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Resumo: A conservação da biodiversidade na Guiné-Bissau consiste na criação e gestão de
áreas protegidas de forma sustentada em beneficio do desenvolvimento das gerações presentes
e futuras. As áreas protegidas cobrem uma superfície aproximadamente de 14,91 % do
território nacional e, atualmente o governo formulou um programa ambicioso no âmbito de
abrangência de espaços protegidos com vista a corrigir o desequilíbrio no que diz respeito à
conservação e proteger uma área adicional de 8,8% do território na faixa florestal sudeste do
país. A proteção desses ecossistemas e sua gestão sustentável na Guiné-Bissau representa um
grande avanço para manutenção da biodiversidade, em escala regional e mundial. Desta forma
este trabalho pretende demonstrar uma análise sobre o programa de conservação da
biodiversidade no país.
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INTRODUÇÃO
A República da Guiné-Bissau é um país independente, localizada na África ocidental no
entorno do paralelo entre 11 e 12°N (Latitude), de 14 a 16° W (longitude). Com uma
geomorfologia simples, com baixos relevos e poucas alterações de altitudes, situada na
transição entre zonas bioclimáticas de floresta, savana e estepe onde uma grande porção das
suas terras é inundada periodicamente. A maior parte do território está abaixo de 40 m, apenas
nas regiões leste apresenta cotas superiores a 300 metros, (COSTA e RESENDE, 1994).
O país é caracterizado por dois grandes biomas: costeiro-marinho com seis (6) áreas
protegidas bastante rica em biodiversidade aquática e na parte continental com predominância
de savana com corredores faunísticos que proporcionam refúgio migratório para mamíferos de
grande porte em nível da sub-região.
A estratégia de conservação In-Situ na Guiné-Bissau está centrada nos três eixos
principais, a saber: Reforço Institucional; Reforço da gestão da rede de Áreas Protegidas;
Conhecimento e Valorização da Biodiversidade. Assim sendo, objetivou-se com este trabalho
analisar essa evolução das áreas protegidas no país e os seus reflexos na vida das
comunidades de forma geral.

MATERIAL E MÉTODOS
A Guiné-Bissau está localizada a Oeste da África (Figura, 1), entre coordenadas
geográficas, 11 e 12°N (Latitude), de 14 a 16 ° W (longitude) altitude máxima de 300 m, com
temperaturas médias máximas e mínimas respectivamente de 32,9 e 25,5°C.

Figura 1. Mapa de Guiné-Bissau e principais áreas protegidas no país.

As análises foram baseadas no cruzamento de informações inerentes a superfície das áreas
ecologicamente protegidas e as futuras áreas em processo de oficialização visando sua
proteção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da cobertura das áreas protegidas existentes (figura 1), demonstram que o
processo de conservação no país concentra-se mais na faixa costeira com influência do mar
induzindo desequilibrio sob ponto de vista da conservação. Desta forma a criação dos parques
de Dulombi, Boé, e corredores faunísticos de Tchecthe, Cuntabane-Quebo e Salifo, na faixa
florestal sudeste da Guiné-Bissau, permitirá a expansão do sistema nacional de áreas
protegidas e proteger uma área adicional de 8,8% do território nacional (Tabela 1).
Tabela 1. Cobertura das Áreas Protegidas (AP) existente na Guiné-Bissau
Área
Nome da AP
% de território
(ha)
Parque Nacional do Grupo de Ilhas de Orango
158.205
4,4
Parque Natural dos Mangais do Rio Cacheu
80.000
2,2
Parque Natural das Lagoas de Cufada
89.000
2,5
Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão
49.500
1,4
Área Protegida Marinha Comunitária das Ilhas de Urok 54.500
1,5
Florestas de Cantanhez
105.767
2.9
*Parque Nacional de Dulombi
98.951
2,7
*Parque Nacional de Boé
95.280
2,6
*Corredores Faunísticos de Tchetche
36.604
1,01
*Corredor Faunístico de Cuntabane-Quebo
55.003
1,5
*Corredor Faunístico de Salifo
36.162
1
Total
586.141
23,71
*em processo de criação.

Observa-se que as superfícies oficialmente protegidas no país representam uma grande
conquista no âmbito de diminuição das pressões sobre a biodiversidade e em parte fortalece a
consolidação do Sistema Nacional de Áreas Protegidas na Guiné-Bissau, representando um
grande avanço na manutenção da biodiversidade quer a nível da sub-região tanto como a nível
mundial. Percebe-se que as relações da comunidade com a natureza indicam um forte
componente espiritual, contribuindo assim para que os ecossistemas marinhos e terrestres se
tornem verdadeiros reservatórios de diversidade biológica de importância internacional.
Salienta-se que o modo de vida, os costumes tradicionais e o carácter sagrado de alguns locais
explicam em parte o estado excepcional de conservação do meio ambiente na Guiné-Bissau.
A protecção desse património natural pelo Instituto de Biodiversidade e das Áreas
Protegidas – IBAP contém algumas áreas oficializadas e outras áreas em curso, contudo seus
resultados apontam para a promoção de resoluções de problemas que afetam a vida das
pessoas nas comunidades e o meio ambiente, tendo especial atenção para a segurança
alimentar. Em todas essas áreas, os trabalhos são realizados com o envolvimento das
comunidades locais, por meio do desenvolvimento de projetos de infraestruturas e de
atividades geradoras de rendimento para as populações, como escola, farmácias comunitárias,
promoção das atividades apícolas, capacitação e apoio das organizações comunitárias em
tecnologia para transformação do pescado.

CONCLUSÃO
• Ficou evidente que a expansão de áreas protegidas para 23,71 % justifica a motivação
do governo através do Instituto de Biodiversidade e das Áreas Protegidas em
contribuir para conservação e gestão da biodiversidade no País;
• Observa-se que as superfícies oficialmente protegidas no país representam uma grande
conquista na manutenção da biodiversidade a nível mundial e da sub-região.
• Percebe-se que as relações da comunidade com a natureza tem um componente
espiritual estratégico para a conservação da diversidade biológica de importância
internacional.
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