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Geografia e Biodiversidade do 
Arquipélago 

 
As ilhas sempre estimularam a 

imaginação humana e ainda hoje a 
biologia e a ecologia insulares continuam a 
justificar investigação científica relevante. 
O interesse pela fauna e flora insulares 
aumentou após os trabalhos de Darwin e 
Wallace, quando se percebeu que estes 
territórios constituem laboratórios naturais 
para o estudo da evolução. As ilhas são 
também o local por excelência de 
concentração de muitas aves, mamíferos e 
répteis marinhos que se reproduzem em 
terra. Em parte devido ao seu carácter 
único e em parte devido ao maior grau de 
ameaças a que estão em geral 
submetidos, os ecossistemas insulares são 
actualmente aqueles que têm uma maior 
proporção da sua superfície incluída em 
áreas protegidas - 29,3% (Chape et al., 
2003).  

A República da Guiné-Bissau é um 
estado relativamente pequeno, que no 
entanto inclui no seu território um dos 
maiores e menos estudados arquipélagos 
africanos – os Bijagós. Este arquipélago é 
constituído por 88 ilhas e ilhéus (Figura 
1), das quais cerca de 20 são habitadas 
em permanência. Ao contrário de muitos 
dos arquipélagos do Atlântico oriental, os 
Bijagós têm uma origem continental, 
resultando o arquipélago da inundação do 
antigo delta do rio Geba. As rochas que 
constituem a base de quase todas as ilhas 
têm uma génese miocénica e o 
arquipélago terá sido contínuo com o 
continente africano nas várias ocasiões em 
que o nível do mar desceu nas fases frias 
dos ciclos glaciais no hemisfério norte 
(Teixeira, 1962).  

Actualmente as ilhas Bijagós mais 
próximas do continente distam deste 
apenas cerca de 20 km. No entanto, o 
arquipélago estende-se num espaço 
marítimo de cerca de 10.000 km2 e a sua 

área emersa é de ca. 90.000 ha na preia-
mar, sendo duplicada com o recuo das 
marés, que podem deixar expostos mais 
de 35.000 ha de mangais e de 75.000 ha 
de bancos de vasa e areia (Cuq, 2001). A 
baixa altitude (raramente ultrapassando 
os 10 metros acima do nível do mar) e o 
clima tropical são uma constante em todas 
as ilhas, o que não impede uma grande 
diversidade de tipos de linha de costa e de 
comunidades vegetais (Figura 2). As 
zonas permanentemente emersas das 
ilhas são cobertas por um mosaico de 
florestas tropicais secas e savanas 
arbóreas e arbustivas, com algumas 
bolsas de floresta tropical sub-húmida e 
de savanas alagadas (Diniz, 1999; Cuq, 
2001; Catarino et al., 2008). Actualmente, 
parte dessa floresta foi convertida em 
palmar ou é utilizada para a cultura 
rotativa de arroz de sequeiro 
(“m'pampam”), mas em graus diferentes 
de ilha para ilha (Vasconcelos et al, 2002). 

Os habitats intertidais vasosos ou 
cobertos por mangal dos Bijagós e da 
zona costeira da Guiné-Bissau constituem 
a maior extensão destes dois tipos de 
biótopos na África Ocidental (Robertson, 
2001). A maior riqueza zoológica do 
arquipélago encontra-se nesta extensa 
zona intertidal, assim como nos mares 
pouco profundos e muito produtivos que 
separam as ilhas. Estas áreas albergam 
durante o Inverno boreal uma das maiores 
comunidades de aves limícolas migradoras 
a nível mundial, com 700.000 a 900.000 
indivíduos (mais de um milhão no total do 
país) de várias espécies (Zwarts, 1988; 
Salvig et al., 1994, 1997; Dodman e Sá, 
2004; Dodman et al., 2004; Sá, 2007). Os 
efectivos que se encontram nesta zona 
tornam os Bijagós na segunda área mais 
importante da África Ocidental para este 
grupo, logo após o Banco de Arguim, na 
Mauritânia. Entre as espécies para as 
quais as ilhas são mais importantes 
destacam-se o fuselo Limosa lapponica, o 
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pilrito-ferrugíneo Calidris ferruginea
pilrito-pequeno Calidris minuta
seixoeira Calidris canutus (Zwar
Salvig et al., 1994, 1997). São também 
interessantes as colónias de reprodução 
de garças (Ardeidae), íbis e colhereiros 
(Threskiornithidae), gaivotas (Laridae) e 
garajaus (Sternidae) (de Naurois, 1966; 
Altenburg e Vanspanje, 1989; Robertson, 

