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Resumo: Atualmente, apenas cerca de um quarto das fronteiras africanas estão definidas, o que origina diversos 
conflitos, devido à falta de informação sobre a localização das linhas fronteiriças, a sua gestão e administração. 
O Conselho de Ministros Africanos assinou a “Declaração sobre o Programa de Fronteiras da União Africana”, 
estabelecendo a delimitação e demarcação das suas fronteiras internacionais até 2012, entretanto alargada até 2017. 
Por razões históricas, o IICT concentra um importante e vasto arquivo documental e cartográfico sobre as fronteiras da 
CPLP, em particular da Guiné-Bissau, pelo que se considerou importante implementar um SIG, que integre a informação 
cartográfica, geodésica e histórica sobre a fronteira guineense. 
O recurso a tecnologias geoespaciais, tais como SIG, Deteção Remota e Sistemas de Posicionamento Global por 
Satélite (GNSS), permitiu analisar a linha fronteiriça da Guiné-Bissau. 
A combinação de fotografia aérea antiga com imagens de satélite WorldView-2 atuais permitiu efetuar estudos 
multitemporais em duas regiões de fronteira, no Cabo Roxo e na Ponta Cajete. Também se avaliou o desenvolvimento 
das regiões fronteiriças, com base na conetividade da rede viária e na acessibilidade e centralidade das aldeias 
guineenses e dos países vizinhos. Paralelamente foi analisado o padrão espacial e a heterogeneidade do coberto do 
solo, entre países vizinhos em regiões de fronteira. 
Os sistemas de navegação por satélite (GPS/GNSS) possibilitaram obter as coordenadas num datum global e converter 
a informação geográfica do datum local, contribuindo para um SIG mais consistente e atualizado. 
O principal objetivo deste artigo é apresentar alguns resultados do Projeto GEOBOUND1, no qual se pretende analisar e 
disponibilizar informação sobre a fronteira da Guiné-Bissau, para que fique acessível e utilizável de forma mais eficiente, 
numa plataforma digital, contribuindo como instrumento de caraterização, monitorização e gestão da fronteira deste país.  

                                                           
1 Projeto GEOBOUND - Tecnologias Geoespaciais na Demarcação e Gestão da Fronteira da Guiné-Bissau, financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, PTDC/ATP-GEO/4645/2012. 
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1. Introdução 

