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Utilizqçõo e tronsformoçõods nqturezs
como recurso porq o desenvolvimenlo=^,:i.';i,,.,
por AD.icetodo6 llÍucãqngos

cA utlllzaçãoe transÍofmaçãoda nalureza nuna Erandeclda.
dê lropical.africana,aprêsêntandocomo exemplo Maputo} ó o
litulo dê um tÍsbalho elaboÍado por Aniceto dos Muchangos,
recém-douloradoem Geogratia. Esta contribuição à Geografia
moçambicana moslra sobÍeludo as imensas potencialidadei da
corÍec-ta planiÍlcação do aproveitanr€ntodos necuÍsos teÍÍilorlais
para q desenvolvimento
êquilibÍado de um paÍs, lncluindo a sua
nâlureza" Pela 6ua oportunidade,publicamos pârÌ€ das aprecia.
ções Íntrodutórlas Íeitas por aquele académico moçamblèano,
a quem agradecemos r gentileza de ,nos ler tscultado ê$lâ
côlaboÍação. Tal como de inÍcio o seu autor Íerere (este trabalho
prelendê ser uma contribulção à inlresllgação sobre e proHe.
mátlca do melo ambiente iendo em conlr as condiçóes nalu.
rais e as condlçôes sociais actuals do desenvolvim€ntodo paisD..
Nas últlmag dure décadas Íêaliza?âm.lê numeÍosos ConEÍês.
tog e ConÍerências sobre o nelo ambiente. Em muitos pâisêr
desenvolvidosÍoram iá promulgddasleis sobre a prolecção de
nâtureza e do m6io ambiênle. Em váÍios países em desenyolvimenlo s utilização raclonal da natureza e seus rocurgoc vll
ganhando um lugar de dêstaque no procêsso da ptanlficação
êconómica.
Est€s lrabalhos tundamentsm as múltiplas ac{ividades d.
uárlas organizações Inlernacionais lais como o pÌogÍama inteÌês,
latâl e -lnlerdisclplinar da UNESCO (Man and BiospheÍeD,d!
Universidadedas Nações Unldas ou também numerosasactlvidades nos patses socialistâ$ ê - mêsmo que sob oulras condi.
ções soclais - nos psísês capítallstas.
- Utillzando algumas dêstas exp€Íiéncias inlêÍnacionais pn.
üend€ esté tÍabatho contÍibuir paía úma utilizaeão raclonal- dl
natureza êm Mlpulo. Este obiectivo íaz paítê de uma problemi.
tlca global, nomeldamenlê a utilização e translormação de natll
notai oomo um InÌporlanlê rêcutso têrrilorlal paÍr o deôenyoM.
menlo de um pais, Global porquê ela prêocupa crercenlemon|.
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nâo crô os paises desenvolyidos mrs lambém várior paÍser em
;
de3ênvoÍvimsnto.
As coidiçôes naturaíô ênconlram-sê diÍeíenciadai no e9pâço.
pois a combinação dos componênl€s da natureza varla espacial.
mênte. A utilização complexa da natureza,. a máxima utitizaçáo
goqsível de todos os recuÍsos naturais deye ler um objêctivo
p€ÍmtnêÍtê
pâÍa que . só se lÍaisÍoíme
a nâlureza rié ao ponto
tm quê ela posga Íêgenerar.sê,pelos
seus próprior plocessos.
, A lransfornação
do meio ambienlê leya necÉ3saÍiameirle ao
êsircilamênlo dls íelaçõ€s entro a nâfureza e' a sóciedade. A
utilizsção da nalureza é r prirmira intenção. Mas porque a
nltureza Íaage complexaÍlontè
à utilização, a sua transÍormação
ó aconpanhada
de eteltos secundários. Esles eteitos podem ser
lnsigniílcrntoô:
mas podêm
r
também
ÍeduziÍ
s€nslvelmenlê
.l€ctividadê
dr utilização dos recursos natuÍais. Um outro aspeclo da utillzrçáo
dr nalurêza resulla do faclo de a ocupação
do eçaço
se servir de dêtêrminadas condições naÌuíais pêlo
menos em cêrla medida,
t{a escolha de Mapulo como área dê esludo íollconsiderado
dê qu€ a cldade êxeÍcê uma influência paÌllcularmentô
o'tacto
grande sobre r Iransformação da natuÍezà, Devido à iníuênclã
da cidade são.transÍormadog todos o! compon€nles o píocasso!
nalüÍti8, na rcalidade em graus: e formas dlÍêrênlês, Estas dlíe.
Íênçai
resullam por um lado das próprias condições natura,rs.
pot. oulÍo lado êl8s são origlnadas pells difeÍentet'íormas
.de
ocupação do espaço.
Maputo possui como lodas as cidades do mundo de dinien.
rão comparável urna clara dilerenciação espacirl en núctco da
cidade, subr.iÌbio e çampo. Uma tal diÍerencirção
espacial còrÍraFofldG a uma lGl ger.l teÍritorial c á o resullado do des€nyol.
$rnarÌlo histórico.
. Ela correrponde por oulro lado à3 dlfrÉnl,e3 íunçôcs quc ra
luallzam na cidâdr, c gue !â exprêrrrm
exicrnamcnlc
atrayár
dâ! diÍeÌenles ïormos dc ocupação do espaço.
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Íorma de
especÍÍlca

ocupação do espaço modifica
as condições naturais,

de

uma

2; Ào mesmo lempo r nâlureza lÍansÍorma.se de Íorma espe"
i cííica , para cada uma das
(núcleo,
unidades citadinai
subúrbio e campo), DaÍ resultam lambém rclações de pro.
ximidade. entre as diíeÍentes
íordras de ocupacão
do
'
espaço, cuia inÍluência recÍproca pode ser Íaioiável
ou
desÍavoÍáyel ao processo de reprodução social.