 
 

 
Figura 1. Mapa do arquipélago dos Bijagós. Estão identificadas as ilhas principais, assim 
como as Áreas Protegidas. AMPCIU 
Urok; PNMJVP – Parque Nacional Marinho João Vieira
Orango. A tracejado, o contorno da Reserva da Biosfera Bolama

 
 

Todas estas aves alimentam
principalmente de poliquetas, de 
moluscos, de caranguejos e de peixes, 
abundantes no intertidal e nos mares dos 
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Calidris ferruginea, o 
Calidris minuta e a 

(Zwarts, 1988; 
Salvig et al., 1994, 1997). São também 
interessantes as colónias de reprodução 
de garças (Ardeidae), íbis e colhereiros 
(Threskiornithidae), gaivotas (Laridae) e 
garajaus (Sternidae) (de Naurois, 1966; 
Altenburg e Vanspanje, 1989; Robertson, 

2001; Dodman et al., 2004), assim como 
a população nidificante de águia
pesqueira-africana (Haliaaetus vocifer
de abutre-das-palmeiras (
angolensis) (Mendes et al., 1998). 
Invernam ainda populações consideráveis 
de gaivinas e garajaus (Brenninkmei
al. 2002).  

 

Mapa do arquipélago dos Bijagós. Estão identificadas as ilhas principais, assim 
como as Áreas Protegidas. AMPCIU – Área Marinha Protegida Comunitária das Ilhas de 

Parque Nacional Marinho João Vieira-Poilão; PNO – Parque Nacional de 
Orango. A tracejado, o contorno da Reserva da Biosfera Bolama-Bijagós. 

Todas estas aves alimentam-se 
principalmente de poliquetas, de 
moluscos, de caranguejos e de peixes, 
abundantes no intertidal e nos mares dos 

Bijagós, e que constituem também um 
recurso alimentar importante para a 
população humana.  
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de gaivinas e garajaus (Brenninkmeijer et 
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Figura 2. Aspectos de ilhas dos Bijagós. A 
Rubane. 

 
 

Entre os peixes mais procurados 
pelos Bijagós e por pescadores de outros 
países encontram-se os tubarões e raias 
de várias espécies (Ducrocq, 1997, Tous 
et al. 1998), barracudas e outros grandes 
peixes predadores, como os carangídeos e 
os lutjanídeos (Cruz et al., 2001, Reiner 
2001). O arquipélago foi também (e pode 
ainda talvez ser) um dos últimos locais da 
África Ocidental a manter populações de 
peixes-serra, Pristis pectinata
microdon (Robillard e Séret, 2006), 
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Aspectos de ilhas dos Bijagós. A – João Vieira; B – Canal entre Bubaque e 

