Langue de Barbarie 
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A distribuição etária da população não está disponível no nível da comunidade. No entanto, 

com base nos dados de todo o departamento de Saint Louis, pode-se estimar que 55,6% da 

população total tem menos de 20 anos de idade, 40,5% tem entre 20 e 64 anos de idade e apenas 

3,9% com mais de 65 anos. Isso mostra que a população da área é geralmente jovem. Na escala 

de todos os Gandiol, há um claro predomínio do grupo étnico wolof com aproximadamente 

65% da população. Os Peuls e os Mouros representam respectivamente 25% e 10% da 

população local. Finalmente, é necessário salientar que a área de Gandiol em geral, e a Langue 

de Barbarie em particular, estão cada vez mais sob a influência demográfica da cidade de Saint 

Louis.  

 

4.2.3  Características socioeconómicas 

Na área de Langue de Barbarie, as atividades socioeconómicas consistem principalmente em 

agricultura, pecuária e pesca.  

A agricultura ocupa 65% da população ativa da área. No passado era praticado na forma de 

sequeiro e cultivos em recessão. Na estação chuvosa (julho-setembro), a agricultura de sequeiro 

está localizada na parte continental, chamada localmente de dieri. Atualmente, a seca dos 

últimos anos quase eliminou a agricultura de sequeiro. Além disso, a agricultura tradicional de 

recessão também foi drasticamente reduzida devido a mudanças na gestão da água e na 

salinização da terra. 

 A pecuária ocupa cerca de 25% da população ativa da área. Esta atividade consiste em três 

sistemas: em primeiro lugar, há o sistema agrícola típico Mouro, que se refere principalmente 

a pequenos ruminantes, mas também a dromedários. O segundo é o sistema do tipo aldeia que 

pode ser confinado ou integrado. Finalmente, o sistema do tipo extensivo, geralmente 

conhecido entre os criadores de Peuls que praticam a transumância sazonal. 

A pesca representa 7% da população ativa da área e está particularmente presente na área de 

domínio público do parque Langue de Barbarie. Desempenha um papel de liderança na 

economia de toda a região e ocupa um lugar importante na Langue de Barbarie. A pesca 

marítima representa a maioria das atividades, com desembarques anuais de cerca de 35.000 

toneladas a nível regional. Na parte interior do parque, as principais espécies de peixes 

capturados são mullets, carpas, tarpons africanos e, por vezes, peixe-gato. Embora os estatutos 

do parque proíbam a pesca, na prática, a pesca artesanal é atualmente tolerada para os nativos 

que usam artes regulamentadas.  

Além das três principais atividades socioeconómicas mencionadas acima, é necessário enfatizar 

o importante crescimento do turismo de descoberta em toda a área. Este desenvolvimento é 

favorecido, entre outros, pela proximidade dos Parques Nacionais de Djoudj, do Langue de 

Barbarie e da Reserva Faunística de Gueumbeul, mas também pela foz do rio Senegal. A ilha 

dos passáros do PNLB é uma importante atração turística. O parque abriga centenas de turistas 

todos os meses. O número de visitantes aumenta no inverno devido às dificuldades de acesso 
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ao Parque Djoudj. De acordo com o Escritório de Turismo de Saint Louis, dos 10.000 a 12.000 

visitantes anuais na região norte, cerca de 4.000 passam pelo PNLB. Além disso, com a 

salinização das águas do rio, é de notar a importância crescente da exploração do sal e ostras.  

4.3  Fatores de desenvolvimento do ecoturismo na Langue de Barbarie. 

4.3.1 Atrações ecoturísticas 

A peculiaridade do Langue de Barbarie é que ela constitui uma estreita faixa de terra que se 

estende entre dois grandes ambientes aquáticos que são o mar (Oceano Atlántico) e o rio 

Senegal. Esta posição excepcional oferece uma certa vantagem, especialmente com a 

possibilidade de aproveitar ao mesmo tempo as oportunidades de ecoturismo dos dois 

ambientes principais, mas também de outros ambientes intermediários (lagoas, ilhas e lagos). 

Com seus cinco principais tipos de ecossistemas, o Langue de Barbarie oferece uma variedade 

de paisagens pitorescas. Particularmente o caso de boas praias costeiras cercadas por algumas 

plantas halófitas e vegetação artificial de casuarianas e prosopis. Do lado do rio e da lagoa há 

a presença de pântanos que se encham e se esvaziam ao ritmo das marés e das estações. Também  

existem paisagens de lagos salgados chamados taninos. Finalmente, nas terras altas, há a 

presença de dunas dispersas na estepe arbustiva. 

 

 

Fotografía 8.- Descrição geral das paisagens no Langue de Barbarie 

 

Embora não seja muito diversificada, a flora do Langue de Barbarie tem algumas espécies de 

plantas muito atraentes para a descoberta. Por exemplo, há vegetação aquática dominada por 

manguezais consistindo de duas espécies que estão se expandindo gradualmente nos pântanos. 

O substrato herbáceo é composto por várias espécies, algumas das quais possuem flores muito 
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bonitas em certas épocas do ano. Na outra parte do cordão, se observa algumas extensões de 

ervas altas de Sporobolus spicatus,na parte interna. À nível da Langue de Barbarie, também 

observamos a presença de tuneras que deram seu nome a essa faixa de terra. Esta espécie 

espinhosa prolifera muito rápido e invadiu todas as terras da região, donde também  coexiste 

com as acácias, plantas muito características da zona do Sahel. Além disso, como parte da luta 

contra a desertificação e erosão costeira, a vegetação exótica, consistindo de prosopis e 

casuarinas plantadas, é agora parte das boas paisagens característica do Langue de Barbarie. 

Para esta vegetação exótica você também pode adicionar altos coqueiros em algumas partes da 

área. Embora a flora marinha seja pouco conhecida, vários tipos de algas podem ser ensinadas 

aos visitantes dependendo da estação.  

 

 

Fotografía 9.- Descrição geral da flora na Langue de Barbarie 

 

Graças à designação do Parque Nacional de Langue de Barbarie e seus esforços de conservação, 

a área possui atualmente uma rica fauna composta, entre outras, por diversas espécies de aves, 

mamíferos, peixes e répteis.  

A avifauna é, sem dúvida, uma das mais ricas, mas também a mais atraente do Langue de 

Barbarie. Há uma rica mistura de espécies locais e migratórias. Entre as espécies locais estão, 

por exemplo, o grande cormorão africano, a garça-de-garganta-branca, a garça melanocefálica, 

a andorinha-real, a gaivota-de-cabeça-cinza e a gaivota-de-bico-gaita. Na estepe, as espécies 

locais incluem o pequeno pica-pau-cinzento, o chagra e o vaqueiro barbudo. Entre as aves 

migratórias, existem várias espécies paleárticas, como águia-pescadora e a garça-branca-

pequena. Na verdade, o Langue de Barbarie está na rota de migração de várias espécies de aves. 

É também uma área de alimentação, descanso e reprodução. Portanto, é possível observar várias 

espécies de aves aquáticas em silêncio, incluindo aves migratórias e afro-tropicais.  
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Quanto aos mamíferos silvestres que podem ser vistos no Langue de Barbarie: lebres, esquilos, 

macacos, mangustos e palmas são as espécies mais comuns. A raposa comum, o gineta e o 

chacal comum também são mamíferos que podem ser encontrados no Langue de Barbarie. 

Além disso, durante os últimos dez anos, foi possível observar dois mamíferos marinhos nas 

águas do parque: o golfinho e a foca-monge.  

Para os peixes, as espécies que podem ser observadas e facilmente capturadas são tilápia, 

salmonete, boga e peixe-gato. Estas espécies de peixes estão presentes principalmente no rio e 

lagoas. Quanto aos répteis, são principalmente as tartarugas marinhas que atraem a atenção e a 

curiosidade dos turistas. As quatro espécies de tartarugas marinhas relatadas na área são a 

tartaruga verde, a tartaruga cabeçuda, a tartaruga-de-couro e a tartaruga verde-oliva. Além 

disso, no Langue de Barbarie, podemos observar répteis terrestres, como o varán do Nilo, a 

víbora e a cobra.  

