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Introduçao 

Na Africa Ocidental, a coleta das conchas é praticada essencialmente pelas mul-
heres, nos lodaçais e nos mangues a mais ou menos grande distância das aldeias. 
As conchas representam um recurso de Interesse maior enquanto fonte de protef-
nas anÎmais e de receitas para as populaçoes costeiras. Com efeito, em todos os 
momentos, as conchas constituiram uma fonte de receitas importantes para as 
mulheres da Africa Ocidental. Face a uma demografia galopante e às exigências 
familiares, a pressâo sobre 0 recurso continuou a aumentar. A durabilidade desta 
exploraçâo esta assim ameaçada em varias zonas por evoluçoes ambientais, de-
mograficas ou socioecon6micas. Observa-se uma diminuiçâo consideravel da pro-
duçâo das diferentes espécies exploradas e algumas estâo mesmo ameaçadas de 
desaparecimento. Para a salvaguarda do papel desempenhado pelas conchas, as 
atrizes deste setor e as autoridades continuam a buscar as vias e os meios para 
melhorar a gestâo sustentavel destes recursos (conservaçâo do recurso e aumen-
to do valor acrescentado dos produtos transformados). 

o projeta « Gestâo da Biodiversidade Marinha e Costeira Oeste-Africana pelo 
Reforço das Iniciativas de Conservaçâo e de Acompanhamento nas Areas 
Marinhas Protegidas » (Biocos) estâ a ser executado desde 2009 pela Fundaçâo 
Internacional do Banco de Arguin (FI BA), com 0 apoio financeiro do Fundo Francês 
do Ambiente Mundial (FFEM). A componente 2 do projeto BioCos (2 BiocoS) tem 
por objetivo especffico instalar sistemas fiaveis de acompanhamento dos impactos 
ecol6gicos e socioecon6micos das Areas Marinhas Protegidas (AMP), se possivel 
através dos métodos simples, realistas e participativos. 

A C2 BioCos busca medir os efeitos ecol6gicos e socioecon6micos das AMP a fim 
de sensibilizar os atores aos benefÎCÎos concedidos por uma AMP (demonstrados 
acima ) e de contribuir para tomadas de decisoes esclarecidas sobre as medidas 
de gestâo a realizar ou a adaptar. 0 acompanhamento da exploraçâo das conchas 
foi retido entre os efeitos ecol6gicos identificados como prioritarios a medir para as 
AMP pilotos do projeta (Bamboung e Casamance no Senegal, Urok na 
Guiné-Bissau, Niumi na Gâmbia e Tristao-Alcatraz na Guiné). 
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1.0bjetivos, tipos de acompanhamento e 
resultados esperados 

A quem se destina esta guia ? 
Esta guia destina-se a qualquer pessoa envolvida no acompanhamento e na 
gestâo da exploraçâo das conchas na Âfrica Ocidental. Ele destina-se particular-
mente às equipas de gestâo das AMP e às populaç6es locais que participam na 
coleta dos dados. 

Quais sao os objetivos de acompanhamento? 
Os objetivos do programa de acompanhamento da exploraçâo das conchas sâo : 
- Avaliar 0 estado de saude e as capacidades de renovaçâo das populaç6es de 

conchas (estado de referência), 
- Medir a importância e 0 impacta das atividades de exploraçâo, 
- Conceder elementos de oritentaçâo e acompanhamento da aplicaçâo de medidas 

de gestâo sustentavel, 
- Avaliar 0 impacta das medidas de gestâo das conchas da AMP. 

Estes objetivos necessitam da aplicaçâo de métodos de acompanhamento quanti-
tativo das conchas ao mesmo tempo validados no piano cientîfico e realizaveis 
pelos atores locais num quadro participativo com meios limitados. A metodologia 
apresentada aqui baseia-se, por um lado, nos trabalhos cientificos efetuados em 
diversos paises e por outra lado, em técnicas e conhecimentos empfricos locais. 
Ele foi nomeadamente inspirado e validou outros trabalhos realizados no quadro 
do projeta « Mulheres & Conchas » (2006-2008). 

Quais SaC as espécies visadas ? 
As principais espécies visadas pelo acompanhamento correspondente às explora-
das pelas populaçoes. 
Elas sâo apresentadas mais abaixo por ordem de importância : 
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1. A arca (Seni/ia seni/is ou Arca seni/is), 
2. A ostra de mangue (Crassostrea gasar), 
3. Os gastr6podes : a ber in je la (Pugilina morio), os verticilos (Cymbium spp.) e as 

rochas (Murex spp.), e 
4. As facas (Tage/us adansoni). 

NB: Faca é uma espécie particu/armente variave/ nos seus efetivos e /oca/mente 
importante no pIano cultural, nomeadamente nas ilhas de Bijag6s na 
Guiné-Bissau. 