Entre os peixes mais procurados 
pelos Bijagós e por pescadores de outros 

se os tubarões e raias 
de várias espécies (Ducrocq, 1997, Tous 
et al. 1998), barracudas e outros grandes 
peixes predadores, como os carangídeos e 
os lutjanídeos (Cruz et al., 2001, Reiner 
2001). O arquipélago foi também (e pode 

ser) um dos últimos locais da 
África Ocidental a manter populações de 

Pristis pectinata e Pristis 
(Robillard e Séret, 2006), 

espécies Em Perigo Crítico de extinção. 
mar dos Bijagós alberga ainda umas das 
maiores, se não mesmo a mai
população de manatim, 
senegalensis, da África Ocidental, uma 
espécie Vulnerável que se mantém em 
parte devido à pouca perturbação dos 
mangais e canais pouco profundos entre 
as ilhas (Silva, 2001
importantes populações de duas es
de golfinho, o roaz-corvineiro, 
truncatus e o golfinho
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Canal entre Bubaque e 

espécies Em Perigo Crítico de extinção. O 
mar dos Bijagós alberga ainda umas das 
maiores, se não mesmo a maior, 
população de manatim, Trichechus 

, da África Ocidental, uma 
espécie Vulnerável que se mantém em 
parte devido à pouca perturbação dos 
mangais e canais pouco profundos entre 

Silva, 2001), assim como 
importantes populações de duas espécies 

corvineiro, Tursiops 
e o golfinho-corcunda-do-
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Atlântico, Sousa teuszii (esta última 
espécie também classificada de 
Vulnerável).  

Nos Bijagós ocorrem com 
regularidade 5 das 7 espécies de 
tartarugas-marinhas que existem 
actualmente (Catry et al., 2009). Foi só a 
partir da década de 1990 que o 
arquipélago se tornou conhecido como o 
local de uma das maiores concentrações 
de tartaruga-verde, Chelonia mydas, a 
nível mundial, e o principal local de 
desova de toda a África (Catry et al., 
2002). Com efeito, as praias da ilha de 
Poilão acolhem anualmente entre ca 7.000 
e 29.000 posturas (Catry et al., 2010). As 
outras espécies de tartaruga marinha mais 
abundantes, se bem que em números 
muito menos expressivos que os da 
tartaruga-verde, são a tartaruga-olivácea, 
Lepidochelys olivacea e a tartaruga-de-
escamas, Eretmochelys imbricata 
(Barbosa et al. 1998, Catry et al., 2009; 
Catry et al., 2010).  

Um pouco paradoxalmente, os 
ecossistemas terrestres dos Bijagós são 
menos conhecidos que os ecossistemas 
com influência marinha. No entanto, os 
trabalhos que têm vindo a ser realizados 
sobretudo a partir da década de 1990 já 
permitiram indicar apenas para uma das 
áreas protegidas do arquipélago – o 
Parque Nacional das Ilhas de Orango - 8 
espécies de anfíbios, 13 de répteis 
terrestres, 151 espécies de aves (incluindo 
aves aquáticas) e 15 espécies de 
mamíferos terrestres (Limoges e Robillard, 
1991b; Boesl, 1995; Reiner e Simões 
1999 revisão em Cruz et al., 2001), 
incluindo uma interessante população de 
hipopótamo, Hippopotamus amphibius, 
com hábitos parcialmente marinhos 
(Campos et al., 2001). Até agora não está 
descrita nenhuma espécie endémica de 
vertebrado para o arquipélago, o que é 
explicável pela proximidade ao continente 
africano e pela sua história geológica 
recente. Para alguns dos mamíferos 
terrestres, como os macacos e os 
antílopes, é também possível que a sua 
presença em algumas ilhas resulte de 
introduções realizadas pelo povo Bijagó 
desde a colonização do arquipélago. 
Contudo, qualquer que tenha sido a 
origem dessas populações, a relativa 
inacessibilidade do arquipélago levou a 
que alguns desses vertebrados sejam hoje 
em dia mais abundantes nos Bijagós que 
no continente, onde são mais perseguidos. 
É o caso do macaco-de-nariz-branco, 
Cercopithecus petaurista buettikoferi e do 
cefalofo-de-Maxwell, Cephalophus 
maxwelli (Limoges e Robillard 1991b, 
Karibuhoye, 2004). De referir ainda a 

presença de papagaios-cinzentos-de-
timneh, Psittacus (erithacus) timneh 
(Campos et al., 2001), cujas populações 
oeste-africanas poderão constituir uma 
espécie distinta e ameaçada, e que aqui 
ocorrem num aparente isolado, visto que 
a espécie já não se encontra na Guiné-
Bissau continental. 