As fronteiras internacionais permitem delimitar e reconhecer um território, representando a área de extensão da sua 
autonomia e soberania perante os outros países. Elas exercem um enorme impato na integração política e 
socioeconómica e na estabilidade de um Estado-Nação. As fronteiras africanas são relativamente recentes, pois a 
maioria foi delimitada entre 1884 e 1905, refletindo os interesses coloniais europeus (Okumo, 2014; Nunes et al., 2015b). 
Muitas das fronteiras de África são consideradas arbitrárias e artificiais, desrespeitando os elementos geográficos 
naturais e as distribuições étnicas, sociais e culturais locais (Bouquet, 2003). Posner (2006) indica que 44% das 
fronteiras internacionais africanas foram estabelecidas por linhas matemáticas definidas segundo meridianos e paralelos, 
e que 30% seguem outras linhas retilíneas ou curvilíneas. Barbour (1961) sugere que apenas 26% seguem formas de 
relevo, tais como montanhas, linhas de água ou de cumeada e limites de bacias hidrográficas. O desrespeito pelas 
unidades étnicas, culturais ou linguísticas é indicado por Döpcke (1999) e Posner (2006) que referem que cerca de 180 
grupos etnolinguísticos se encontram distribuídos por mais de um país. A maioria dos autores considera que os países 
africanos adotaram o modelo europeu de Estado-Nação, englobando sociedades pluriculturais e multiétnicas dentro das 
suas fronteiras (Amaral, 1994). 
Desde que os países africanos obtiveram a sua independência têm ocorrido alguns casos de disputas fronteiriças, devido 
à falta de informação da localização da fronteira, desaparecimento dos marcos, sua destruição e ausência de gestão e 
administração do território, visto que cerca de um quarto das linhas fronteiriças foi delimitado e demarcado, segundo 
dados do Programa de Fronteiras da União Africana. 
O Conselho de Ministros Africanos, responsáveis pelas fronteiras, reconheceu a importância das mesmas como 
elemento gerador de paz, segurança e estabilidade, bem como um elemento de integração política e socioeconómica em 
África. Assim, assinaram em 2007 a Declaração sobre o Programa de Fronteiras da União Africana e as modalidades da 
sua implementação, em Adis Abeba (Etiópia), de modo a realizar-se a delimitação e demarcação das fronteiras 
internacionais de África até 2012. Em 2011, durante a 17a Assembleia-Geral da União Africana, realizada em Malabo 
(Guiné-Equatorial), foi acordado que o prazo da delimitação e demarcação das fronteiras seria alargado até 2017, para 
concretizar com êxito esta importante tarefa, essencial no contexto africano, constituindo um desafio a superar.  
A maioria dos documentos histórico-diplomáticos e cartográficos sobre as fronteiras de África não se encontram nos 
respetivos países, mas na posse dos estados coloniais europeus.  
Em 1883, foi criada em Portugal a Comissão de Cartografia, antecessora do Instituto de Investigação Científica Tropical 
(IICT), com o intuito de cartografar os territórios ultramarinos portugueses, incluindo a delimitação e demarcação das 
fronteiras. Por esta razão, o IICT concentra um importante e vasto arquivo documental e cartográfico (Figura 1) sobre as 
fronteiras da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), incluindo acordos e correspondência diplomática, 
tratados de delimitação de fronteiras, relatórios técnicos dos trabalhos de campo, fotografias, mapas coordenadas 
geográficas dos marcos, descrições das dificuldades encontradas no terreno, bem como dos equipamentos utilizados 
durante as Missões. 

 
Figura 1 – Tipos de informação existente sobre as fronteiras da Guiné-Bissau  
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Como resposta ao desafio proposto pela Declaração sobre o Programa de Fronteiras da União Africana, surge o Projeto 
GEOBOUND – Tecnologias Geoespaciais na Demarcação e Gestão da fronteira da Guiné-Bissau, financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia. Este projeto pretende colmatar a lacuna de informação existente na Guiné-
Bissau, visto que alguma da informação relevante não é conhecida das autoridades guineenses, e que diversos marcos 
de fronteira desapareceram ou encontram-se em mau estado. Assim, considerou-se importante implementar um Sistema 
de Informação Geográfica (SIG) que combine a informação geográfica com a histórica, apostando nas novas tecnologias 
e metodologias. Este projeto tem como principal objetivo disponibilizar, numa plataforma digital, a informação geográfica 
e histórica sobre a fronteira guineense tornando-a acessível e utilizável sobretudo aos parceiros da Guiné-Bissau, com 
vista à pesquisa e visualização dos dados de fronteira, mas também informação de caráter socioeconómico e ambiental. 
Pretende-se que a abordagem seguida seja um contributo para a caraterização, monitorização e gestão atual e futura de 
territórios em regiões fronteiriças. 

2. Enquadramento geográfico e histórico 

2.1 Área de estudo 

A Guiné-Bissau, localizada na Costa Atlântica da África Ocidental, abrange uma área de 36 125 km2 e estende-se a sul 
do Cabo Roxo até à foz do Rio Cajete (Figura 2a), incluindo o arquipélago dos Bijagós. O território guineense é 
predominantemente plano, com um máximo de altitude aproximado de 300 metros nas montanhas de Fouta Djalon (Boé) 
(Figura 2b). O litoral é extremamente recortado por amplos estuários orlados por uma densa vegetação de mangais, 
enquanto o interior é formado por vegetação típica de savana, predominantemente arbórea, por vezes com ervas altas e 
acácias umbelíferas, pequenos bosques de bambu e palmeiras. 