 

 

Fotografía 10.- Descrição geral da fauna na Langue de Barbarie 

 

A estrutura hidráulica mais notável e atraente da área é, sem dúvida, a ponte Faidherbe que 

domina o rio Senegal para dar acesso à parte urbanizada do Langue de Barbarie em Saint Louis. 

Esta ponte imponente que marca a história colonial de toda a África Ocidental Francesa, permite 

que a parte continental da cidade de Saint Louis e alguns de seus bairros históricos e tradicionais 

se estabeleçam na parte norte da Langue de Barbarie, tais como: Irmã , Goxu Mbadj, N'Dar 
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Toute e Guet Ndar. A ponte de Faidherbe é o único ponto de passagem para a parte insular mais 

histórica de Saint Louis do Senegal, através da qual o visitante descobre a cidade e seu 

prestigioso passado. A ponte tem o nome do general Louis Faidherbe, administrador colonial 

do Senegal, entre 1854 e 1861, e depois entre 1863 e 1865. Construída em 1897, a ponte tem 

507 m de comprimento e 6,20 m de largura. Consiste em 5 trechos de 77 m, uma secção rotativa 

de 72 m e uma secção de 43 m. É de mencionar que esta ponte rotativa é classificada como 

Património Mundial desde 2000.  

 

 

Fotografía 11.- Vista da Ponte Faidherbe de Saint Louis 

 

As atividades socioeconómicas da área são importantes ativos de ecoturismo para o Langue de 

Barbarie. Na verdade, estes dão a oportunidade aos turistas de visitar os modos tradicionais e 

rudimentares da agricultura, pastoreio e pesca artezanal das populações locais. Assim, a prática 

manual da horticultura e pecuária extensiva e doméstico, especialmente vacas e ovelhas, são 

atividades interessantes para descobrir na área periférica do parque. Este é também o caso da 

pesca com rede desde a orilha (atarraya), praticada tanto no rio e lagoas do Langue de Barbarie. 

Do lado do oceano, também se pode observar as atividades de pesca artesanal com canoas de 

diferentes tamanhos que vêm ou vão da pesca no mar. O turista também pode observar e até 

praticar excursões de caiaque no rio e lagoas. Estas atividades náuticas também são praticadas 

regularmente pelos clientes dos hotéis e acampamentos turísticos localizados ao longo do 

Langue de Barbarie. 
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 Fotografía 12.- Atividades socioeconómicas en la Langue de Barbarie.  

 

A nível cultural, em geral, no Senegal e na área do Langue de Barbarie em particular, há uma 

diversidade de eventos festivos muito atraentes para os turistas. Em primeiro lugar, há 

cerimónias familiares que constantemente acentuam a existência de populações. Este é 

particularmente o caso dos casamentos e batismos. Durante esses eventos, bastante frequentes, 

as pessoas locais e seus parentes próximos ou parentes distantes e seus convidados geralmente 

se vestem com roupas bonitas e coloridas, geralmente tradicionais. As cerimónias familiares, 

que na verdade são acessíveis a todos, também são marcadas pela música, canções e elogios, 

além da dança tradicional e moderna. Graças à proximidade da cidade histórica e muito cultural 

de Saint Louis, há também outros eventos de grande escala na área, nomeadamente  festivais 

modernos ou tradicionais. Como festivais modernos pode-se desfrutar do Festival de Jazz de 

Saint Louis, que é muito famoso em todo o mundo. Entre os festivais tradicionais mais 

importantes estão os fanals, que são eventos festivos muito populares em Saint Louis e seus 

arredores. Eles são realizados todos os anos durante a última semana de dezembro. Além disso, 

a partir do Langue de Barbarie, é possível visitar locais históricos na área, como por exemplo, 

Fort Bernard, os edifícios coloniais de Balacos e os canhões coloniais de Gouye-Reine.  

À nível gastronómico, deve ser lembrado que a culinária de toda a região norte do Senegal é 

bastante diversa e está entre as melhores do país. Primeiro, há uma variedade de pratos de arroz 

com diferentes preparações e composição. Se pode mencionar o prato nacional chamado "thiep 

bou dien", que é um tipo de arroz com peixe e acompanhado por legumes. Na mesma categoria 

de pratos de arroz, também temos o mafé, o yassa, a soupe candia, o tamale e também o caldou. 

As diferenças em todos esses pratos incluem os diferentes molhos que acompanham o arroz. 
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Há também outros pratos locais feitos a partir de outros grãos, como o milho, por exemplo, 

thierê (tipo de cuscuz local), fondé, lakh e ngalakh. Além disso, há o caso de pratos à base de 

peixe que são muito populares no Senegal, incluindo os que são feitos com peixe e batatas fritas. 

Outros pratos de carne, como o mechwi, também são bem conhecidos pela cultura mourisca, 

inspirada na vizinha Mauritânia. Quanto às bebidas típicas locais, temos o bissap, o gengibre, 

a coalhada, o kinkéliba, etc.  

 

4.3.2 Infraestruturas e serviços básicos 

Ao contrário do Site Gharha, o Langue de Barbarie tem boas condições de acessibilidade. Em 

primeiro lugar, em termos de organização de viagens, é de notar que os nacionais de quase 

todos os países da Europa e América, bem como aqueles em todo o oeste e norte da África, não 

precisam de visto para entrar no Senegal. Esta opção do Estado senegalês de facilitar a livre 

circulação de bens e pessoas sempre foi um ativo considerável para o turismo, que por muito 

tempo tem sido um dos principais setores do desenvolvimento socioeconómico do país. 

Em termos de infraestruturas aeroportuária e rodoviária, o Langue de Barbarie tem ativos 

consideráveis. Na verdade, o Langue de Barbarie beneficia muito da proximidade de Saint 

Louis, que por um longo tempo teve o privilégio de ser uma cidade histórica (antiga capital da 

África Ocidental Francesa). A cidade de Saint Louis, parte da qual está localizada em Langue 

de Barbarie, beneficia de um aeroporto internacional. Este aeroporto em si é uma curiosidade 

histórica para os turistas porque foi utilizado pelo aviador francês Jean Mermoz, de 1927 a 

1936, ano do seu desaparecimento. Com uma longa pista de 1.900 m, pode acomodar grandes 

aeronaves. No entanto, embora o estado tenha estado comprometido durante alguns anos a 

aumentar a capacidade deste aeroporto para se tornar uma ferramenta importante para promover 

o turismo na parte norte do Senegal, a maior parte dos turistas passa principalmente pelo 

aeroporto de Dakar. 

Desde Dakar ou outros lugares no Senegal, o acesso à Langue de Barbarie por estrada é muito 

facilitada pela existência de uma infraestrutura rodoviária de boa qualidade que serve a cidade 

de Saint Louis. Do sul ou do norte, todas as estradas para esta cidade são pavimentadas e são 

perfeitamente transitáveis. De Dakar, a distância é de apenas 265 km e há uma oferta de 

transporte muito diversificada, com taxas diferentes, dependendo do nível de conforto desejado. 

Na entrada do Saint Louis, o acesso à sede do Parque Nacional Langue de Barbarie do (PNLB) 

e suas aldeias periféricas também é simplificada pela existência de uma estrada em perfeito 

estado que fica a apenas 17 km. Esta viagem é regularmente operada por táxis que vão para o 

centro de Saint Louis. A Langue de Barbarie também é acessível a partir do sul através de uma 

estrada de asfalto de Louga para Potou de 30 km e através de uma via  motorizada de Potou à 

entrada do parque, de 16 km. Esta rota alternativa também permite descobrir boas paisagens ao 

longo da costa. Desde Langue de Barbarie passando por Saint Louis, se pode viajar facilmente 
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para a parte nordeste do Senegal à fronteira mauritana através da barragem Diama ou cidade de 

Rosso. Além das principais vias de acesso mencionadas acima, uma vez dentro do Langue de 

Barbarie existem trilhas que permitem explorar os arredores. Há também instalações simples 

(pontões) ao longo da costa que permitem visitar facilmente os vários ambientes aquáticos 

usando canoas e caiaques.  