Quais sao os indicadores identificados e 
porquê? 
Devido à sua fraca mobilidade e à sua senbilidade às variaçôes do ambiente e às 
poluiçôes diversas, as conchas sac consideradas de forma geral como bons bio-in-
dicadores da saude dos ecossistemas. 

Os indicadores de saude e das capacidades de renovaçao das populaçôes de con-
chas retidos no quadro deste acompanhamento sac : 
- a abundância : a densidade ou a biomassa. 
- 0 tamanho dos individuos : tamanho médio e tamanhos extremos. 

De forma geral, um aumento da abundância ou do tamanho médio das conchas 
podera ser interpretado como uma melhoria da saude e das capacidades de reno-
vaçao das populaçôes. Inversamente, uma diminuiçao destes indicadores podera 
ser considerada como uma degradaçao destas carateristicas. 

No entanto, estas grandezas naD sac homogêneas, pois a populaçao duma dada 
espécie de conchas é composta de individuos de idades diferentes. DaÎ 0 inte-
resse de completar pela estimativa da estrutura em tamanho da populaçao, indica-
dor mais precisa da sua dinâmica. 
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NB: 
Definiçao indicador : 
Um indicadar é um instrumenta de avaliaçaa e ajuda à decisaa que permite 
medir uma situaçao de forma relativamente objetiva, num dado momento, ou no 
tempo e lou no espaço. Ele pretende ser uma espécie de resumo de informaç6es 
complexas que oferecem a possibilidade a atores diferentes (cientistas, gestores, 
lideres polfticos e cidadaos) para dialogar entre eles. 

Definiçao bio-indicador : 
Um bio-indicador é um instrumento de avaliaçao da qualidade do ambiente. Ele é 
constituido por uma espécie ou grupo de espécie vegetal, fungico ou animal cuja 
presença ou estado informa sobre algumas caraterfsticas ecolégicas deste am-
biente ou sobre a incidência de algumas praticas. 

Quais sao os tipos de acompanhamento se-
lecionados ? 
o acompanhamento visara em prioridade ressaltar a evoluçao dos indicadores no 
tempo e no espaço em vez da estimativa em termos de biomassa total das con-
chas presentes no seio da AMP. Neste contexto, dois tipos de acompanhamento 
podem ser projetados: diretos (a partir das amostras no terreno) e indiretos (a 
partir das informaç6es recolhidas nas aldeias). 

o acompanhamento indireto baseou-se numa descriçao da atividade de coleta: 
lugar e data de coleta, peso ou numero ou volume, tempo passa do para coletar um 
peso ou um dado volu me de conchas (( receita )} da colheita). Este método neces-
sita duma partilha e duma coleçao regular de informaç6es sobre a atividade da 
coleta, dificilmente projetâvel por enquanto. 
o acompanhamento direto baseia-se em amostras ou amostragens no terreno. Ele 
comporta varias operaç6es: 
1. A seleçao dos sitios de coleta, 
2. A coleta das conchas nas unidades de superficie ou nos suportes determinados, 
3. A contagem das amostras, a medida e a seleçao por classe de tamanho e 
4. A construçao das histogramas de estrutura en tamanho. 
Este método necessitando de operaç6es pontuais no terreno é 0 método retido para 0 

acompanhamento das conchas nas AMP da Africa Ocidental no quadro deste programa . 

. ' 

- 9 -



Quais sao as estratégias de amostragem ? 
Estratégia de amostragem no espaço : 
Escolherao no seio de cada AMP, em funçao dos conhecimentos locais e das infor-
maçôes disponiveis, sitios contrastados no pianos: 
- da habitaçao : sitios favoraveis e utilizados pelas espécies visadas, 
- da exploraçâo : sitios de coleta mais ou menos explorados, 
- da gestao : sitios eventualmente submetidos à regras de gestao existentes. 

As zonas pouco ou naD exploradas para a coleta (devido às suas dificuldades de 
acesso ou a uma regra de gestao) poderao ser consideradas como indicadores de 
niveis de base ou de referência em termos de abundância e de tamanho. 

Estratégia de amostragem no tempo: 
Uma primeira fase de acompanhamento intensivo (todos os meses) sera reali-
zada num perfodo de um ano. Esta fase permitira recolher dados biol6gicos de re-
ferência e descrever 0 ciclo sazonal natural (sazonalidade da reproduçao e do 
crescimento) e de exploraçao das populaçôes de conchas. 
Uma segunda fase de acompanhamento sazonal (todos os dois a quatro meses) 
sera lançada nos anos seguintes. Esta fase permitira medir a evoluçao inter-anual 
(natural e de exploraçao) que servira de base para 0 desenvolvimento e a avalia-
çao das medidas de gestao sustentavel da exploraçao das conchas. 