  
a) b) 

Figura 2 – Guiné-Bissau: a) localização; b) Modelo Digital do Terreno 

A linha de fronteira terrestre tem aproximadamente 700km, sendo limitada a norte pelo Senegal e a leste e sudeste pela 
Guiné-Conacri (Figura 2a). A fronteira norte com o Senegal estende-se por cerca de 338km, com uma orientação 
predominante este-oeste, sendo delimitada por segmentos de recta e não por acidentes naturais, visto que a topografia é 
geralmente plana. No seu setor mais oriental, a fronteira com o Senegal foi definida pelo paralelo 12º40’N, enquanto no 
troço ocidental, por uma linha equidistante entre os Rios Cacheu, na Guiné-Bissau, e Casamança, no Senegal, até ao 
litoral norte, na região de Cabo Roxo. A fronteira com a Guiné-Conacri, a leste e a sudeste, tem cerca de 386 km, com 
uma orientação predominante norte-sul, no setor leste, e uma direção nordeste-sudoeste, no troço sudeste. A sua 
delimitação segue linhas de cursos de água em cerca de metade da sua extensão, nomeadamente pelos talvegues do 
Rio Corubal e seus afluentes e pelo talvegue do Rio Cajete, próximo do litoral. Alguns troços foram definidos por linhas 
retas. A topografia na região de fronteira com a Guiné-Conacri é mais acidentada do que com o Senegal (Figura 2b). 

2.2 A fronteira internacional da Guiné-Bissau 

A fronteira da Guiné-Bissau foi delimitada na sequência da “Convenção relativa à delimitação das possessões 
portuguesas e francesas na África Ocidental” concluída e assinada em Paris a 12 de Maio de 1886 (CC/IICT, 1886) e 
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posteriormente ratificada em Lisboa a 25 de Agosto de 1887, reduzindo os conflitos que constantemente se geravam 
entre portugueses e franceses (Esteves, 1988; Nunes et al., 2015a). Em 1887, foi nomeada uma Comissão de Limites 
que tinha como objetivo reconhecer regiões muito arborizadas, pantanosas e de difícil acesso, conforme estipulava o 
Artigo VII da Convenção de 1886 (CC/IICT, 1886), tendo as campanhas de levantamento de campo ocorrido entre 1888 e 
1905 (Muzanty, 1903). A aprovação definitiva da parte sudeste e leste da fronteira, com a Guiné-Conacri, foi concretizada 
em 1904, enquanto o acordo sobre o troço norte da fronteira, com o Senegal, foi concretizado em 1906, entre Portugal e 
França. A fronteira ficou demarcada com 184 marcos. 
Entre 1925 e 1931 decorreram várias missões de verificação e retificação da fronteira, especialmente em povoações 
próximas de rios e ilhas, a fim de se obterem coordenadas geográficas mais precisas dos marcos de fronteira. Foram 
reconstruídos e reparados os marcos que se encontravam em mau estado, mas outros tiveram que ser edificados de 
raiz, porque os inicialmente existentes eram de pedra solta e tinham sido destruídos. Durante este período foram 
adicionados mais seis marcos intercalares entre os marcos 1 e 2 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e e 1f). 
Na fronteira da Guiné-Bissau, demarcada por marcos de alvenaria e de pedra solta (Figura 3), sempre foi frequente o 
desaparecimento de marcos, por causas naturais ou antrópicas, como é referido nos relatórios, a destruição de marcos 
para a utilização dos tijolos em fogareiros, pelo povo “Diola” (CC/IICT, 1927). 

   
a) b) c) 

Figura 3 – Marcos de Fronteira (MF): a) MF 154, em 1906; b) MF 183 (região de Cabo Roxo), em 2015; c) MF 17, de pedra solta 
(região de Contabane), em 2015 

Didigwu (2006) descreve as consequências da destruição dos marcos de fronteira na Nigéria, que são deliberadamente 
ou inconscientemente destruídos, deslocados ou totalmente removidos. A importância que eles têm na demarcação das 
fronteiras deve ser explicada às povoações, de modo a evitar a sua destruição ou mudança de local, pois deixam de 
servir o seu objetivo. A monitorização da linha de fronteira visa o impedimento de comércio ilegal e violações de 
soberania, evitando possíveis conflitos. 