 

 

Fotografía 13.-Vías de acesso à Langue de Barbarie e sua  área cirdundante. 

 

Em termos de infraestruturas de alojamento, Langue de Barbarie e seus arredores oferecem 

várias possibilidades. Primeiro, na sede do PNLB há um acampamento pequeno de ecoturismo 

gerenciado pelos guardiões ecológicos do parque. Tem apenas 6 quartos em estilo tradicional e 

10 pequenas camas no total. Por outro lado, além de terem um conforto bastante limitado, estão 

em estado de deterioração, especialmente à nível do telhado devido à falta de manutenção 

adequada.  
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Fotografía 14.-Infraestruturas de alojamento na sede do PNLB. 

Fora do acampamento da sede do PNLB, existem outros acampamentos privados de diferentes 

tamanhos. Nas imediações do parque existem três hotéis elegantes com orientação ecoturística: 

os hotéis Zébrabar, Ocean Savannah e Teranga. Estes hotéis dispõem de pessoal e 

infraestruturas que permitem assegurar serviços turísticos de boa qualidade. Estes organizam 

passeios para seus clientes dentro do Langue de Barbarie e sua periferia, bem como em outros 

locais de ecoturismo na área, como a Reserva Gueumbo e o Parque de Aves Djoudj. Em termos 

de alojamento, também deve ser mencionado que a proximidade de Saint Louis é uma vantagem 

considerável. Na verdade, esta cidade, geralmente turística, tem uma grande capacidade de 

alojamento em termos de hotéis, acampamentos e albergues, onde os turistas interessados em 

descobrir o Langue de Barbarie e seus arredores podem residir.  

 

 

Fotografía 15.- Descrição do hotel Zebrabar localizado no interior do PNLB. 
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Além do alojamento, o Langue de Barbarie também beneficia de outras infraestruturas e 

serviços básicos importantes para o desenvolvimento de atividades de ecoturismo. Em termos 

de serviços de saúde existem postos de saúde nas aldeias adjacentes ao PNLB que são capazes 

de fornecer cuidados primários para casos de doenças menores ou ferimentos. Para os 

problemas de saúde mais sérios, é possível chegar rapidamente à cidade vizinha de Saint Louis, 

que tem uma boa oferta médica diversificada (centros de saúde, hospitais públicos, clínicas 

privadas, médicos especializados, etc.). Em caso de emergência ou necessidade, também há 

possibilidades de evacuação rápida para Saint Louis ou Dakar por meio de ambulâncias 

medicalizadas. Em relação à mídia, toda a área do Langue de Barbarie é bem coberta por três 

operadoras de telefonia móvel com um sinal de rede de boa qualidade. O acesso à internet 

também é possível por meio desses operadores. É possível até ter internet de banda larga, 

especialmente na parte norte da Langue de Barbarie, perto de Saint Louis, que atualmente é 

coberta pela rede 4G. Finalmente, com a proximidade de Saint Louis, o acesso e uso de serviços 

bancários não são um problema. Esta cidade tem vários bancos com a possibilidade de usar 

cartões bancários para tirar dinheiro ou pagar uma fatura, por exemplo, em alguns hotéis 

equipados com terminais de pagamento. Existem também vários serviços de transferência de 

dinheiro, por exemplo, por transferência bancária ou por outros meios, como Western Union, 

Money Gram, etc.  

 

4.3.3 Vontade política e recursos humanos 

No Senegal, o turismo é um setor prioritário que ocupa um lugar muito importante em termos 

de criação de emprego e riqueza. Por isso, recebe uma atenção muito especial das autoridades 

do país. Na sua actual política de revitalização significativa do turismo no Senegal, o Governo 

disponibilizou importantes instalações de investimento neste sector, especialmente no que diz 

respeito à melhoria do potencial natural e cultural do país. Este é particularmente o caso da 

isenção ou redução de certos impostos, mas também o estabelecimento de mecanismos de 

acesso a financiamento e recursos imobiliários. No caso particular do ecoturismo, o Estado 

senegalês atribuiu à Direção de Parques Nacionais a tarefa de assegurar sua promoção nacional 

e internacional em relação a outros atores públicos e privados interessados neste setor. Por isso, 

à nível do PNLB são tomadas medidas específicas para garantir a recepção, orientação e guia 

de turistas. Além disso, o Plano de Desenvolvimento e Gestão do Parque (PAG), desenvolvido 

em 2010, promove explicitamente o desenvolvimento do ecoturismo no Langue de Barbarie. 

De fato, o objetivo específico 3 do PAG é "melhorar os recursos do parque e promover o 

ecoturismo".  

A vontade política das autoridades locais do PNLB para o desenvolvimento do ecoturismo 

manifesta-se também pela instalação de sinais ao longo da estrada de acesso ao local para 

informar os visitantes. Além disso, os turistas podem ter certas informações na pagina web 
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sobre valores ecológicos através de painéis informativos. Os gerentes do parque também 

trabalham com o Escritório de Informações Turísticas de Saint Louis, o Serviço Regional de 

Turismo, o Escritório de Informações sobre Parques e Reservas do Norte, além de hoteleiros 

na cidade de Saint Louis e arredores para divulgação e melhoria do potencial ecoturístico do 

Langue de Barbarie. Por último, deve notar-se que embora as terras do parque pertençam à 

exploração florestal do Estado e não possam ser vendidas ou cedidas, podem ser estabelecidos 

protocolos para a instalação de infraestruturas turísticas na área.  

No entanto, em termos de vontade política e recursos humanos existem algumas lacunas que 

precisam ser abordadas. Este é particularmente o caso da falta de uma estratégia clara para o 

desenvolvimento do ecoturismo no Langue de Barbarie. Também, à nível de Senegal, ainda não 

existe um quadro jurídico e regulamentar específico para o ecoturismo. Por outro lado, há uma 

falta de organização e consulta entre os atores envolvidos (estado, guardas ecológicos, 

operadores turísticos, etc.). A promoção dos benefícios do Langue de Barbarie e seus possíveis 

circuitos de ecoturismo também é bastante limitada (por exemplo, não há pagina web). Os 

guardas-ecológicos do PNLB também carecem de formação em linguagem, recepção, 

orientação, restauração, etc.  

 

 

Fotografía 16.-Painéis de sinalização das atrações  ecológicas do PNLB. 

 

4.4. Avaliação dos critérios de seleção para o  Langue de Barbarie 

4.4.1 Avaliação  numérica dos critérios  

4.4.1.1 Critério 1.- Predisposição das administrações 

Relativo ao primeiro critério principal, correspondente à predisposição das administrações para 

o desenvolvimento do ecoturismo no Langue de Barbarie, a Figura 15 apresenta as pontuações 

atribuídas aos quatro critérios secundários. Através do gráfico vê-se que entre os quatro critérios 

secundários, três deles são caracterizados por valores máximos. Quanto à aceitação e promoção 
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do ecoturismo pelas autoridades, cuja pontuação é de 23 pontos, há também uma apreciação 

muito boa. No entanto, os pontos fracos observados referem-se principalmente à falta de ações 

concretas para melhor apoiar o desenvolvimento do ecoturismo (falta de quadro institucional e 

legislativo, falta de uma estratégia para promover ativos, falta de organização e estrutura de 

consenso dos atores ...). 

 

 

Figura 15.- Pontuação dos critérios secundários do critério principal 1 na Langue de Barbarie. 