Quais sao os resultados esperados? 
Os resultados esperados de acompanhamento podem ser definidos de forma mais precisa: 
1. Avaliar a abundância e 0 tamanho das espécies visadas, 
2. Avaliar a evoluçao destes dois indicadores sobre a duraçào projetada do acompan 

hamento, 
3. Medir a influência da variabilidade natural (reproduçao) sobre esta evoluçào, 
4. Medir a importância e 0 impacto das atividades de exploraçao sobre esta evoluçao, 
5. Conceder informaç6es de orientaçao e de acompanhamento da aplicaçao das 

medidas de gestào sustentavel das conchas, 
6. Avaliar a contribuiçao da AMP para a renovaçao das conchas, 
7. Colocar à disposiçao dos utilizadores / exploradoees métodos simples 

de avaliçào das conchas, técnica e financeiramente ao seu alcance. 
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2. Métodos de acomanhamento 

2.1 Acompanhamento participativo das 
arcas e outros bivalves 

• Apresentaçâo das espécies 

Arcas 

, .. ' . ~ .. -... .... ~ .. ~ : ....... -

Outras espécies de bivalves 
de modo geral encontradas 

," . ~ '.. .-... ....... ~ :...... ..... .. 
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As arcas e outros bivalves encontram-se em diferentes tipos de substratos : 

Arenosos (A) 

Arenosos-Iodosos (AL) 

Lodosos (L) 
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• Etapa 1 . Escolher os sitios de acompanhamento 
participativamente 

É precise garantir de que a espécie visado 
se encontre nos !odaçais. 

2. Um lodaçal medianamente explorado 
Ele é unicamente acessÎvel durante 0 

perlodo das marés baixas em pleno dia 
(deslocar-se aÎ e voltar antes de pôr do 
sol) ou a exploraçao s6 é posslvel com 
uma embarcaçao 

- 13 -

Trés (3) zonas sac a selecionar : 
1. Um lodaçal com uma forte exploraçao 
Em geral, ela estâ na proximidade da aldeia 
e acessfvel a qualquer momento do dia 

3. Um lodaçal pouco ou nao explorado 
A causa pode ser constrangimentos de 
acesso (a distâncÎa por exemplo) ou 0 

consenso por raz6es de acompanhamento 

Uma vez os três (3) sitios 
escolhidos,sera precise bem 
carateriza-Ios : dados 
geograticos (GPS) e 
cartografîa. 



• Etapa 2: Preparar 0 material de acompanhamento 

um quadrado de 1 m2 

um decâmetro de fita 

instrumento de coleta 
(colher, rodo e outros objetos 

trad icionai s) 

20 saquinhos 
biodegradâveis ou 

reutil izâve is 

um coluna de crivo (13 baldes dos quais 12 sâo abertos 
variando de D,Scm a 6cm- 0 13° serve de fundo à coluna) 

(se as amostras 
devem ser levadas) 

baldes 

~ A 

) ~ J J 41 \ ;,1 
J O~I/'JAJJ 

b CV ~ 
cestos para lavar as amostras 
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roupa de trabalho por colecionadora 
(sapato ou meia) 

ficha de terreno num 
suporte rigido e caneta 



• Etapa 3 : Desenrolar 0 protocolo de coleta dos dados 

Deslocar-se ao sitio 

1. Mobilizar os membros da equipa : 8(oito) colecionadoras que têm uma 
boa experiência na busca das arcas. 

2. Definir as tarefas. 
3. Partir para a coleta no momento oportuno a fim de começar 0 trabalho 

durante 0 periodo de retirada das âguas corn vista a desenrolar todo 0 

protocolo sem riscos de ser preso pela maré. 
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Preparar os transectos 

1. Prever três (3) ou quatro (4) transectos en funçao da grandeza do 
lodaçal (a distância entre dois transectos deve ser de 20 a 30 metros) 

2. OrÎentar os transectos da borda do canal para 0 limite da maré alta 
3. Numerar os transectos 
4. Determinar a natureza do substrato (cf pagina 12) 

Preparar as parcelas 

1. Prever 0 numero total de parcelas para um transecto en funçao do seu 
comprimento (a distância entre duas parcelas é de 20 metros) 

2. Numerar as parcelas no sense da orientaçao do transecto (do mar para a praia) 

" 

.-- ----~ 
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Coletar arcas nas parcelas. 

NB : conforme a natureza do substrato, a coleta pode ser feita com 
a mâo ou com instrumentos varia dos (cf pagina14). 

Recolher todas as arcas e mobiliza-Ias num mesmo recipiente. 
. l 
-'J 

Lavar a coleta a fim de eliminar os restos de substrato. 

- 17 -



Buscar 0 indicador : seleçao por classe de tamanho ao utilizar a 
coluna de baldes. 

Il! )) 

- -------

Fazer passar todas 
as arcas coletadas 
através da coluna 
de baldes ao mexer. 

NB: se a quantidade co/etada por parcela 
é muito importante, proceder por fase . 

Contar 0 numero de individuos retidos em cada balde. 

Conforme as especificidades das 
AI\IIP, a coleta pode ser virada para 
os sftios (areas sob proteçao 
integral) ou transformada pelas 
mulheres membros da equipa 
(zona onde a exploraçao é 
permitida). 