3. Metodologia e resultados 

Nas regiões disputadas por mais do que um país é essencial uma fidedigna representação cartográfica das fronteiras 
internacionais. No âmbito do Projeto GEOBOUND foi construído um SIG das fronteiras da Guiné-Bissau, através do 
processamento de informação geográfica e histórica, explorando metodologias e técnicas inovadoras e atuais. O SIG de 
Fronteira constituirá um instrumento de grande utilidade e eficiência no apoio ao ordenamento e caraterização do 
território, permitindo a análise dos problemas fronteiriços existentes e, consequentemente, poderá dar um contributo para 
a gestão e definição de estratégias de prevenção dessas disputas fronteiriças e avaliação de possíveis alterações 
naturais ou antrópicas da fronteira. 

3.1. Aquisição e processamento da informação 

Inicialmente procedeu-se à organização, digitalização, classificação e processamento dos documentos geográficos e 
histórico-diplomáticos sobre a fronteira da Guiné-Bissau. A informação analógica foi convertida para formato digital, 
sendo posteriormente sujeita a métodos de análise de imagem e a técnicas de filtragem, desenvolvendo e aplicando 
algoritmos de remoção de ruído, eliminação de manchas de humidade e de sombreados por utilização de frente-e-verso 
da folha de papel. Deste modo, melhorou-se a aparência original dos documentos e reduziu-se o volume de 
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armazenamento, sem deteriorar a qualidade visual dos documentos. Estes métodos e técnicas permitiram também o 
reconhecimento de carateres, por métodos automáticos, através de software de OCR (Optical Character Recognition), 
que permitiu converter parte da informação histórica-diplomática para formato texto e a extração automática de 
metadados através do desenvolvimento de algoritmos em MATLAB (Mata, 2014; Mata et al., 2014). 
Uma base de dados em Access foi desenvolvida integrando toda a informação histórica-diplomática e geográfica, 
devidamente identificada e classificada, com um breve sumário dos conteúdos associados a cada documento. 
Paralelamente foi implementado um SIG integrando informação cartográfica, histórico-diplomática, marcos de fronteira e 
da rede geodésica retirada dos relatórios redigidos pelas Missões de demarcação, verificação e retificação da fronteira da 
Guiné-Bissau, permitindo a sobreposição e facilitando a análise da informação histórica com a geográfica. 
Realizou-se uma missão à Guiné-Bissau para efetuar trabalho de campo, nomeadamente registo de dados GNSS/GPS, 
com recetor Trimble R5, nalguns marcos geodésicos da rede de triangulação (Figura 4a), tendo em vista determinar os 
parâmetros de transformação de coordenadas entre os sistemas globais (ITRS ou WGS84) e o datum de Bissau e assim 
obter um SIG, integrando a informação geográfica antiga e atual num sistema de referência global, e a compatibilização 
da cartografia e informação geográfica entre países. 

   
a) b) c) 

Figura 4 – Rede geodésica e marcos observados: a) registos de 2015; b) marco em Madina Dongo; c) marco em Gabu 

Os procedimentos de campo basearam-se no reconhecimento e identificação de alguns dos marcos da rede geodésica e 
no registo das suas coordenadas GNSS/GPS (Figura 4b e c). Os marcos foram selecionados em gabinete, com base na 
informação dos Relatórios das Missões Geográficas (CC/IICT, 1931), onde é descrita a sua localização e as coordenadas 
geográficas no datum de Bissau. Esta missão compreendeu ainda a elaboração de registos de tráfego, nos principais 
eixos viários transfronteiriços da Guiné-Bissau, através do preenchimento de uma ficha elaborada para o efeito, tendo em 
vista estudos socioeconómicos. 