4.4.1.2 Criterio 2.- Atrações naturais e culturais 

No caso do segundo critério principal que corresponde às atrações naturais e culturais do 

Langue de Barbarie, a Figura 16 apresenta as pontuações atribuídas aos quatro critérios 

secundários. A pontuação do terceiro critério que atinge 23 pontos reflete a extensão atual das 

atividades turísticas na Langue de Barbarie e seus arredores, polarizada pela cidade histórica de 

Saint Louis. No entanto, no caso particular do Langue de Barbarie, apesar dos esforços de 

exposição feitos pelo PNLB e das atividades publicitárias realizadas pelos operadores turísticos, 

é necessário diversificar e melhorar o material para a extensão turística (pontuação = 20).  
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Figura 16.- Pontuação dos critérios secundários do critério principal 2 na Langue de Barbarie. 

 

4.4.1.3 Criterio 3.- Condições mínimas de acessibilidade 

A Figura 17 apresenta as pontuações atribuídas aos cinco critérios secundários que caracterizam 

as condições mínimas de acessibilidade, à nível do Langue de Barbarie. O gráfico mostra uma 

apreciação muito boa dos primeiros quatro critérios secundários cujas pontuações estão entre 

22 e 23 pontos. Esta situação favorável é explicada pela simplicidade dos procedimentos de 

viagem no Senegal para potenciais ecoturistas, bem como pela disponibilidade de 

infraestruturas e serviços de qualidade no país e, em particular, na área de Langue de Barbarie. 

No entanto, embora haja recursos humanos em quantidade e qualidade para o turismo, esforços 

ainda devem ser feitos no caso específico de pessoal especializado na realização de atividades 

de ecoturismo à nível de Langue de Barbarie (pontuação = 20).  
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Figura 17.- Pontuação dos critérios secundários do critério principal 3 na Langue de Barbarie. 

 

4.4.1.4 Criterio 4.- Potencial social no meio 

Considerando o quarto critério principal, correspondente ao potencial social no meio para o 

desenvolvimento do ecoturismo à nível do Langue de Barbarie, a Figura 18 apresenta as 

pontuações atribuídas aos quatro critérios secundários. Exceto pela disponibilidade de 

instalações sanitárias relativamente inadequadas na área (pontuação = 10), os outros três 

critérios secundários são bastante apreciados com pontuação de 20 pontos. De fato, além da 

proximidade da cidade de Saint Louis, o Langue de Barbarie é uma faixa costeira marcada por 

uma densidade de populações humanas fixas relativamente altas e diversificadas em termos 

sociodemográficos. As actividades económicas também são importantes nesta área e a 

disponibilidade de água potável, electricidade, telefone e serviços de transporte proporcionam 

condições de vida suficientemente boas para as populações locais com habitações relativamente 

modernas.  

 
 

Figura 18.- Pontuação dos critérios secundários do critério principal 4 na  Langue de Barbarie. 

 

4.4.2 Síntese da avaliação numérica 

Levando em conta todas as informações recolhidas através da documentação, as observações 

in situ e o guia de entrevistas, chegou-se a uma apreciação mais global do potencial das 

atividades de ecoturismo no Langue de Barbarie. Para isso fez-se uma visualização simultânea 

das pontuações médias dos quatro principais critérios de seleção do local. A Figura 19 

representa o gráfico de radar que oferece uma visão geral sintética dos valores numéricos dos 

quatro critérios da tabela de avaliação para o Langue de Barbarie. Parece que, além do potencial 
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social no meio, cuja pontuação média é de 17,5, todos os outros critérios principais são 

caracterizados por pontuações superiores a 20 pontos. Este nível geral mostra que a situação é 

muito favorável para o desenvolvimento de atividades de ecoturismo no Langue de Barbarie. 

De fato, além das muito boas predisposições das administrações (pontuação = 24,5) e 

consideráveis atrações naturais e culturais (pontuação = 21,8), essa área apresenta condições 

satisfatórias de acessibilidade (pontuação = 22,0). O potencial social é relativamente penalizado 

pela inadequação dos sistemas de saneamento na localidade, mas isso não deve ser uma 

limitação importante para o desenvolvimento do ecoturismo.  

 

Figura 18.- Pontuações médias dos principais critérios na Langue de Barbarie. 

 

4.4.3 Análise SWOT dos critérios de seleção para o Langue de Barbarie 

A Análise SWOT proporciona uma visão geral das principais forças, oportunidades, fraquezas 

e ameaças do desenvolvimento do ecoturismo. Para o Langue de Barbarie, a Tabela 5 apresenta 

um resumo dos principais aspetos desta análise, em função dos quatro critérios primários da 

tabela de avaliação. 
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Tabela 5 : Análise SWOT dos critérios de seleção para o Langue de Barbarie  

Critérios Forças Fraquesas Oportunidades Ameaças 

Predisposição das 

administrações 

Vontade política das autoridades senegalesas 

sobre a necessidade de promover o ecoturismo 

em Langue de Barbarie 

Existência de planos de gestão que definem os 

objetivos, orientações e estratégias de gestão 

do PNLB 

Levar em conta o desenvolvimento do 

ecoturismo nos planos de desenvolvimento do  

PNLB 

Zonação do PNLB com a existência de 

coordenadas geográficas que especificam 

claramente os seus  limites  

Irregularidade da atualização dos 

planos de gestão do PNLB por 

parte da Direção de Parques 

Nacionais 

Ausência de uma estratégia clara 

da Direção de Parques Nacionais 

para  o desenvolvimento do 

ecoturismo no Langue de 

Barbarie 

Ausência de um marco legal e 

regulamentar específico para o 

ecoturismo 

Falta de organização e consulta 

dos atores interesados  (Estado, 

ecoguardas, operadores 

turísticos, ...) 

Política do estado senegalês 

para la redinamização do 

turismo no país 

Política para diversificar as 

oportunidades turísticas, 

além do turismo costeiro e o 

turismo de negócios 

Programa de gestão de 

resíduos na região de Saint 

Louis 

 

Prioridade otorgada à outros 

setores de atividade como a 

pesca, as minas e o petróleo, 

em detrimento do 

ecoturismo 

Baixa prioridade ao turismo 

na zona norte do país, a 

diferença  da zona sul de 

Senegal (Petite Côte y 

Casamance) 

Contexto geopolítico 

nacional, subregional e 

internacional marcado por 

questões de segurança 
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Atrações 

naturais e 

culturais  

Clima favorável (sol e poucos eventos clímáticos 

extremos ou imprescíndiveis) 

Microclima agradável devido a influência 

simultânea do oceano, o rio e as lagoas.  

Grande diversidade de ecossistemas  e paisagens 

(mar, praias de areia, dunas continentais, estepe 

arborizada, zonas húmidas, ...) 

Boa riquesa florística (várias espécies de plantas 

incluiendo ervas, arbustos de estepe, acácias, 

plantas aquáticas, mangais e vegetação artificial 

de casuarinas e prosopis) 

Boa riqueza faunística (9 espécies de mamíferos, 

124 espécies de aves, incluindo 27 espécies 

migratórias, 46 espécies de peixes, 8 espécies de 

répteis, invertebrados marinhos e insectos) 

Complementaridade com outros parques e 

reservas na área, como o Parque Djoudj e a 

Reserva Gueumbo 

Diversidade cultural das populações locais 

(vários grupos étnicos com diferenças nas 

tradições, costumes, estilos de vida, gastronomia, 

...) 