NB: devido a preocupaçoes de 
conservaçào, os individuos de pequeno 
tamanho sem pre devem ser deixados no 
local. 

o mesmo cenario deve ser repetido para cada parcela. 

------------------------------------------------------------

Oum transecto e em cada transecto. 
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Se 0 tempo ou a maré naD permite fazer todas as aç6es 
no terreno, a busca de indicador pode ser adiada até ao regresso à aldeia. 
Neste caso, precauç6es deverào ser tomadas : 
1. Separar as arcas coletadas por parcela em sacos onde sac mencionados 

os numeros da parcela e do transecto. 
2. Agrupar todas as amostras dum mesmo transecto num unico 

recipiente. 
3. Regressar à aldeia. 

TRANSECTO 

@J, .: 
:~ 

::s 
w 
u 
~ 

!2==~0: 

1 
I~ 

« 
4 

-l 
W 

4· U 
~ ~ 

0: 

, 
:~ 
« 
......J 
w 
U 
~ 

0: 

TRANSECTO 

'...--
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Ficha de terreno para 0 acompanhamento das arcas (ou outros bivalves) 

Nome do Nome do Data do Hora da coleta: Hora da maré baha: 
relator: si'tio : acompanhame nto: 

r Transecto 1 Tl T2 T3 TX TX 

I Parcela Pl P2 P3 Pl P2 P3 Pl Pl P3 PX PX PX PX PX 

1 Posiçao 

[Substrato 

1 NUmero de in ~li"id~os por c1assede tamanho (mm) 

l > 60 

1 55-60 

~55 1 

"'5-50 

"'0--'5 

35--'0 

r 30-35 

F 
25-30 

20-25 

15-20 

1 10-15 

~ 
5-10 

1 

0-...15 

PX 

o 
N 



2.2 Monitoria participativa dos 
gastropodes e das facas 

A Apresentaçao das espécies 

Gastrôpodes 

o buzio 

cymbium olla 

Facas 
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~ Etapa 1: Escolher os sitios de acompanhamento 
pa rtici pativa mente 

É preciso garantir de que a espécie 
visada se encontre nos lodaçais, 

_~ -Q; ;=-~ '-....J;e" ~ ~ 

~ ~~ ~ . ~ ~~--T ~~ ' 0," _ -~ -•• - .~ _ ~~ -
- -=--- --=_ .... b ; _ _ - -~ 

- - , .... 

- -:: --:::::'-= - - '::"'_ ~.~3;ej -=- ~ 

2. Um lodaçal medianamente explorado 
Ele é unicamente acessivel durante 0 

periodo das marés baixas em pie no dia 
(deslocar-se a este local e voltar antes 
do pôr do sol) ou a exploraçao 56 é 
possivel com uma embarcaçao. 

Três (3) sitios sac a selecionar: 
1. Um lodaçal com uma forte exploraçao 
Em geral, ela esta na proximidade da aldeia 
e acessivel a qualquer momento do dia. 

3. Um lodaçal pouco ou naD explorado 
A causa pode ser constrangimentos de 
acesso (a distância) ou 0 consenso 
por razoes de acompanhamento. 

Uma vez os três(3) sftios 
escolhidos,sera precise bem 
caraterizâ-Ios : dados 
geograficos (GPS) 
e cartografia. 

Por medida de comodidade, os lodaçais escolhidos para 0 acompanhamento 
das arcas podem ser mantidos para 0 acompanhamento dos gastropodes. 
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.d Etapa 2: Preparar 0 material de acompanhamento 

um cronometro 
saquinhos biodegradaveis ou reutilizaveis 

um a três copos por sitios de coleta 

para os verticilios 

instrumentos de coleta 

pé de bastidores ou regra 
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equipamentos para colecionadoras 
(sapatos e meias) 

fichas de terreno num suporte 
rîgido e canetas 



A Etapa 3 : Desenrolar 0 protocolo de coleta dos dados 

Deslocar-se ao sitio 

1. Reunir os membros da equipa : 
- 4 (Quatro) colecionadoras tendo uma boa experiência na busca dos gastr6podes 
- 4 (Quatro) colecionadoras tendo uma boa experiência na busca das facas 