3.2. Desenvolvimento territorial em regiões de fronteira 

A avaliação da conetividade da rede viária e da acessibilidade e centralidade das aldeias guineenses com a dos países 
vizinhos, bem como a análise do coberto do solo centram-se em quatro regiões, duas onde a linha de fronteira foi 
delimitada por vales de cursos de água, a primeira localizada no setor norte com o Senegal e a segunda no troço leste 
com a Guiné-Conacri (Melo et al., 2014); e outras duas regiões, onde a fronteira não foi definida por acidentes naturais, 
uma no troço norte com o Senegal e a última no setor sudeste com a Guiné-Conacri (Costa et al., 2014). Os estudos da 
acessibilidade transfronteiriça foram baseados na conetividade e na centralidade entre aldeias aplicando a teoria dos 
grafos à análise da rede viária (Costa et al., 2014; Melo et al., 2014). Os resultados mostram que no troço fronteiriço com 
a Guiné-Conacri o grau de conetividade é baixo, embora mais forte a leste que a sudeste, podendo ser considerada uma 
rede viária incompleta e com fraca conetividade. No setor fronteiriço norte com o Senegal o grau de conetividade é 
elevado, revelando uma rede viária completa, bem estruturada e com boas ligações a nível interno de cada país e entre 
países (Figura 5). 
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b) 

Figura 5 – Fronteira norte com o Senegal: a) centralidade entre aldeias; b) coberto do solo 

A rede viária e a distribuição das aldeias dispõem-se paralelamente ao longo da linha de fronteira. Averigua-se que os 
rios não exercem uma influência significativa na acessibilidade entre as aldeias estudadas, não constituindo qualquer 
barreira à sua passagem. Observa-se também que a rede viária tem continuidade entre países, sobretudo com a Guiné-
Conacri. A análise conjunta dos setores estudados sugere um maior desenvolvimento da rede viária do Senegal do que 
na Guiné-Bissau, todavia verifica-se um maior desenvolvimento na Guiné-Bissau relativamente à Guiné-Conacri. 
Além deste estudo foram obtidos mapas do coberto do solo, através de métodos de classificação supervisada de 
imagens de satélite Landsat, com a finalidade de encontrar diferenças no padrão espacial e avaliar a heterogeneidade 
espacial do coberto do solo, de cada lado da fronteira, tendo em vista o estudo do impacto da linha de fronteira. Na 
elaboração do mapa do coberto do solo foi aplicado o método de classificação supervisada de máxima verosimilhança, 
com uma precisão global de 84,5% (Vasconcelos et al., 2014). 
Os tipos de ocupação do solo apresentam continuidade entre a Guiné-Bissau e os países vizinhos. Na fronteira com o 
Senegal predominam a savana arbórea, bolanhas, floresta aberta e areias (Figura 5), enquanto na fronteira leste e 
sudeste com a Guiné-Conacri são fundamentalmente a savana arbórea, a floresta aberta, o mangal e ainda algumas 
bolanhas (rizicultura). Na fronteira com a Guiné-Conacri praticamente só a savana arbórea é semelhante entre países. As 
bolanhas são comuns, encontrando-se na maioria dos fundos de vale, próximos a povoações e onde se verifica uma rede 
viária mais densa. A existência de mangal no setor mais a sul limita o povoamento e o desenvolvimento da rede viária. 
Constata-se que a linha de fronteira não constitui uma barreira, pois os vários tipos de coberto e a sua distribuição 
espacial tem continuidade transfronteiriça quer a norte quer a leste e sudeste da fronteira, embora mais evidente entre a 
Guiné-Bissau e o Senegal (Melo et al., 2014; Costa et al., 2014). 