Geomorfologia muito dinâmica e 

mal controlada devido a erosão 

costeira e episódios de inundação 

Alta variabilidade do biótopo e 

biocenose segundo estações do 

ano, chuvas e interações entre o 

mar e o rio 

Insuficiência da valorização 

turística dos bens culturais das 

populações do PNLB e sua 

periferia 

Insuficiente material e estratégia 

para popularizar o potencial 

turístico natural e cultural do 

Langue de Barbarie 

Compromisso do Estado 

senegalês na luta contra a 

erosão costeira e a 

estabilização do estuário 

artificial no Langue de 

Barbarie (lacuna) 

Contexto para o 

desenvolvimento do 

ecoturismo e turismo 

sustentávo em todo o mundo 

por meio da Organização 

Mundial do Turismo (OMT) 

Política das autoridades 

senegalesas para uma maior 

divulgação da cultura do 

país  

Desenvolvimento de novas 

tecnologias de informação e 

comunicação como suporte 

efetivo à ampliação em larga 

escala 

Contexto das alterações 

climáticas com riscos de 

modificação dos fatores 

climáticos e bioecológicos 

da área a médio e longo 

prazo 

Mudança de objetivos ou 

política de gestão de 

recursos hídricos na área 

Mudança na política de 

conservação no PNLB e sua 

periferia 

Perspectiva da exploração de 

petróleo em alto mar na área 

Desaparecimento 

progressivo de práticas 

culturais locais como 

resultado da modernização e 

globalização 
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Condições Mínimas de 

Acessibilidade 

Os procedimentos administrativos para viajar para o 

Senegal são muito fáceis (o visto não é necessário 

para a maioria dos países potenciais que fornecem 

turistas) 

Disponibilidade de aeroportos internacionais em 

Dakar e Saint Louis 

Boa infraestrutura rodoviária para acessar o Langue 

de Barbarie 

Disponibilidade de instalações de alojamento turístico 

e restauração de qualidade na área (Langue de 

Barbarie e Saint Louis) 

Disponibilidade de serviços básicos de qualidade na 

área (saúde, água, eletricidade, comunicação, serviços 

bancários, ...) 

 

Irregularidade dos vôos no 

aeroporto de Saint Louis 

Baixa capacidade e falta de 

reparação do acampamento 

habitacional localizado na 

sede do PNLB 

Recursos humanos 

qualificados e insuficientes 

especializados no campo 

do ecoturismo 

Política do estado 

senegalês para 

facilitar a abertura 

do país e a livre 

circulação de 

pessoas e bens 

Política do estado 

senegalês para a 

melhoria e 

aeroportos do país 

Construção da 

autoestrada norte ao 

longo da grande 

costa 

Abertura de 

carreiras 

especializadas em 

turismo ao nível 

das Universidades e 

da Escola de 

Formação 

Profissional 

Limitações geopolíticas, 

económicas e de segurança 

que limitam a livre 

circulação de pessoas e bens 

Meios financeiros 

insuficientes e prioridade 

concedida pelas autoridades 

senegalesas à outros sectores 

e / ou outras zonas do país 

Falta de cooperação e 

colaboração na exploração e 

gestão de recursos 

transfronteiriços 

  



 

77 

 

Potencial social 

no meio  

Existência de aldeias fixas e boa densidade 

populacional na área periférica do PNLB 

A proximidade com a cidade de Saint Louis, que 

tem muito potencial social 

Diversidade sociodemográfica de populações 

com predomínio de jovens 

Diversidade de atividades socioeconómicas na 

área (pesca, turismo, agricultura, criação de 

animais, artesanato, ...) 

Condições de vida precárias com 

um nível relativamente alto de 

pobreza 

Infraestruturas de saneamento 

insuficientes na área 

Programa de Emergência 

para o Desenvolvimento da 

Comunidade (PUDC) para 

melhorar o acesso das 

populações rurais aos 

serviços sociais básicos 

através do estabelecimento 

de infraestruturas 

socioeconómicas 

Recursos financeiros 

insuficientes para 

investimentos em áreas 

socioeconómicas 

Prioridade concedida à 

outras áreas do país (como a 

região de Dakar, a área de 

Petite Côte e a área de 

Casamance no sul do país) 
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5 Medidas para a elaboração do plano de gestão do ecoturismo 

As medidas para o desenvolvimento do plano de gestão do ecoturismo constituem todas as 

ações que devem ser tomadas para maximizar os impactos positivos do desenvolvimento das 

atividades de ecoturismo nos locais do Site de Gharha e Langue de Barbarie, minimizando seus 

efeitos negativos. Aqui se distingue duas amplas categorias de medidas, a saber, aquelas 

relacionadas com os aspectos bioecológicos e aquelas relacionadas com os aspectos 

socioeconómicos. Todas essas medidas são dirigidas às autoridades, promotores e operadores 

de ecoturismo, bem como turistas interessados em futuras visitas a ambos os locais.  

 

5.1   Medidas de natureza biológica em ambos locais 

As principais medidas bioecológicas propostas são as seguintes: 

- Respeitar as normas do PND e do PNLB para a conservação e proteção dos ecossistemas dos 

dois parques; 

- Concordar em considerar as outras áreas periféricas desreguladas dos dois parques; 

- Evitar frequentar locais cujo acesso é temporariamente proibido ou não recomendado (por 

exemplo, durante a época de reprodução de determinadas espécies); 

- Garantir que parte do dinheiro proveniente de direitos de acesso em locais sensíveis ou 

protegidos possa ser reinvestido em atividades de conservação; 

- Evitar da melhor maneira possível todas as ações que possam perturbar a tranquilidade natural 

da fauna e flora do local, o que requer o conhecimento do funcionamento e capacidade de carga 

do ambiente; 

- Evitar, tanto quanto possível, tocar animais selvagens para minimizar o risco de transmissão 

recíproca de doenças infecciosas; 

- Evitar alimentar animais silvestres para evitar mudanças na sua dieta; 

- Evitar tomar partes de organismos vegetais ou animais (galhos, folhas, flores, penas de 

pássaros, etc.); 

- Viajar a pé ou de carro nas trilhas marcadas ou seguir as trilhas recomendadas pelos guias de 

ecoturismo; 

- Evitar, tanto quanto possível, atropelar a flora para limitar o risco de desaparecimento de certas 

espécies endémicas altamente vulneráveis; 

- Desistir da coleta e comercialização de conchas, borboletas, sementes silvestres e minerais, 

cuja subtração empobrece o património natural; 

- Evitar deixar resíduos no meio ambiente e, se possível, coletar os encontrados para limitar os 

transtornos relacionados à poluição ambiental na fauna e flora; 
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- Incentivar atividades em pequenos grupos que possam exercer menos pressão sobre o meio 

ambiente e alterar a flora e a fauna, levando em consideração o conhecimento da capacidade de 

suporte do meio ambiente. 

- Evitar e desencorajar qualquer consumo de pratos locais feitos de espécies protegidas ou raras 

ou tamanhos não regulamentares; 

- Evitar o desperdício de água potável, que é um produto escasso na área; 

- Promover energias renováveis e menos poluentes e promover a poupança de energia, por 

exemplo, através da utilização de ventilação natural em vez de ar condicionado e corte de luzes 

e aparelhos não utilizados.  

 

5.2   Medidas de natureza socioeconómica em ambos locais 

As principais medidas socioeconómicas propostas são as seguintes: 

- Respeitar os costumes, as tradições, as diferenças culturais e as religiões da população local; 

- Evitar ferir ou ofender as sensibilidades tradicionais e religiosas locais, adotando o 

comportamento e vestuário mais adequados; 

- Respeitar e proteger a privacidade e integridade da população local, por exemplo, evitando 

filmar ou fotografá-las sem o seu consentimento; 

- Preferir a contratação de pessoal dentro das comunidades locais e, se necessário, promover o 

desenvolvimento de capacidades em áreas relacionadas ao ecoturismo (guias, restauração, 

acomodação, etc.); 

- Optar por alojamentos em hotéis e outros locais, em vez de grandes cadeias hoteleiras, por 

vezes de origem estrangeira; 

- Optar por transporte e outros serviços locais operados por pessoas locais que obtenham a 

maior parte de sua renda; 

- Favorecer o fornecimento de produtos locais ao invés de produtos importados; 

- Evitar frequentar locais agrícolas quando houver risco de destruição de plantações e, portanto, 

de perdas de safra. 

