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Renascimento A Gorongosa 
tinha 2500 elefantes em 1972 
e menos de 200 no início do 
século. A última contagem 
aérea, realizada no final do ano 
passado,  indica que a população 
quase triplicou desde então

Após uma espetacular recuperação perante 
uma morte iminente, o mais emblemático parque 

nacional de Moçambique acolhe cientistas  
do mundo inteiro para descodificar os mistérios  

da sua biodiversidade singular. E talvez as origens  
da própria Humanidade
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R
ecriada depois de agredida e abandonada, a 
Gorongosa voltou ao mapa do deslumbra-
mento, com a sua diversidade de habitats 
num único lugar, a multidão de grandes 
herbívoros nos “tandos” (planícies aluviais), 
as savanas vigiadas pelo “rei leão”, a correria 
de rios milenares na descida da “Montanha 
Sagrada”, entre as também reverenciais 
florestas tropicais. O perfume das acácias 
amarelas, a explosão de vida eterna no lago 
Urema e o convívio da megafauna africana 
com o infinitamente pequeno. Mas e se o 
seu tesouro mais bem escondido fosse o 
próprio Homem?

Após uma década do projeto de restauro 
do Parque Nacional da Gorongosa (PNG), num 

acordo de longa duração entre o Governo moçambicano e 
a fundação do filantropo americano Greg Carr (que se tor-
nou milionário com a invenção do ‘voicemail’), cientistas de 
todo o mundo confluem neste território pouco estudado, e, 
em boa parte, virgem. Todos os projetos são importantes, 

mas nenhum carrega tanta expectativa como aquele que é 
liderado pela paleoantropóloga e primatóloga portuguesa 
Susana Carvalho.

Uma equipa “altamente multidisciplinar” do Projeto 
Paleoprimata pretende compreender a evolução humana e 
ecológica na Gorongosa desde há sete milhões de anos, que 
remonta aos nossos primeiros ancestrais, e as respostas 
podem ir muito além daquelas fronteiras desenhadas pela 
serra da Gorongosa, rio Púnguè e planalto de Cheringoma e 
atingirem um alcance universal.  

Susana Carvalho, professora as-
sociada na Universidade de Oxford 
e diretora-adjunta de Paleontologia 
e Primatologia do PNG, tem como 
ponto de partida uma coordenada 
de sempre, na própria localização da 
Gorongosa, estrategicamente no li-
mite sul do Grande Vale do Rift, onde 
foram realizadas as descobertas dos 
vestígios mais antigos da Humanida-
de. E a última por estudar.

 75 mil 
Estimativa (mínima) 
do número de 
espécies existentes 
na Gorongosa

TODOS OS MESES 
SÃO IDENTIFICADAS 
CENTENAS DE 
ESPÉCIES DE INSETOS 
E 10 A 25 POR CENTO 
PODEM SER NOVAS 
PARA A CIÊNCIA

A investigadora aponta também a proximidade da África 
do Sul, onde existem muitos fósseis humanos, embora mais 
recentes, provenientes de sistemas de grutas que a Gorongosa 
igualmente possui, a par de outros ao ar livre, e uma herança 
geológica e tectónica que permite o acesso a depósitos muito 
antigos e em boas condições de fossilização. 

Em suma, mistura caraterísticas do que tem acima e abai-
xo: “Estou para visitar outro sítio em África que se pareça 
com a Gorongosa. Nunca vi nada assim. Há savana, miombo, 
floresta tropical, planícies aluviais… Tudo!”

Esta diversidade sugere outra frente de pesquisa, através 
dos babuínos existentes no Parque e como se adaptaram 
àquela “panóplia de habitats, que requer estratégias diferen-
tes”. Estes primatas podem vir a ser usados como modelos 
para estudar o sucesso dos primeiros hominíneos.