.

5" Para as formas nalurals mêncionadas bam lambém para o!
Í€9106 dê vsgetação naìuÍãl, como por exemplo o! man
.gais, Íesulla paÍalelamenlo â tarêÍa não só da 3ua utlllza.
ção racíonal mas tanbém da sua integração na planilF
cação global do meio amblenle da cidade.

i

Condição para avaliar a Iníluência da transÍormação da
nâlureza sobÍê o proce$eo da Íêprodução soclal é por úm lado
o conh€cimento da eshulura da natureza, por oulfo a rnálisê
das Íomas de ocupação do espaço. AtÍavés da caracterizacão
da distribuiçã,o espacial d6s lunções ciladÍnas (habitação, proãu.
ção,.. recreação, saneamento, etc,) e da cgmparaçãó, com as
condlções ambientais que ocoÌrêm e se transformàm'êspaciat.
mentê, podem-se deslacar unÍdades com gÍaus diÍeÍent€a de
transÍormação da natuÍeza,
Para uma racíonal utllizaÇão e transÍormação.da
n!ruÍôza
sob iníluèncía da cidade de Maputo devem ser tomador em
conla os sêguinles ponlos dé vista:
L Cada
lorma

.

3,. Para úaputo, cujr população e íunções se desenvolvem
com exlÌema rapidez, aplíca.se conro a regra g€Íal para
os povoamenlos o prlncipio d€ que a ocupação do espaa uma exlrema
çs esteia suieila
mulação.
VeriÍica.te
lambém squl a lei de que o núcleo da'cidadc
se desan.
voÍve à custa do subúrblo o qu€ esle por :ua wz à
custa do campo uÍbano. Por estâ razão devem reÍ tofirdas sm conla as lormãs do ocupação do €lprço
e !!
guo delle rêsullam paÍ! quc re gvltêm
lÍ.n3íormaçõet
lmpedlmentoc
e llmilaçòca
no porterlor
d€srnvolvlmanto
dâ cldEdr,

4, EmboÍa as condições nalurais seiam em geral tavorávoít
ao desenvolvlmenlo da. cidade de Maputo, pois que prè.
dominam areais de areias vermelhas secas, existem dèterminadas condições nâturais tals como'as
(barreira$r.. ae
bairas alagadas, os pântanos e lezirias para cuia utiiização e transfoimação se exigem. mêdldas especlaÍs, por
yezes onero3ts.

6, Enìre outras laÍeías acluais na tÍansfoÍmação do meio
ambientê na cldade dê Maputo podem s€í mencionadas:
o abâslêcim€nlo de água e energia, saneamenlo, polulção
das águas da baís .de Maputo; a cÍesc€nte poluíção do
âÍ pela indúslria sobreludo no inlerior .da bala a psíliÍ
do Porto.
dests tÍabalho para a solução deslas quêi.
. Â conlribuição
lões.é aiÍrda dlminutá. lsso +ó podg seí alcançado rtÍs\rÉs dr
cooperação enlre as ülíerenles Instituições.
Os Íesullados d€sta invesllgaÇão loram resumidos €m 4 pon.
tos de siéla: Influência das coídições natuÍaie sobre o deienvolvimenlo ila cidade de M.puto, dlvlsão da cidade por tõrma3
de .ocupação do espaço, grau rte natuÍalidadê 6 estabilldado
bem como problemas de dêyaslação e poluição do meio am.
bl€nle nalural.
.
)
EnlÍe outÍas lêsês d€slacam.se a3 s€guinl€s:
.i
(Os métodos utilliador noste trabalho são aptlcáveb pâra
condições do Maputo e poderão ser utllizados para tutuÍo!
lrãbalhos de investlgação.geográfica nâ RPM, .nomeadamento nt
Investlgação das condições s recursos nalurais e na utlllzrção
e lransÍormação dr naluÍ€za. Os resultados alcançados oÍerecam
mateÍial de comparação com oulras cidades de outras zonas da
Terra.
. Corri êslê lrabalho € lrêus Íêsúltados atarga.se a posdbllldadc dê cooperação lnleÍnacional da GeograÍla Moçamblcana c
lspln.sa
à .colaboração
no pÍogÌãma lnleÍêslalal e lntertftsc{pllnlr dc lnyesllgação da UNESCO {Man lnd Bloòpherer um! wr
quo !r lrala d! Invesllgação dar relaçães Hom€t*NatuÍezs
om
grand€s cÍdades,
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