- Limitar a importância e velocidade do tráfego automóvel, especialmente em áreas onde existe 

um risco real de acidentes com populações e rebanhos; 

- Investimentos básicos em infraestruturas e serviços capazes de melhorar a capacidade local 

de recepção e apoio dos ecoturistas (alojamento, restauração, guia, transporte in situ, meios de 

comunicação por telefone e internet, serviços bancários, etc.); 

- Investir alguns dos benefícios do ecoturismo em infraestruturas e serviços capazes de melhorar 

as condições de vida das populações locais (saúde, educação, transportes, saneamento, etc.). 
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Conclusões e perspectivas 

Este estudo encarregado pelo projecto ECOTOUR, em associação com a rede AFRIMAR e 

PRCM, permitiu avaliar as características naturais e sociais dos locais selecionados, do Site de 

Gharha (Mauritânia) e Langue de Barbarie (Senegal). A Tabela 6 apresenta o resumo das 

conclusões e perspectivas do estudo, onde para cada um desses dois locais diferentes aspectos 

foram destacados. No que diz respeito ao componente natural, a localização geográfica, bem 

como as características físicas e bioecológicas, foram descritas em detalhe. À nível social, as 

dimensões sociocultural, sociodemográfica e socioeconómica dos dois locais estudados 

também foram revisadas.  

A fim de melhor informar a tomada de decisões do projeto ECOTOUR e seus parceiros foi dada 

especial atenção aos fatores de desenvolvimento do ecoturismo nos dois locais. Portanto, em 

cada local, foi feita uma análise crítica das atrações ecoturísticas existentes, infraestrutura e 

serviços básicos, bem como a vontade política e os recursos humanos disponíveis no local. 

Como resumo, uma avaliação numérica do potencial de ecoturismo foi realizada com base nos 

critérios de avaliação fornecidos pelo projeto ECOTOUR. Esta avaliação resultou de uma 

análise SWOT que apresentou os principais pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e 

ameaças, de acordo com os quatro principais critérios de seção de locais. No final, o resultado 

do estudo é que os dois locais apresentam ativos naturais e culturais reais no desenvolvimento 

de atividades de ecoturismo. No entanto, existem limitações importantes que condicionam as 

possibilidades de explorar as potencialidades do Site Gharha. As lacunas identificadas a este 

respeito referem-se principalmente às condições mínimas de acessibilidade, bem como ao 

potencial social no meio. A viabilidade de desenvolver o ecoturismo em larga escala no Site de 

Gharha pode exigir um investimento significativo, particularmente em termos de infraestruturas 

de transporte e alojamento. No entanto, a curto e médio prazo, o desenvolvimento do 

ecoturismo no Site de  Gharha, bem como no Langue de Barbarie, pode continuar a contar com 

a vizinha cidade de Saint Louis (Senegal), que tem boas condições em termos de infraestruturas 

e serviços básicos. Além disso, seria vantajoso proporcionar um protocolo entre os dois locais, 

mas também com outros sítios de ecoturismo na área (Parque Djoudj, Reserva Gueumbeul, etc), 

a fim de favorecer as sinergias e complementaridades em desenvolvimento e aplicação de 

circuitos conjuntos e atividades de ecoturismo. Em geral, a colaboração entre as autoridades e 

os operadores dos dois países (Senegal e Mauritânia) é essencial para impulsionar o ecoturismo 

em todo o RBT. Até agora, os operadores turísticos com sede em Senegal sofrem 

inconveniências para os clientes ao cruzarem a fronteira entre o Senegal e a Mauritânia e o 

custo do visto Mauritânia, necessário para uma visita de um dia para o PND (PND, 2008). 

Portanto, a ideia mencionada por vários anos para implementar uma "passe completo", que iria 

fornecer acesso a todos os parques RBT (Lansier, 2012) merece tornar-se uma realidade. 
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Também deve-se ter em conta que o desenvolvimento do ecoturismo, especialmente na área do 

Site de Gharha, também exigirá esforços significativos para treinar os atores locais, por 

exemplo, em termos de recepção, acomodação, orientação, higiene, restauração, melhoria do 

produtos de artesanato (PND, 2008). Finalmente, para os dois locais é também essencial ter 

atenção a um conjunto de medidas bioecológicas e socioeconómicas para maximizar os efeitos 

positivos do desenvolvimento futuro do ecoturismo e para minimizar impactos potencialmente 

negativos. Muitas dessas medidas já estão sendo implementadas no PNLB, e hoje é 

especialmente necessário fortalecê-las. Além disso, é importante lembrar que, no contexto da 

implementação prática das atividades turísticas, será necessário estabelecer um sistema de 

monitorização e avaliação que promova uma gestão adaptativa capaz de melhorar a eficácia das 

iniciativas.  

Finalmente, através de discussões com atores, eles também fizeram as seguintes recomendações 

específicas como as perspectivas futuras: 

- Realizar um levantamento sobre a capacidade de carga dos dois locais, Site de Gharha e 

Langue de Barbarie, para melhor planificar as futuras atividades de ecoturismo; 

- Realizar treinamento ou formação em competências linguísticas (Francês, Inglês, Espanhol, 

Italiano, ...) para os eco-guardas e guias, para que eles possam ajudar melhor os ecoturistas 

independentemente da sua origem; 

- Melhorar a difusão da informação PNLB e promover interações entre os promotores do 

turismo e eco-guardas; 

- Melhorar e agilizar a "Rede de eco-guardas do Norte", promovendo suas atividades e atualizar 

informações na página web do Ministério do Turismo do Senegal, mas também através de 

agências de promoção e Escritório de turismo de Saint Louis; 

- Reforçar a colaboração entre eco-guardas e empresas hoteleiras e oferecer aos turistas uma 

experiência e referência de ecoturismo de qualidade.  
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Tabela 6.- Resumo de conclusiones y perspectivas en ambos sitios 

 Site de Gharha Langue de Barbarie 

Conclusões Disponibilidade de bens naturais e 

culturais para o ecoturismo 

Lacunas nas condições mínimas de 

acessibilidade e potencial social 

Deficiências em infraestruturas e serviços 

básicos no Site de Gharha e em toda uma 

área 

Lacunas não disponíveis de recursos 

humanos qualificados nenhum campo do 

ecoturismo 

Necessidade de um protocolo entre os dois 

locais de Gharha e Langue de Barbarie 

para promover sinergias e 

complementaridade 

Necessidade de desenvolver circuitos e 

atividades de ecoturismo adaptados ao 

contexto, tendo em conta como limitações 

identificadas 

Necessidade de colaboração entre as 

autoridades e os operadores de ambos os 

países (Senegal e Mauritânia) para 

promover ou ecoturismo em toda a 

Reserva Transfronteiriça da Biosfera 

Disponibilidade de bens naturais e culturais para o 

ecoturismo 

Muito boas condições de acessibilidade e forte 

potencial social 

Disponibilidade de infraestruturas e serviços básicos 

no Langue de Barbarie e em Saint Louis 

Recursos humanos  qualificados insuficientes em 

matéria de ecoturismo 

 

Necessidade de um protocolo entre os dois locais de 

Gharha e do Langue de Barbarie para promover 

sinergias e complementariedade 

 

Necessidade de desenvolver circuitos e atividades de 

ecoturismo conjuntamente com outros parques e 

reservas da zona norte de Senegal 

 

Necessidade de colaboração entre as autoridades e os 

operadores de ambos países (Senegal e Mauritânia) 

para impulsionar o ecoturismo em toda la Reserva 

Transfronteiriça da Biosfera   

 

 