O estudo-piloto, realizado em meados de 2016, indica 
que a cronologia da Gorongosa pode abranger o período de 
sete milhões de anos em que a equipa de Susana Carvalho 
pretendia estar. E as próximas campanhas já preveem traba-
lho sistemático nos sítios onde se presume que haja fósseis, 
além das pesquisas com os primatas. Voltando aos babuínos, 

Última fronteira O abandono do 
parque por mais de três décadas 
tornou-se paradoxalmente numa 
“grande experiência científica,  
e em pouco tempo recebeu  
75 investigadores de 23 países  
e alguns dos principais centros 
de conhecimento do mundo
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O MILAGRE  
DA RESSURREIÇÃO

O Parque da Gorongosa 
perdeu 95% da vida 

selvagem devido à guerra 
civil (1977-1992). No 

entanto, a última contagem 
aérea, realizada no final do 
ano passado, revela existir 
uma recuperação gradual 
da biodiversidade, apesar 
da caça furtiva e da seca 

que afetam a região

também se estudará como lidam com a ausência de preda-
dores e como esse comportamento pode mudar em função 
da reintrodução iminente do leopardo, entretanto extinto.

“A Gorongosa é o melhor sítio do mundo na minha área, 
porque podemos encontrar o presente e o passado no mesmo 
espaço”, assinala a investigadora. E este campo de estudo por 
descobrir “pode resolver algumas das coisas mais obscuras 
da evolução humana”, no que parece tanto no limiar de um 
‘cliché’ como explicações prováveis em peças de ‘puzzle’ 
nunca encontradas. 

Por exemplo, por que as espécies humanas do sul de África 
não são as mesmas do norte ou do leste, ou como o géne-
ro Homo foi tão bem-sucedido na conquista do território, 
apesar da extinção de sucessivos ancestrais? “A Gorongosa 
pode responder.”

MILHÕES DE ÁRVORES DEPOIS
Esta surpreendente abordagem dos alvores da vida humana, 
num projeto que deverá exigir pelo menos uma ou duas déca-
das de trabalho intensivo, acontece por coincidência histórica 
num lugar recentemente associado à guerra e à morte, que 
quase conduziram ao desaparecimento 
de um possível paraíso na Terra.

Pedro Muagura lembra-se bem dos 
primeiros trabalhos de campo no PNG 
com os seus alunos do Instituto Agrário 
do Chimoio. A guerra estava por ter-
minar, com os acordos de Roma, em 
1992, e a vida selvagem já quase se tinha 
eclipsado na mais importante área pro-
tegida do país.

Para encontrar um macaco podia 
levar três ou quatro horas, um inhacoso 
ou piva (grande antílope) três ou quatro 
dias, um elefante duas semanas. “Os pró-
prios estudantes perguntavam ‘será que 
é parque mesmo?’” Chegava ao absurdo 
de mostrar os animais em imagens nos 
guias de campo em pleno território onde 
era suposto observá-los ao vivo e a cores.

Eram “os tempos dolorosos” pós-
-guerra civil de 16 anos, que se seguiram 
a uma década de conflito colonial. Uma 
parede crivada de balas ainda hoje se 
mantém erguida em Chitengo, evocan-
do um ataque da guerrilha da Frelimo 
(Frente de Libertação de Moçambique) ao 
restaurante da sede do Parque em 1973 e 
o começo de um quase fim.

Muagura, filho de um conselheiro de 
um régulo, nasceu naquele tempo na 
província de Manica junto à fronteira 
com o Zimbabué. Fez-se autodidata em 
assuntos da natureza, tornou-se aluno 
brilhante de florestas e foi recompensado com bolsas de 
estudo na Finlândia e na Tanzânia. Juntou-se ao projeto de 
recuperação do PNG, depois de um voo de helicóptero lhe ter 
demonstrado o colossal desmatamento da serra da Goron-
gosa por queimadas e agricultura itinerante, que se somava 
ao silêncio fantasmagórico dos “tandos”, outrora ocupados 
por todas as formas de vida.