2. Definir as tarefas. 
3. Partir para a coleta no momento oportuno para começar 0 trabalho durante 0 periodo 

de retirada das aguas sobretudo para os gastropodes. As facas sac mais faceis a 
localizar quando a agua se retira completamente. 

~~~t-J--~· 
~...::=:iF-.-----'.-::<. ~e - =~ ~ ::.... ..... ~ .~ ~~, 

.' " ~ .' ...._-

~~:.-
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Coletar os gastropodes e as facas 
1. Recolher ao ocaso no lodo os gastrôpodes e as facas ao mesmo tempo durante 

30 minutos 

30 minutos 

1 - -. ~ ""---- -

2. Agrupar os moluscos por espécies em recipientes diferentes no fim dos 30 minutos. 

1 

~ e 
- 25-



Medir 0 tamanho (a largura) 
Medir a largura de todos os individuos à ajuda dum pé de bastidores e notar os resultados na 
ficha de terreno (nûmero de individuas par classe de tamanho). 

- 26-
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Ficha de terreno para 0 acompanhamento dos gastrôpodes (berînjelas, verticilos , rochas) e as facas 

Nome do relator : Nome do sitio: Data do seguimento: HOt<l de coleta: 

Classe de Numero l'or tamanho (na ausênc ia, uma GOndl-a por Individllo no quadrinho èorrespondente t 
tamanho (mm) 

75-80 

70-75 

65-70 

60-65 

55-60 

50-55 

4S-50 

40-45 

35-40 

30-% 

25-30 

10-25 

15-20 

10-15 

5-10 

0-5 

Espécie " 

-

Ouraçao: 

Nü me ro total 

f'-. 
N 



2.3. Acompanhamento participativo das ostras 
' ;;: Apresentaçao das espécies 

Ostras dos mangues 

Ostras das rochas 
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'" Etapa 1 . Escolher os sitios de acompanhamento 
participativamente 

É precisa assegurar-se de que a espécie 
visada se encontre nos estuarios (nas 
raizes dos mangues). 

2. Um estuario medianamente explorado 
É apenas acessivel durante 0 peri6do das 
marés baixas em pleino dia. (Deslocar-se 
e regressar antes da noite ) ou a 
exploraçao apenas é possivel com 
uma embarcaçao. 

Três sitios (3) devem ser selecionados : 
1. Um estuario com uma forte exploraçao 
Em geral, ele é perte da aldeira e acessivel 
a todo momento do dia. 

3. Um estuario pouco ou nào explorado 
A causa pode ser a distância ou 0 

consenso pelas razoes de 
acompanhamento. 

Uma vez os três sitios 
escolhidos, sera precisa bem 
carateriza-I os: 
Dados geograficos (GPS) 
e cartogrâfico. 
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... .;1 Etapa 2 : Preparar 0 material de acompanhamento 

um metro fita 

6 facas ou facas de mata 

9 (nove) baldes e 9 (nove) copos numerizados 

uma marmita e um fogo 
(gas ou madeira) 

1 ou 2 pés de bastidores, se possfveis 
eletr6nicas senac uma regra 

- 30-

luvas 

~ 
... 

--~ ---
~ ----

uma piraga (se necessarîo) 

fichas de terreno num suporte 
rigido e canetas 



Etape 3 Desenrolar 0 protocolo de coleta dos 
dados 

Deslocar-se ao sitio 

1. Reunir os membros da equipa : Duas (2) colecionadoras tendo uma boa experiência 
na coleta das ostras. 

2. Definir as tarefas. 
3. Ir aos sitios a borda duma embarcaçao ou a pé na altura da maré baixa para bem 

apreciar as fontes portadoras de ostras. 

~ .. ' ... ' .. .. 

~. <::::::> 
~ -~-- -: .. ," ".....' ,.. .. , : 

...' '~" 
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Realizar os transectos do primeiro ponto de coleta 
1. Escolher um ponta de partida (ponta A) no sÎtio de caleta. 
2. Determînar um întervalo dum metro de largo nas fontes dos mangues. 
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Contar as raizes portadoras de ostras 
1.Contar neste inteNalo (A) 0 numero de raÎzes portadoras de ostras cujas extremidades 

naD sac no lodaçal (sempre partir da limite da maré alta materializada pelas primeiras 
folhas para a base). 

2.Registrar 0 nûmero de rafzes portadoras de ostras obtido na ficha de terreno. 

maré alfa - - -

raiz a conlar nûmero 1 _ ...... ~ 
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~ .... - raiz a conlar nûmero 4 

-'-I ....... --~ .... raiz a contar nûmero 3 
\ 
1 , 

~I .... ~~-"""''''' raiz a contar nûmero 2 

numero de raÎzes 
portadoras contadas 



Selecionar as raizes 
Escolher três tipos de rafzes segundo a quantidade de ostras obtida: 

- a raiz mais carregada (A 1), 