Entre as maiores ameaças à 
biodiversidade nos Bijagós contam-se a 
actividade de pescadores migrantes, 
sobretudo originários do Senegal e da 
Guiné-Conacri, que praticam a pesca em 
grandes canoas motorizadas, instalam 
grandes acampamentos temporários ou 
permanentes e cortam o mangal para a 
fumagem do peixe, para além de 
subverterem os sistemas de exploração 
tradicionais (Limoges e Robillard 1991b, 
Tous et al. 1998, Campredon & Cuq 2001, 
Brenier et al. 2009). A caça e a colecta, 
bem como a exploração destrutiva da 
floresta (nomeadamente para cultivo) 
também têm uma expressão crescente e 
um impacto considerável. A exploração 
turística desordenada também apresenta 
riscos, mas ainda pouco significativos. A 
prazo, a subida do nível do mar, associada 
a alterações de temperatura, pluviosidade 
e regime de tempestades, poderão ter um 
impacto severo, mais ainda difícil de 
prever. Na verdade, a erosão costeira já é 
um fenómeno localmente importante em 
certas zonas do arquipélago (Cuq 2001). 
Outra ameaça potencial é a exploração 
petrolífera nas águas da Guiné-Bissau. 

 
Áreas Protegidas 

O reconhecimento da excepcional 
riqueza biológica dos Bijagós levou à 
proposta de várias áreas protegidas no 
arquipélago. Assim, em 1996 foi 
reconhecida pela UNESCO a Reserva da 
Biosfera Bolama-Bijagós, reserva essa que 
se estende por todo o arquipélago (Figura 
1). No arquipélago foram também criados 
dois Parques Nacionais e uma Área 
Marinha Protegida Comunitária. Os 
parques nacionais cobrem mais de 20% 
da área do arquipélago (Cuq, 2001). 

O Parque Nacional das Ilhas de 
Orango, criado em 1997 (e oficializado em 
2000), engloba 5 ilhas principais e vários 
ilhéus, cobrindo uma superfície de 26.000 
ha, conjuntamente com a área marinha 
em seu redor, o que eleva a área total do 
parque para 156.000 ha. Este parque 
inclui algumas das maiores ilhas do 
arquipélago, e entre as razões mais 
importantes para a sua criação estiveram 
a riqueza e originalidade da fauna – o 
Parque contém a principal população de 
hipopótamos com hábitos marinhos da 
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Guiné-Bissau (Campos et al., 2001), uma 
população de manatins significativa e 
várias praias de desova de tartarugas 
marinhas (Barbosa et al, 1998). O Parque 
é também importante pela grande 
extensão de mangal bem conservado e 
pelos locais de invernada de limícolas 
(IBAP 2007). 

O Parque Nacional Marinho João 
Vieira – Poilão, também oficializado em 
2000, engloba 4 pequenas ilhas e alguns 
ilhéus, todos sem habitantes 
permanentes, assim como a área marinha 
envolvente, num total de 49.500 ha (IBAP 
2007). Entre as razões para a sua criação 
esteve a protecção da maior concentração 
de tartarugas-verdes do Atlântico oriental 
(Catry et al., 2009), assim como de 
importantes colónias de nidificação de 
aves marinhas e dos abundantes recursos 
piscícolas. O Parque inclui uma zona 
marinha extensa onde a pesca é interdita, 
permitindo a recuperação dos stocks de 
algumas espécies de peixe. A importância 
deste Parque para o mundo foi 
reconhecida pelo Governo da Guiné
Bissau, com a sua declaração como Dom à 
Terra (“Gift to the Earth”) no âmbito da 
campanha do WWF em 2001. 