A prodigiosa recuperação da vida selvagem do PNG é uma 
história de que Pedro Muagura faz parte, enquanto diretor 

de Conservação e após um registo pessoal de 45 milhões de 
árvores por ele plantadas e 111 milhões com os seus colabora-
dores, que convivem com uma profusão de novos moradores 
saídos de uma base genética no limiar da viabilidade: “Agora, 
basta-me rodar o pescoço e tenho a certeza que vou ver pivas 
e facoceros [javalis africanos], mas antes…”

A PROFECIA DE WILSON
Na segunda vida da Gorongosa, facoceros, babuínos e maca-
cos-de-cara-preta pululam pelos trilhos de Chitengo, uma 
base logística de partidas e chegadas de visitantes atraídos 
por panorâmicas lendárias e cientistas fascinados com um 
campo de estudo praticamente intocado. Pelas contas de Greg 
Carr, em pouco tempo foram pelo menos 75 de 23 países e 
alguns dos principais centros de conhecimento: Harvard, 
Princeton, Berkeley, Oxford, Coimbra…

Um dos maiores divulgadores do PNG no roteiro cien-
tífico de elite foi Edward O. Wilson, especialista em insetos 
e um dos mais importantes naturalistas do nosso tempo e 
também escritor, galardoado com dois Pulitzer, e que já de-
dicou três obras à Gorongosa: um dos lugares mais ricos em 

biodiversidade do mundo, descreveu, ou 
Uma janela para a eternidade. 

“A Gorongosa é o mais importan-
te parque no mundo. Tornou-se num 
centro-modelo de pesquisa científica e 
educação, muito além de qualquer outro 
empreendimento comparável nos EUA 
ou outro lugar”, escreveu o investigador 
e professor emérito de Harvard de 87 
anos, numa mensagem recente à admi-
nistração do PNG.

O impacto das visitas de Wilson está 
bem destacado no nome que empresta 
ao laboratório do PNG, uma das joias do 
Parque e dirigido por um seu “discípulo”, 
Piotr Naskrecki, entomologista de origem 
polaca e igualmente de Harvard, além de 
fotógrafo da natureza e escritor.

Inaugurado em 2014 numa discreta 
casa de madeira na base de Chitengo, o 
Laboratório Edward O. Wilson apresen-
ta-se muito maior. Como um centro de 
pesquisa de todos os habitats do Parque, 
focado nos grupos de organismos mul-
ticelulares, “de particular importância 
para o funcionamento do ecossistema 
alargado da Gorongosa e para aqueles 
que alimentam a promessa de desco-
brir espécies endémicas e novas para a 
ciência”.

Além disso, as suas salas climatizadas 
conservam uma coleção de referência de 
mais de quatro mil espécies zoológicas 

e botânicas encontradas na Gorongosa, das mais de 75 mil 
estimadas, e catalogadas em códigos de barras, cada mês 
acrescentadas em dezenas ou centenas. 

Já este ano as instalações serão ampliadas para permitir 
análises moleculares e extração de DNA, uma oferta de in-
vestigação de ponta, a par de condições invulgares de aloja-
mento para cientistas, numa das regiões mais inóspitas do 
país e do próprio continente.