- uma raiz medianamente carregada (A2), 
- a raiz menos carregada (A3). 

Separar as ostras das raizes do ponto de coleta (A) 
Tirar as ostras em cada uma das três rafzes precedentemente selecionadas (A 1, A2 e 
A3) e coloca-Ias nos baldes correspondentes. o 

-- - .... 
---'---
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Realizar os transectos dum segundo e terceiro pontos de coleta 
(B e C) 

1. Deslocar-se para uma distância de cerca de 30 metros ou 30 passos (ponto B) para a 
segunda coleta de ostras. 

2. Repetir as aç6es precedentemente descritas para obter très (3) amostras : B 1, B2, 
e B3. 

3. Deslocar-se nova mente para uma distância de cerca 30 metros ou 30 passos (ponto 
C) para a terceira coleta de ostras. 

4. Repetir as aç6es precedentemnete descritas para obter très (3) amostras : C1, C2 
e C3. 

.------ -. '-----
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Contar as ostras uma vez de regresso à aldeia 

1. Cozer um pou co de agua ou grelhar as ostras contidas em cada balde separadamente 
(A1, A2, A3 depois 81, 82, 83 e finalmente C1, C2, C3). 

2. Tirar a p61pa de cada ostra e agrupar todos no recipiente correspondente. 
3. Contar 0 numero de indivfduos por recipiente e nota-Io na ficha de terreno. 

NB: As ostras abrem-se no termo de alguns minutas de cozinha. 

~. '&Jr 

valvula Dca 

NB : Apôs cozinha, 0 procedimento de transformaçào 
habituai pode ser prosseguido.Depois de comercializaçao 
dos produtos bern obtidos, as receitas poderao seIVir 
para a manutençao do material de acompanhamento. 

Repetir a operaçao para os grupos BeC. 
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Medir 0 tamanho (a largura) das ostras 

1. Escolher em cada dum dos baldes raizes mais carregadas em ostras (Ai, Bi, Ci) , 
30 conchas/valvulas ocas e medir a largura cam pé de compasso (se a numero é 
inferior a 30, medîr todos os indîviduos). 

2. Notar os resultados obtidos na ficha de terreno. 

ba/des das raizes mais carregadas em ostras 

30 va/vu/as Dca 30 va/vu/as oca 30 va/vu/as Dca 

~~ ........ --. .--........ ~" v. \ 

Repetir a operaçao para os baldes das raizes 
medianamente carregadas (A2, 82, C2) e os baldes 

das raizes menos carregadas (A3, 83, C3). 
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Ficha de terreno para 0 acompanhamento das ostras dos mangues 

Observadores: Nome do sftio : Data do seguimento: Hora da coleta : Hora da maré baixa : 

ABUNDANCIA TAMANHO : Nûmero de ind-ividu05 por classé de tarnanho (mm) 

Metro linear n° A B C Metro linear n° A B C 

75-80 
Nûmero de rafzes 

70-75 

Numero de individuos na raiz mais 65-70 
carregada 

(A1, 81, C1) 60-65 

Nûmero de indivfduos na raiz 55-60 

Moderamente carregada 50-55 
(A2. B2. C21 

45-50 
Nûmero de individuos na raiz menos 

carregada (A3, 83, C3) 40-45 

35-40 

30-35 

25-30 

20-25 

15-20 

10-15 

5-10 

0-5 
-

o:::l 
(") 



3. Traitamento e restituiçaos dos 
dados 

o tratamento de dados compreende a constituiçao da base de dados e a sua ana-
lise. É possivel fazer todas estas operaçêies a partir de Excel ou qualquer outro 
software de tratamento de vossa conveniência. 

3.1 Constituir uma base de dados 
Uma base de dados é constituida ao utilizar numa folha de calculo (Excel por 
exemplo) as observçêies notadas nas fichas de terreno relativas às d iferentes es-
pécies (arcas, gastr6podes e ostras). Ap6s cada saida, 0 conjunto das fichas de 
terreno devem ser inscritas durante toda a duraçao do acompanhamento e as 
fichas de terreno arquivadas. 

Exemplos de basa de dados a partir de Excel (Tabela 1, 2 e 3) 

Tabela 1 Modela para as arcas 

N° 
Data da 

NoDlt do sitio 
Tipode N° N° Géoero Ispécie Nio local TaWàOM Numero 

m~sao Substrato Trllnsecto Parcela 

1 Anadara senilis >611 

2 Anadara senÎlÎs ~~-60 

3 AI/adara unifis ~O-5~ 

~ Anadara senilis ~5-50 

5 Anadora senilis ~O-6 

6 Anadara senilis 35-10 

7 Anadara senilis 30-35 

8 Anadara senilis 25..JO 

9 Anadara sellilÎs 20-25 

lO Anadara senilis 15-20 

Il Anadora senilis 10-15 

12 AlJadara senilis SAlO 

13 Anadara senilis 0-5 
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Tabela 2 Modelo para os gastropodes 

N° Data da Nome do Tipo de 