Perspectivas Levar a cabo um estudo da capacidade de 

carga do Site de Gharha para melhor 

planificar as atividades ecoturísticas 

futuras  

Establecer um sistema de monitorização e 

avaliação para promover uma gestão 

adaptável que possa melhorar a efetividade 

das iniciativas de desenvolvimento do 

ecoturismo 

Realizar uma capacitação em matéria de 

recepcão, alojamento, guia, higiene, 

restauração, valorização de productos do 

ecoturismo e de idiomas 

Melhorar a promoção do Site de Gharha 

através de uma melhor difusão de 

informação através da internet 

Sensibilizar o Estado  e as agências de 

viagens da Mauritania para que invistam 

no desenvolvimento do ecoturismo no Site 

de Gharha e em todo o PND 

Levar a cabo um estudo da capacidade de carga do 

Langue de Barabrie para melhor planificar as 

atividades ecoturísticas futuras  

Establecer um sistema de monitorização e avaliação 

para promover uma gestão adaptável que possa 

melhorar a efetividade das iniciativas de 

desenvolvimento do ecoturismo 

Realizar uma capacitação em matéria de recepcão, 

alojamento, guia, higiene, restauração, valorização de 

productos do ecoturismo e de idiomas 

Melhorar a promoção do Site de Gharha através de 

uma melhor difusão de informação através da 

internet 

Melhorar e dinamizar a "Red de ecoguardas do 

Norte" através da promoção das suas atividades 

Reforçar a colaboração entre o PNLB, o Ministerio 

de Turismo, as agências de viagens, as empresas de 

turismo e o Departamento de Turismo de Saint Louis 
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Anexos 

Anexo 1.- Respostas às entrevistas com os atores do Site de Gharha 

 
Perguntas Respostas 

As autoridades impedem o desenvolvimento de atividades de 

ecoturismo no local selecionado? 

Não 

Existem planos para o desenvolvimento do território do local? Sim 

Se sim, indique se os planos possuem incompatibilidades com o 

desenvolvimento do ecoturismo. 

Não 

Indique as coordenadas geográficas/ localização e a superfície 

do local escolhido. 

Ver o mapa do lcal 

anexado 

Indicar os recursos naturais do local (paisagens / natureza, zonas 

arqueológicas, lagoas costeiras, ecossistemas terrestres e 

marinhos, áreas de nidificação ou observação de aves, 

mamíferos marinhos) 

Mangais, aves, zonas 

húmidas 

Indique os bens culturais do site (celebrações, trocas tradicionais 

que usam recursos naturais e práticas associadas, construções 

características, ...) 

Profissionais pesqueiros 

tradicionais 

Existe atualmente alguma atividade turística na área? Sim 

Existe material para comunicar a atração turística, cultural ou 

natural do site? Se sim, indique se o material está disponível. 

Não 

Especifique se existem acessos rodoviários / de trajetos para 

alcançar o site proposto. 

Sim, a via Nouakchott-

Rosso e Saint Louis 

Informe se existem instalações de alojamento turístico no local 

escolhido. 

Não 

Indique a distância até as cidades urbanas mais próximas e o 

aeroporto. 

260 Km 

Distância para as cidades com uma oferta de hotel turístico. 240 Km 

Detalhe se no site proposto houver conexão com a internet e 

rede telefónica. 

A cobertura da rede 

telefónica móvo é, por 

vezes, muito fraca e, 

mesmo em certos locais, 

é inexistente. Internet 

não existe 

Especifique a distância até os locais mais próximos com esses 

serviços de comunicação. 

Indique se existem infraestruturas no local proposto que possam 

ser úteis para o desenvolvimento do ecoturismo (centros de 

interpretação, estações de pesquisa, espaços de formação 

ambiental, casas de banho, estacionamento, alojamento rural ou 

acampamentos turísticos) 

25 km de Saint Louis e 

100 km de Rosso, área 

de treinamento 

ambiental, estação de 

pesquisa 

Indique o número e as características dos recursos humanos 

disponíveis para o desenvolvimento do ecoturismo no site 

+ 200 homens e + 350 

mulheres 

Indique quais atividades recreativas existem ou podem ser 

desenvolvidas no site 

Pesca com cana e pesca 

com rede 
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Qual é o esquema de planejamento do local? Existência de um plano 

de desenvolvimento 

turístico 

Quais são as atividades que geram renda no local? Turismo, pecuária, 

pesca, agricultura, 

artesanato 

Quais são as atividades que geram renda no local? Pecuária, pesca, 

agricultura, coleta, 

fabricação de toalhas de 

mesa, 

Descreva as condições de vida das populações do local (serviços 

de saúde, habitação, eletricidade, saneamento, transporte, ...) 

Problema de 

acessibilidade aos 

serviços de saúde, 

transporte, moradia 

Descreva as características demográficas no local (número total 

de pessoas, importância e funções das mulheres, grupos etários, 

nível de educação, migração ...) 

Nível escolar, 

secundário +250 homens 

e +350 mulheres 

A população local é estacionária ou itinerante na área proposta? População fixa 

Descreva as características antropológicas do sítio (história de 

ocupação humana do sítio, organização social, grupos étnicos, 

comunidades ...) 

Etnia, hierarquia 

tradicional, 

Descreva as características territoriais do local (disponibilidade 

de terra, tipo de propriedade da terra, uso da terra, conflitos 

ligados à terra, ...) 

Sem conflito, 

propriedade tradicional, 
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Anexo 2.- Respostas às entrevistas com os atores do Langue de Barbarie  

 
Perguntas Respostas 

As autoridades impedem o 

desenvolvimento de atividades de 

ecoturismo no local selecionado? 

Não. A promoção do ecoturismo faz parte das 

missões atribuídas à Diretoria de Parques Nacionais 

que garante a proteção do parque do Langue de 

Barbarie. Neste sentido, planos específicos são 

feitos para a recepção, orientação e orientação dos 

turistas. 

Existem planos para o 

desenvolvimento do território do 

local? 

Sim. O local possui um plano de gestão 

desenvolvido em 2010. 

Se sim, indique se os planos possuem 

incompatibilidades com o 

desenvolvimento do ecoturismo. 

O Plano de Gestão Langue de Barbarie promove 

explicitamente o desenvolvimento do ecoturismo. 

De fato, o objetivo específico 3 do plano de gestão 

exige "melhorar os recursos do parque e promover 

o ecoturismo". 

Indique as coordenadas geográficas / 

localização e a superfície do local 

escolhido. 

No meio entre as comunas de Leona (região de 

Louga) e Niebéne-Gandiol (região de Saint Louis), o 

parque Langue de Barbarie fica aproximadamente 

entre 15 ° 55'N-15 ° 917'N y 16 ° 30 ' W-16 ° 5'W. 

Os limites do parque estendem-se desde o farol de 

Gandiol, no norte, até a antiga foz do rio Senegal, no 

sul, por uma área de 2000 hectares. 

Indicar os recursos naturais do local 

(paisagens / natureza, zonas 

arqueológicas, lagoas costeiras, 

ecossistemas terrestres e marinhos, 

áreas de nidificação ou observação de 

aves, mamíferos marinhos) 

O Langue de Barbarie é cheio de enorme potencial 

ecológico, nomeadamente: 

- a diversidade de ambientes (praia, ambiente 

marinho, foz, rio e lagoas, ilha de aves); 

 - Diversidade de aves com 124 espécies de aves: 

o gaivotas: gaivota de cabeça cinza, gaivota-de-bico-

pintada, pombo de patas vermelhas, andorinha real, 

o ardeidae: garça dimorfa, garça 

o limícolas: perna de pau branca, cegonha de asa 

negra, maçarico, escolopácidos e tarambolas ... 

o aves de rapina: águia-pescadora, pipa preta, pipa 

vermelha, águias... la diversidad de especies 

marinas: ou mamíferos marinhos: golfinho e foca-

monge tortugas marinas: tartaruga verde, tartaruga 

de couro, tortuga cabeçuda e tartaruga olivácea 

o peixes: 41 espécies (incluindo espécies fluviais e 

estuarinas) 

Além desses ecossistemas e espécies, o parque 

também oferece a oportunidade de visitar locais 



 

89 

 

históricos, como o Forte Bernard, os edifícios 

coloniais dos Balacos, os canyons coloniais de 

Gouye-Reine. 