“Este laboratório é definitivamente único, não há nada 

O MECENAS DE IDAHO
Gregory Carr é o grande responsável 

pela notável recuperação da 
Gorongosa. O filantropo fez um acordo 

com o governo de Maputo  
para investir 40 milhões de dólares  

no parque, ao longo de três décadas,  
e os resultados não oferecem  

grandes dúvidas

Baixas de guerra

Enquanto luta pela sua recu-
peração, o Parque Nacional 
da Gorongosa (PNG) tem na 
vizinhança uma das regiões 
mais atingidas pelo conflito 
entre as forças do Governo 
moçambicano e o braço ar-
mado da Resistência Nacio-
nal Moçambicana (Renamo). 
A oposição mantém uma 
base militar em Sandjugira, 
na serra da Gorongosa, e é 
lá que se presume que se 
encontre há mais de um ano 
o seu líder, Afonso Dhlaka-
ma, que por várias vezes 
denunciou intensos bombar-
deamentos na região.
O teatro de guerra, agora em 
fase de trégua, declarada 
no início do ano enquanto 
prosseguem as negocia-
ções de paz, encontra-se 
fora da área do Parque mas 
suficientemente perto para 
alguns dos seus acessos ao 
maciço montanhoso esta-
rem encerrados por razões 
de segurança e 43 viveiros 
florestais e plantações de 
café permanecerem inaces-
síveis desde o agravamento 
do conflito. Apesar de não 
haver registo de confrontos 
dentro da sua área, o PNG 
sofre indiretamente com 
a guerra, que tem levado 
a uma intensa atividade 
de caça furtiva, não para 
comércio, como sucede na 
vizinha África do Sul, mas 
para carne e alimento.
Só no ano passado, os 
fiscais do PNG detetaram 
521 caçadores furtivos e 
outros infratores, 35 armas, 
247 armadilhas mecânicas e 
9.258 cabos de aço, coloca-
dos para apanhar herbívo-
ros, mas que por vezes não 
poupam outras espécies, 
como o próprio leão.
Outra consequência mani-
festa-se no turismo. Segun-
do o administrador do PNG, 
Mateus Mutemba, depois de 
picos de 7,5 mil num ano, o 
número de visitantes tem 
vindo a cair e, em 2016, não 
atingiu os dois mil.

A instabilidade política 
em Moçambique ainda 
impede que o Parque 
da Gorongosa seja um 
destino turístico de luxo
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assim em Moçambique e provavelmente em África”, declara 
Piotr Naskrecki, destacando o papel destas instalações na 
compreensão de como as coisas interagem e se influenciam 
umas às outras e também na recolha de informação para 
ajudar a gerir a evolução do Parque. E ainda a estabelecer 
modelos de previsão ecológicos e climáticos: “Isso vai per-
mitir-nos prever com um certo grau de certeza o que vai 
acontecer daqui a um ano, cinco, dez, cem…”

É junto à porta do laboratório que diariamente Naskrecki 
liga uma lâmpada potente, dirigida a uma tela branca e que no 
pico da noite se transfigura num negro ululante de milhares 
de insetos atraídos pela luz, reunindo parte da amostra desse 
“microcosmos” à solta pelo Parque, talvez incógnita para a 
própria ciência, e mais importante do que se julga.

“Quando se pensa num parque africano, pensa-se em 
elefantes, leões e antílopes, mas uma das coisas que des-
cobrimos foi que um dos animais mais importantes deste 
ecossistema são térmitas. Os seus montes 
criam santuários para plantas, aumentam 
a humidade dos solos e essas plantas for-
necem alimento para os antílopes na época 
seca”, refere o cientista, num exemplo da 
constante relação entre o muito grande, o 
muito pequeno e tudo o que está no meio.

SUA ALTEZA, LEÃO, 
E NOVOS HORIZONTES
Ultrapassada “a fase de restauro e afirma-
ção da marca Gorongosa”, nas palavras do 
administrador do PNG, Mateus Mutemba, 
esta área começou a ficar conhecida como 
uma grande experiência científica. Para-
doxalmente, o seu abandono por mais de 
três décadas tornou-se ele próprio numa 
oportunidade de investigação, ao ponto 
de se recusarem pedidos, porque já falta 
espaço para todos.

“Pesquisar aqui abre quase todo um 
mundo novo”, segundo Marc Stalmans, 
diretor científico do Parque, e que, depois 
de várias experiências em áreas naturais 
em África, encontrou na Gorongosa em 
2006 um “cenário majestoso e deslum-
brante”, num ambiente muito fértil de altas 
temperaturas e grandes níveis de chuvas, 
que produzem ecossistemas “vibrantes e 
dinâmicos”. Tão suscetíveis de curiosida-
de como a águia-pesqueira e um par de 
marabus que acompanham a conversa.

“Muita da compreensão sobre compor-
tamentos específicos de animais e ecologia animal obedece à 
África do Sul, Zimbabué e Namíbia e penso que confiamos 
demasiado nessas perspetivas, que são muito boas, mas para 
aqueles ambientes particulares”, afirma o biólogo, para quem 
o contrato de 25 anos com o Governo dá muito tempo para 
planear e implementar a partir deste “grande momentum’’ 
da Gorongosa e que julga ainda se encontrar a um quarto do 
potencial alcance total de pessoas envolvidas.