Género Espécie Nao local 

Tamanho 
Numero 

missao sitio substrato (nun) 

1 P"gilillo morio <10 

2 PlIgi/iIlO Jl/orio 10-15 

3 PlIgili/Ja morio 15-20 

.. PlIgilil10 morio 20-25 

5 PlIgilif}o morio 25-30 

6 PlIgi/i/lCl /IIorio 30-35 

7 PlIgililio /II 01 io 35-10 

8 PlIgi/hm /IIorio -'0-15 

9 PlIgi/iIlO morio -'5-50 

10 PlIgi/i110 /IIorio SO-55 

11 PlIgilino /IIorio >55 

N.B.: 0 mesmo modela pode ser utilizado para as facas. 

Tabela 3 Modelo para as Ostras 

N° 
Data da Nome do 

N° m. l. Género Espécie Nâo local Tamanho 
NUmero 

missâo sitio (mm) 

1 Crassostre.a gasar <10 

2 Crassosfrea gasor 10-15 

3 Crassosfrea gasar 15-20 

~ Crass os f}'(! a gasar 20-25' 

5 Crassosfrea gasar 25-30 

6 Crassosfrea gasar 30-35 

7 Crassosfrea gasar 3S-~O 

8 Crassosfrea gasar ~0-~5 

9 Crassoslrea gasar -&S-50 

10 Crassosll'ea gasar 50-55 

lJ Crassosrrea gasar >55 

N° m. 1. : nûmero metro I[near 
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3.2 Analisar os dados 

Il 0 tamanho 

Ap6s cada saida, calcula-se 0 numero de indivfduos por classe de tamanho . 
Este conjunto de dados pode ser representado em histograma para ver uma 
imagem da estrutura em tamanho da populaçâo para cada espécie na data do 
acompanhamento (arcas, gastr6podes facas e ostras). 

Exemplo : A tabela abaixo apresenta os dados obtidos ap6s seleçâo das arcas 
coletadas durante um acompanhamento. 

Cl. Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Soma Taluanhos 
r -

>60 0 0 0 0 

55-60 0 0 0 0 

·0 --~ -~~ 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 

35-40 0 0 0 0 

30-35 1 1 1 3 

25-30 20 6 10 36 

20-25 30 12 23 65 

15-20 6 4 2 12 

10-15 0 0 0 0 

5-10 0 0 0 0 

0-5 0 0 0 0 
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Como realizar um histograma a partir de Excel para ver a estrutura em ta-
manho da populaçao? 

É precisa : 
- Selecionar os dados quer dizer a coluna classe de tamanho ("cl. Tamanho") 

e a coluna soma com 0 rato, 
- Ir a « inserçao », uma janela aparece com varios tipos de graficos 

possiveis, 
- Escolher« grafico » ( no nosso casa um tipo de histog rama). 
- Clicar no modelo da vossa escolha para ter 0 resultado. 

Numero de individuos 

70 

60 

50 

40 
• Série 1 

30 

20 

10 

o 

Classes de tamanho 

Ap6s varios acompanhamentos sucessivos, pode-se representar e anaJisar 
a evoluçao da estrutura em tamanho da populaçâo. No exemplo abaÎxo (très 
acompanhamentos num ano), pode-se por exemplo evidenciar a influência 
da : 

• Reproduçâo : aparecimento duma nova geraçâo entre janeiro e julho. 

• Crescimento : progressao dos tamanhos entre julho e novembro. 

• Mortalidade : fraca entre Janeiro e julho (manutençâo dos efetivos) depois 
forte entre julho e novembro (baixa dos efectivos ligada à exploraçâo dos indî-
vfduos de mais de 30 mm). 
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1 A abundância : Coma obter a indîcio de abundância 

Para as arcas 
IndfcÎo da abundância (densidade média) = soma dos indivfduos recolhidos por 
parcela /Numero de parcelas. 
É exprimido em : Numero de indivfduos/m 2. 

Exemplo de calcula 

Transeto 1 1 Transeto 2 Transeto 3 Transeto ... 

Parcela 1 35 102 ?--) 209 

Parcela 2 46 81 75 125 

Parcela 3. ?""' -.) 7 6 87 

Parcela ... 18 12 30 52 

Parcela 5 16 19 14 36 

Soma 138 221 150 509 

Total 1018 ind. 

Nb parcelas 20 

AblIDdância 10 18/20 =50.9ind/D1~ 

Para os gastropodes e as facas 
Indice de abundância = Soma dos individuos recolhidos por todas as 
colecionadoras/ Numero de colecionadoras. 
Ele é exprimido em : Nûmero de individos/ unidade de tempo. 

Exemplo de calcula 

Numero coletado 

Colecionadora 1 38 

Colecionadora 2 20 

Colecionadora 3 62 

Soma 120 
120/3 = 40 

Abundância ind./unidade de 
tenlpS 
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Para as ostras 
lindice de abundância = Numero médio de ostras por raiz x Numero de ralzes 
portadoras por metro linear. 
Ele é exprimido em : Numero de individuos/ metro linear. 

Exemplo de câlculo 

Numero do metro linear 1 2 ~ 

Numero de raizes (Ne) 18 Il 12 

Numero de indi"iduos por raiz de densidade maxima 38 95 53 

Numero de individuos par Tau de densidade média 20 44 20 