A Área Marinha Protegida 
Comunitária das Ilhas d
implementada em 2005. Engloba 4 ilhas 
principais – Formosa, Nago, Chediã e Quai 
e o mar em redor, numa área total de 
94.000 ha, e a sua criação teve como 

Figura 3. Número de publicações científicas referenciadas na ISI Web of knowledge sobre 
a fauna e a flora do arquipélago por quinquénio (a última coluna refere
de 6 anos). Entre as 21 publicações registadas, 7 refere
e 3 a tartarugas marinhas.

 
No entanto esta situação está a 

mudar. Desde a década de 1980 que a 
acção de várias organizações não 
governamentais e, um pouco mais tarde, 
do Governo da República da Guiné
têm vindo a dar a conhecer os Bijagós ao 
mundo, assim como o mundo ao povo 
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Bissau (Campos et al., 2001), uma 
população de manatins significativa e 

de desova de tartarugas 
marinhas (Barbosa et al, 1998). O Parque 
é também importante pela grande 
extensão de mangal bem conservado e 
pelos locais de invernada de limícolas 

O Parque Nacional Marinho João 
Poilão, também oficializado em 

2000, engloba 4 pequenas ilhas e alguns 
ilhéus, todos sem habitantes 
permanentes, assim como a área marinha 
envolvente, num total de 49.500 ha (IBAP 
2007). Entre as razões para a sua criação 
esteve a protecção da maior concentração 

Atlântico oriental 
(Catry et al., 2009), assim como de 
importantes colónias de nidificação de 
aves marinhas e dos abundantes recursos 
piscícolas. O Parque inclui uma zona 
marinha extensa onde a pesca é interdita, 
permitindo a recuperação dos stocks de 

mas espécies de peixe. A importância 
deste Parque para o mundo foi 
reconhecida pelo Governo da Guiné-
Bissau, com a sua declaração como Dom à 
Terra (“Gift to the Earth”) no âmbito da 
campanha do WWF em 2001.  

A Área Marinha Protegida 
Comunitária das Ilhas de Urok foi 
implementada em 2005. Engloba 4 ilhas 

Formosa, Nago, Chediã e Quai 
e o mar em redor, numa área total de 
94.000 ha, e a sua criação teve como 

objectivo principal a implementação de 
um programa de exploração sustentável 
dos recursos haliêuticos e pesqueiros por 
parte dos habitantes locais (Brenier et al., 
2009). 

 
Investigação em Biologia, Ecologia e 
Conservação nos Bijagós

 
Entre os vários arquipélagos do 

Atlântico, é provável que o arquipélago 
dos Bijagós seja um dos menos estudados 
até aos dias de hoje. Para tal deverão 
contribuir aspectos históricos, mas 
também geográficos – o difícil acesso a 
muitas das ilhas a barcos de grande 
calado e a remodelação constante dos 
fundos e baixios dificultam a navegação e 
o desembarque de material v
continua a ser uma tarefa complexa e 
arriscada em muitas ilhas. Por outro lado, 
o povo Bijagó foi durante muitos séculos 
um povo guerreiro orgulhoso e hostil para 
com os estrangeiros, o que aliado às 
dificuldades de navegação levou a que a 
aculturação de hábitos europeus ou até 
mesmo da Guiné continental tenha sido 
muito lenta (Henry 1994). Este isolamento 
e a relativamente baixa densidade 
populacional terão contribuído para a 
manutenção das riquezas naturais do 
arquipélago e de uma paisagem grandio
e selvagem.  

 

 

 
Número de publicações científicas referenciadas na ISI Web of knowledge sobre 

a fauna e a flora do arquipélago por quinquénio (a última coluna refere-se a um intervalo 
de 6 anos). Entre as 21 publicações registadas, 7 referem-se a aves (sendo 5 a limícolas) 
e 3 a tartarugas marinhas. 