Stalmans é uma testemunha essencial da recuperação do 
Parque: esteve envolvido nas sucessivas contagens aéreas de 
vida selvagem e deu estatística consistente ao renascimento 
de populações pobres ou inexistentes e até ver imparável.

Num dia como os outros, Paola Bouley atravessa uma ex-

tensa área de savana sobre o capim alto em busca de Flávia e 
suas crias. Leva o punho fora da janela do seu TT, conduzido 
aos apalpões em solo invisível, segurando uma antena que 
capta sinais emitidos a cada quatro horas por GPS sobre a 
localização de cada um dos leões do Parque. Se um deles fica 
imóvel por muito tempo, pode significar que foi apanhado 
por uma armadilha de caça furtiva. 

Quando a diretora do Projeto Leão do PNG e dupla 
vencedora da National Geographic Big Cats Initiative che-
gou, em 2012, “era o animal mais abandonado do Parque e, 
acredite-se ou não, nada tinha sido feito”, antes do início do 
programa que dirige de documentação e recuperação do 
grande predador. Ao mesmo tempo, procura entender o que 
o diferencia dos outros.

“Não há trabalho desenvolvido no continente sobre a 
recuperação de uma população selvagem num ambiente 
não cercado e desse ponto de vista estamos a aumentar os 

horizontes da ciência”, refere a investiga-
dora americana de origem sul-africana.  
E ainda dar novo alcance ao território além 
da “bolha” de quatro mil quilómetros qua-
drados, que asfixia a reconstituição de um 
bastião de 200 leões existentes no período 
colonial e que se encontra a menos da me-
tade. Num bom cenário, pode duplicar ou 
mesmo muito mais num parque que talvez 
cresça quando quase todos os outros do 
continente tendem a encolher.

No final de novembro, o PNG assi-
nou um acordo com o Entreposto para 
a conversão de mais de 200 mil hectares 
de uma coutada de caça contígua em área 
de proteção total e que poderá implicar a 
quase duplicação da área do Parque até às 
margens do rio Zambeze, ou o tamanho do 
Algarve, trazendo novos corredores de vida 
selvagem, preciosos para a conservação do 
leão e também para a viabilidade de outras 
espécies, como o primeiro grupo de seis 
leopardos que estão a chegar, porque, na 
Gorongosa, a extinção não é fim de história.

DE HOMEM PARA HOMEM
Neste súbito acometimento científico, es-
tudam-se leões e elefantes, aves, plantas, 
formigas, outros insetos e muito mais, 
numa primeira frente por desbravar. Nem 
o céu é o limite. Callie Gesmundo e Zak 
Puhlen embarcam num helicóptero para 
uma zona remota do Parque. Pretendem 

investigar aves de rapina, incorporando elementos específi-
cos sobre o abutre africano e como se comporta, mais uma 
vez numa história de ausências e neste caso de milhões de 
outros necrófagos.

A presença destes investigadores na Gorongosa resulta de 
uma parceria entre o Intermountain Bird Observatory, ligado 
à universidade de Boise e às origens de Greg Carr em Idaho, 
e o PNG, e que prevê a formação de jovens moçambicanos 
recrutados nas zonas-tampão do Parque para desenvolve-
rem as suas carreiras e tornarem-se um dia nos líderes da 
área protegida.

Foi justamente assim que começou Domingos Muala, 
falhada a vocação de sacerdócio depois de castigado pela 

Biodiversidade  
O laboratório do 
parque procura 
entender como 
todos os organismos 
interagem e se 
influenciam uns aos 
outros e estabelece 
modelos de previsão 
ecológicos para 
antecipar, “com um 
certo grau de certeza 
o que vai acontecer 
daqui a um ano, dez, 
cem…”

PORTUGUESA EM BUSCA  
DO TEMPO PERDIDO 

Susana Carvalho, professora em Oxford 
e diretora-adjunta de paleontologia 
na Gorongosa, lidera uma equipa de 
investigação sobre a presença dos 
primeiros hominídios na região e 

considera que o parque é um local único 
que “pode resolver algumas das coisas 

mais obscuras da evolução humana”
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curiosidade de ler um proibido Nietzsche. Do desencontro 
divino fez-se professor de línguas na Gorongosa, mesmo ao 
lado do Parque que o haveria de chamar para fazer a ligação 
às comunidades, não só como intérprete linguístico como 
na recolha de elementos socioculturais. Ele pensava que era 
Antropologia, mas os cientistas que visitaram o PNG expli-
caram-lhe que estava tão certo na sua recolha sistemática 
como equivocado na disciplina.