Numero de indwÎduos por rm de dcnsidade minima 2 12 8 

Somas 60 151 81 

NUmero médio de îndhiduos por raiz (Ni) 60/3=20 151/3=50.3 8113=27 

Numero de indhiduos p(j)r Metro linear (Ni x Ne) 20x18 =~60 50.~xll=55~.~ 27x12=~24 

Média (~60+553J+324)/3 =·U2.4 ind./m.I. 

No termo de cada sai da, todos os indices de abundância devem ser calculados 
e registrados num quadro recapitulativo. Depois de varios acompanhamentos 
sucessivos, pode-se representar e analisar a evoluçao do indice de abundân-
cia de cada espécie para ver a dinâmica sazonal e interanual. 

Dinâmica sazonal 

700 ,---------~----~~------------~~------------

600 ~----~ __ ----~----~------------~--~--------

500 ~--4_----_4~~------~--------~------~------

400~~~------~~------~--------~~----~------

300~~~------~~ __ ~--~------~r.~------~r_--

200 ~~-_-~.-__ ~,~_ 

2005 2008 2006 \ 2007 t 
Dinâmca interanual 
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3.3 Restituiçao dos dadas 
Os resultados e observaçoes do acompanhamento deverao ser restituidos e dife-
rentes atores da exploraçao das conchas de maneira regular para os levar para 
discuss6es participativas nas decis6es a tomar para uma melhor gestao do re-
curso. 
Com efeito, para cada AMP, os atores deverao acordar-se na aplicaçao dum regu-
lamento que define : 
- 0 tamanho de primeira captura para cada espécie, 
- os periodos de repouso biologico para os diferentes espécies. 

4. Recomel1daçoes para uma 
gestao duradoura 

o dispositivo de acompanhamento desenvolvido neste guia deve ser utilizado 
para a aplicaçao de medidas de gestao das conchas para uma exploraçao ar-
gumentada e duradoura. Com efeito, 0 acompanhmento do comportamento 
dos povoamentos das conchas deve fazer parte do diario da equipa de gestao 
de cada AMP. A analise dos resultados saidos destas avaliaçoes simples e 
participativas permitirâ nomeadamente propor 0 tamanho minimo de primeira 
captura para cada espécie definida e instaurar de maneira consensual regras 
e um calendario de exploraçao. Elas permitirao igualmente avaliar 0 impacto 
das medidas de gestao instauradas pelo AMP e assim avaliar 0 impacta desta 
ultima no recurso. 

Cada equipa de gestao, de pois de se ter apropriado 0 dispositivo de acompan-
hamento e 0 seu funcionamento, poderâ: 
- fazer 0 inventârio dos diferentes lodaçal ao seu ativo 
- estabelecer um estado de referência para cada lodaçal 
- instaurar um calendârio de exploraçao ao aplicar 0 sistema de rotaçao 
- praticar a terra em pousio para favorecer a reconstituiçao das populaçoes 
- proceder se necessârio, ao repovoamento dos lodaçais completamente 
vâzios por novas arcas provenientes de outros lodaçais cujo substrato é de 
mesma natureza, para as ostras, a instalaçao de diadema, realizadas a partir 
de conchas vazias poderâ servir de alternatîva. A distrîbuiçao dos gastropodes 
que sao predadores de arcas, é influenciada pela presença do alimento. 

A escala sub-regional a aplicaçao dum dispositivo participativo de amostra-
gem comum ao conjunto dos AMP permitira ter dados comparaveis que apos 
ana lises poderao desembocar, apesar das particularidades dos uns e dos 
outros, para uma polltica harmonizada de gestâo. 
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Programar 
Quadro dos nomes locais dos moluscos de conchas explorados 

Senegal, Guiné Bissau, Gâmbia e Guiné 

~ "'"'-"- ..ft. lI'.lo 11[, ; .: . {J -- ,.,. û œél'-~I . 

Ostra 

(Grassostrea gasar) 
Sibola Ostra Ipuén 

Navaja 
Souroungba 

(Tagellus sp) 
Lingron loma 

Arca / Berberecho 
Khombè Combé 

Ebuén 
(Arca senilis) Ebent 

Cymbium Olla 

(Cymbium spp) 
Gnolé Cuntchurbedja Edonana 

Faca 

(Pugili na morio) 
Mandindi Gandim Nococon 

o Murex Mandindi Cantcha nca ri -
(Murex) khamè 

o buzio 

{Con us) 
Tongorony F ancas Nogodjo 

" ~ - . , , , , 
~~ Uœl.'AOfJ.:uJf/lIl!!')J 

...... 

Ostra 

(Grassostrea gasar) 
Youkh Yokhos Sibola 

Navaja 
- - -

(Tagellus sp) 

Arca / Berberecho 
Pagn 

(Arca senilis) 
Pagne Khombè 

Cymbium Olla 
Djank 

(Cymbium spp) 
Yet Gnolé 

Faca 

(Pugilina morio) 
Tuffa Touffa Mandindi 

o Murex 
Sangaradia Touffa -

(Murex) 

o buzio 
Khor Khor -

(Conus) 
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