3.3. Análise multitemporal em regiões de fronteira 

Com a finalidade de se identificarem prováveis alterações no território em regiões fronteiriças, nomeadamente onde a 
fronteira é definida por acidentes naturais sujeitos à evolução geomorfológica, tais como linhas de cumeada ou por 
talvegues de cursos de água, foram efetuados estudos multitemporais, recorrendo a cartografia e a fotografias aéreas 
antigas e a imagens de satélite atuais, de alta resolução espacial, do satélite WorldView-2 (Nunes et al., 2015a; Sousa et 
al., 2015). A análise multitemporal foi feita em duas áreas de estudo na região de Cabo Roxo; e no estuário do Rio 
Cajete, no troço sudeste da fronteira com a Guiné-Conacri, que definem os limites extremos da fronteira da Guiné-Bissau 
(Figura 6). 
Na região de Cabo Roxo verificaram-se algumas alterações na posição da linha de costa, nomeadamente ao nível da 
largura da praia. Entre 1953 e 2013, no setor sudoeste da praia de Cabo Roxo observou-se uma situação relativamente 
estável. No troço sul verificou-se um avanço na posição da linha de costa e da praia, devido ao aumento da 
sedimentação, reduzindo a área lagunar. No setor sudeste ocorreu o oposto, com erosão na praia e um aumento da área 
da lagoa (Sousa et al., 2015). Os primeiros resultados do estudo multitemporal, sobre o estuário do Rio Cajete, no 
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período entre 1953 e 2011, revelam uma dinâmica fluvio-marinha muito ativa, com algumas modificações na posição do 
talvegue deste rio e da área arenosa no fundo do seu vale (Nunes et al., 2015a). 

  
a) b) 

Figura 6 – Imagens do satélite WorldView-2: a) região do Cabo Roxo; b) Ponta Cajet 

4. Conclusões 

As tecnologias geoespaciais são um importante contributo para estudos nas regiões de fronteira, sobretudo a utilização 
dos SIG, de imagens de satélite de alta resolução e de sistemas globais de posicionamento, que possibilitam a 
monitorização das atividades transfronteiriças e da fronteira.  
O estudo do desenvolvimento regional e a complexidade das relações espaciais nas fronteiras da Guiné-Bissau são 
similares entre países vizinhos. As aldeias localizadas no território da Guiné-Bissau têm mais ligações rodoviárias diretas 
a norte com o Senegal e uma rede rodoviária mais estruturada do que com a Guiné-Conacri. A maior ocupação humana 
e a maior densidade de eixos viários no troço norte devem-se, sobretudo às ligações históricas com a região de 
Casamança e às maiores afinidades etnolinguísticas, que se repercutem no desenvolvimento de atividades em comum. A 
vegetação típica de savana cobre grande parte das regiões de fronteira e o padrão do coberto do solo apresenta uma 
certa continuidade entre os países vizinhos. Nas regiões de fronteira com o Senegal as áreas agrícolas ocupam os vales 
irrigados, onde se localizam as principais aldeias, e as condições naturais são mais adequadas ao cultivo de arroz e 
fixação das populações. 
Os estudos multitemporais efetuados sobre as duas regiões de fronteira mostraram que as imagens WorldView-2 têm 
algum potencial nos estudo de fronteiras, demarcadas por elementos naturais, contudo a sua resolução espacial ainda 
não permite identificar os marcos fronteiriços.  
O SIG proposto pretende fornecer informação para a gestão da fronteira, através da sua disponibilização numa 
plataforma digital, promovendo a cooperação e o diálogo contínuo entre países vizinhos, contribuindo para uma melhor e 
mais rápida resolução de problemas fronteiriços e constituindo um instrumento de estabilidade regional. Esta abordagem 
multidisciplinar de delimitação das fronteiras é um contributo valioso para o cumprimento dos objetivos do Programa de 
Fronteiras da União Africana, de conclusão da demarcação das fronteiras de África, até 2017. 
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