“Mostrei o que andava a fazer, as foto-
grafias, as histórias que as pessoas contam 
e a interação com a terra e com os animais 
e, afinal, era História Ambiental”, recorda 
Domingos Muala, que graças a uma bolsa 
e financiamento do próprio Greg Carr fez 
os seus estudos superiores na Universidade 
de Utah entre 2012 e 2015. Foi o primeiro 
de uma fornada encaminhada para os Es-
tados Unidos, Portugal e também para as 
principais instituições de ensino superior 
em Moçambique.

“Estamos a formar uma geração de mo-
çambicanos para a conservação científica e 
que vão dirigir não só o Parque como uma 
nação inteira”, refere Greg Carr, numa refe-
rência a outro dos objetivos críticos do PNG: 
ligá-lo às comunidades vizinhas, através de 
elementos como Domingo Muala, que leva 
alunos ao Parque e o Parque às escolas, em programas de 
criação de viveiros, projeção de filmes, palestras e encenações 
teatrais de educação ambiental. 

O Laboratório E. O. Wilson não se limita, por sua vez, a 
reunir uma coleção de referência e conhecimento e colocá-la 
à disposição dos cientistas. Dissemina igualmente estudos 
sobre práticas de agricultura sustentável e vigia doenças 
e pragas não só para proteger a vida selvagem do Parque 

Expansão  
O parque pode 
quase duplicar  
o seu território no 
futuro e aumentar 
a viabilidade 
de populações 
como o leão ou 
o leopardo, que, 
depois de extinto, 
será reintroduzido 
este ano

como das comunidades vizinhas, além de fornecer cursos 
e ‘workshops’ regulares a estudantes e investigadores mo-
çambicanos de todo o país.

Ora aí está algo que também diferencia este Parque:  
“O Homem é o centro da atenção do projeto de restauro”, 
segundo o seu diretor de Conservação, Pedro Muagura. Tanto 
o contemporâneo como os seus ancestrais.

Regressando ao começo, as novas inves-
tigações podem ser preciosas para o conhe-
cimento da identidade local, mesmo antes 
de se pensar na clarificação de eventuais 
descobertas sobre as origens da humanidade 
face a outros achados no vale do Rift, como 
Olduvai Gorge ou a emblemática Lucy.

Confirmando-se a teoria da equipa de 
Susana Carvalho, “vai seguramente mudar 
a História”, diz o diretor do PNG, e o pró-
prio Parque, como potencial Património da 
Humanidade e uma enorme mais-valia de 
oferta a turistas. Além da fauna e da flora, 
“vão ver o local onde emergimos como es-
pécie”, e ainda gerar “um sem-número de 
oportunidades” para investigadores e estu-
dantes moçambicanos, a juntar à estimativa 
atual cerca de 75 mil espécies de animais e 
flora e sempre a somar

Quando Henrique Galvão procurava “Sua 
Majestade”, o rio Zambeze, num tremendo registo antropoló-
gico reunido em Ronda de África, demorou-se na Gorongosa, 
“nome forte e sonoro”. Na década de 1940 e muito antes das 
suas ações de pirataria moderna de oposição ao regime de 
Salazar, previa que se tornasse conhecido além das frontei-
ras de Moçambique: “Senão com fama igual à que alcançou 
no mundo o Kruger Park, pelo menos com melhores razões 
para se impor à curiosidade”.  visao@impresa.pt

O GURU E EXEMPLO CIENTÍFICO
Edward Wilson é um dos mais 

prestigiados biólogos e naturalistas 
da atualidade. O professor emérito 
de Harvard já dedicou três livros à 
Gorongosa e considera-a o “mais 
importante parque no mundo, um 

centro-modelo de pesquisa científica’’