No entanto esta situação está a 
mudar. Desde a década de 1980 que a 
acção de várias organizações não 
governamentais e, um pouco mais tarde, 
do Governo da República da Guiné-Bissau, 

dar a conhecer os Bijagós ao 
mundo, assim como o mundo ao povo 

bijagó. As potencialidades turísticas do 
arquipélago levaram à construção de 
vários empreendimentos, especialmente 
nas ilhas centrais de Bubaque e Rubane, e 
a manutenção de uma carreira regular
transporte marítimo seguro entre Bubaque 
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objectivo principal a implementação de 
um programa de exploração sustentável 

aliêuticos e pesqueiros por 
parte dos habitantes locais (Brenier et al., 

Investigação em Biologia, Ecologia e 
Conservação nos Bijagós 

Entre os vários arquipélagos do 
Atlântico, é provável que o arquipélago 
dos Bijagós seja um dos menos estudados 
té aos dias de hoje. Para tal deverão 
contribuir aspectos históricos, mas 

o difícil acesso a 
muitas das ilhas a barcos de grande 
calado e a remodelação constante dos 
fundos e baixios dificultam a navegação e 
o desembarque de material volumoso 
continua a ser uma tarefa complexa e 
arriscada em muitas ilhas. Por outro lado, 
o povo Bijagó foi durante muitos séculos 
um povo guerreiro orgulhoso e hostil para 
com os estrangeiros, o que aliado às 
dificuldades de navegação levou a que a 

ção de hábitos europeus ou até 
mesmo da Guiné continental tenha sido 
muito lenta (Henry 1994). Este isolamento 
e a relativamente baixa densidade 
populacional terão contribuído para a 
manutenção das riquezas naturais do 
arquipélago e de uma paisagem grandiosa 

 

Número de publicações científicas referenciadas na ISI Web of knowledge sobre 
se a um intervalo 

se a aves (sendo 5 a limícolas) 

bijagó. As potencialidades turísticas do 
arquipélago levaram à construção de 
vários empreendimentos, especialmente 
nas ilhas centrais de Bubaque e Rubane, e 
a manutenção de uma carreira regular de 
transporte marítimo seguro entre Bubaque 
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e Bissau facilitou também o acesso de 
turistas e de investigadores.  

Algumas agências e a cooperação 
internacional dinamizaram alguns estudos 
desde os anos 1980 (Limoges, 1989) e o 
Programa de longo-prazo da UICN no país, 
em parceria com instituições nacionais 
como o INEP (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas) e o GPC (Gabinete 
de Planificação Costeira) levou a enormes 
avanços no conhecimento (Cuq, 2001 e 
IBAP 2007 e referências aí citadas). A 
criação em 2005 do IBAP – Instituto da 
Biodiversidade e das Áreas Protegidas - 
sob a tutela jurídica do Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, com 
responsabilidades de gestão das Áreas 
Protegidas do país, veio a conferir um 
enquadramento formal às actividades de 
investigação dentro das Áreas Protegidas 
e a facilitar a implementação de acções no 
terreno. Assim, o número de publicações 
científicas em revistas internacionais 
versando a fauna e a flora dos Bijagós 
tem vindo a aumentar (Figura 3), apesar 
de lentamente e com algumas 
interrupções relacionadas com situações 
de instabilidade política e militar. 

A maioria das actividades de 
investigação hoje em dia levadas a cabo 
nos Bijagós conta com o apoio no campo 
de habitantes locais, enquadrados pelo 
IBAP, o que contribui para a 
consciencialização entre o povo Bijagó da 
riqueza das suas ilhas. Por outro lado, a 
própria presença dos investigadores no 
terreno pode contribuir significativamente 
para o desencorajamento de práticas 
ilegais, tais como a caça de tartarugas 
marinhas durante a postura ou a recolha 
de crias de papagaios-cinzentos. O 
arquipélago dos Bijagós proporciona pois 
uma imensa variedade de temas de 
investigação e oportunidades que, em 
larga medida, estão ainda por explorar.  
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