Indique os bens culturais do local 

(celebrações, trocas tradicionais que 

usam recursos naturais e práticas 

associadas, construções 

características, ...) 

A área de Gandiol tem um rico património cultural 

influenciado pela cultura de Lébou (comunidade 

piscatória estabelecida na Langue de Barbarie). 

Existe atualmente alguma atividade 

turística na área? 

Sim. O site é visitado frequentemente por turistas 

durante todo o ano. As atividades consistem 

principalmente em (i) uma viagem rio abaixo para 

descobrir a ilha dos pássaros, a boca, a fenda, etc., 

(ii) piquenique na praia, (iii) canoa-caiaque, e (iv) 

visitas a locais históricos. 

Existe material para comunicar a 

atração turística, cultural ou natural 

do site? Se sim, indique se o material 

está disponível. 

Há sinais ao longo da estrada de acesso ao site para 

informar os visitantes. No site, os turistas podem ter 

alguma informação sobre os valores ecológicos do 

site através de painéis informativos. Os 

administradores do site também trabalham com o 

escritório de turismo de Saint Louis, o serviço 

regional de turismo, o Escritório de Informações 

sobre Parques e Reservas do Norte, bem como 

hoteleiros na cidade de Saint Louis e arredores para 

a promoção do site 

Especifique se existem acessos 

rodoviários / de trajetos para alcançar 

o site proposto. 

O Langue de Barbarie é acessível por uma estrada 

alcatroada de 17 km entre Saint Louis e Tassinère e 

3 km de pista acessível durante todo o ano. 

Também é acessível a partir do sul através de uma 

estrada de asfalto de Louga a Potou por 30 km e 

uma via transitável de Potou até a entrada do parque 

por 16 km. 

Informe se existem instalações de 

alojamento turístico no local 

escolhido. 

Há um campo de ecoturismo dentro do Parque 

Langue de Barbarie que pertence aos guardiões 

ecológicos. Este acampamento tem uma capacidade 

de 10 camas. Além disso, há também três hotéis 

(Zébrabar, Océan Savane e Téranga) que estão 

localizados no parque ou em sua periferia imediata. 

Indique a distância até as populações 

urbanas mais próximas e ao 

aeroporto. 

Cerca de quinze aldeias estão localizadas na 

periferia imediata do parque de Langue de Barbarie, 

em suas partes oeste, noroeste e sudoeste. O 

aeroporto mais próximo é Saint Louis, localizado a 

cerca de trinta quilômetros do local. 
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Distância para as cidades com uma 

oferta de hotel turístico. 

Os hotéis e acampamentos turísticos estão 

localizados no parque ou em sua periferia imediata, 

especialmente nas aldeias vizinhas. 

Detalhe se no site proposto houver 

conexão com a internet e rede 

telefónica. 

O local é coberto pela rede telefónica dos três 

operadores nacionais, bem como pela sua oferta na 

Internet. 

Especifique a distância até os locais 

mais próximos com esses serviços de 

comunicação. 

Estes serviços de comunicação são acessíveis em 

todo o Langue de Barbarie e sua periferia. 

Indique se existem infra-estruturas no 

local proposto que possam ser úteis 

para o desenvolvimento do 

ecoturismo (centros de interpretação, 

estações de pesquisa, espaços de 

formação ambiental, casas de banho, 

estacionamento, alojamento rural ou 

acampamentos turísticos) 

Nesta área há banheiros, estacionamentos e um 

acampamento de aldeia com um restaurante nos 

hotéis localizados na área. 

Indique o número e as características 

dos recursos humanos disponíveis 

para o desenvolvimento do 

ecoturismo no local 

Um grupo de 9 fazendas ecológicas e 4 canoas 

estão permanentemente disponíveis no local, além 

de agentes de parques que também participam da 

promoção do ecoturismo no parque. 

Indique quais atividades recreativas 

existem ou podem ser desenvolvidas 

no local 

As atividades existentes são passeios de canoa, 

carreta ou dromedário, piqueniques, caminhadas, 

locais históricos, canoagem e caiaque. 

Qual é o esquema de planejamento do 

local? 

O planejamento do local fornece preservação e 

melhoria dos ativos ecológicos (especialmente flora 

e fauna) 

Quais são as atividades que coexistem 

no local? 

As atividades coexistentes são: monitoramento 

ecológico, vigilância, desenvolvimento, ecoturismo, 

treinamento-educação-conscientização 

Quais são as atividades que geram 

renda no local? 

O AGR consiste principalmente na exploração do 

campo de ecoturismo dos eco-guardas, a coleta de 

marisco, a venda de conchas, a venda de objetos de 

arte e os serviços de orientação 

Descreva as condições de vida das 

populações do local (serviços de 

saúde, habitação, eletricidade, 

saneamento, transporte, ...) 

Nas cidades periféricas do parque existem serviços 

de táxi. Existem três postos de saúde, dois dos quais 

são instalados e gerenciados pelo Parque. A maioria 

das aldeias tem eletricidade. A maioria das casas é 

construída com firmeza. 

Descreva as características 

demográficas no local (número total 

de pessoas, importância e funções das 

Em 2010, quase 20.000 habitantes divididos em 

trinta aldeias povoaram o município de Ndiébène-

Gandiol, no qual o parque está localizado. Esta 
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mulheres, grupos etários, nível de 

educação, migração ...) 

população está distribuída da seguinte forma: 

52,4% mulheres e 47,6% homens. 

A população local é estacionária ou 

itinerante na área proposta? 

Em geral, a população local é fixa. No entanto, a 

maioria dos pescadores pesca 10 meses de 12. 

Descreva as características 

antropológicas do sítio (história de 

ocupação humana do sítio, 

organização social, grupos étnicos, 

comunidades ...) 

17 cidades ao lado do parque (12 no município de 

Ndiébène-Gandiol e 5 no município de Léona). O 

Ndiébène-Gandiol CR é uma nova criação (2008) 

com uma população estimada em 2009 de 19.342 

habitantes. O município de Léona tem uma 

população de 18863 habitantes em 1814 famílias 

(2007). Os principais grupos étnicos são o wolof 

(45%), os peuls (35%) e os mouros (15%). A nívo 

profissional, a agricultura ocupa 65% da população, 

o gado 25%, a pesca 7%, o comércio 3%. A área de 

Gandiolais é cada vez mais influenciada pela 

demografia da cidade de Saint Louis. 

Descreva as características 

territoriais do local (disponibilidade 

de terras, tipo de propiedade das 

terras, usos das tierras, conflictos 

ligados às terras, ...) 

Grande parte do Langue de Barbarie tem o status de 

parque nacional pertencente ao estado forestal 

estatal, neste sentido não pertence ao dominio 

transferido às comunidades locais. Suas terras não 

podem ser cedidas ou vendidas. No entanto, se pode 

establecer protocolos para a instalação de 

infraestruturas turísticas no território do parque. 

 

Anexo 3.- Lista de pessoas entrevistadas 
 

Locais Nomes e apelidos Funções 

Site de 

Gharha 

Ould Khouna Mohamed 

Ohacen 

Director de Áreas Protegidas e Litoral 

Nouwcha Ould Ahmad Oficial na Direção de Áreas Protegidas e Litoral 

Zein O Abidine Ould 

Sidaty 

Chefe do Servicio de Conservação do PND 

Saer Diagne Responsável da monitorização ecológica no  PND 

Langue de 

Barbarie 

Mamadou Daha Kane Conservador do PNLB 

Racine Junior Ballawira Gerente do PNLB 

Alassane Samb Responsável da monitorização ecológica no  PNLB 

Moussa Niang Eco-guarda no  PNLB 

Arona Fall Eco-guarda no PNLB 

Moussa Ba Eco-guarda en o PNLB 
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