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1.  INTRODUÇÃO 

No quadro da implementação de uma das atividades de investigação-ação do projeto “Mangroves, 

mangrove rice and mangrove people - sustainably improving rice production, ecosystems and 

livelihoods”, financiado pela iniciativa DeSIRA da União Europeia [FOOD/2019/412-700, 

DeSIRA_GB],  que consiste na caracterização agroclimática das regiões costeiras, considerando as 

recentes mudanças climáticas e seu impacto na produção agrícola, foi realizada a segunda missão de 

instalação de estações meteorológicas automáticas na Guiné-Bissau entre os dias 07 -12 de fevereiro 

de 2022. 

Nesta segunda face, as instalações foram feitas em quatro (4) localidades que compreendem a zona 

de intervenção do projeto, Bubaque, Quibil/Catió, Bissorã e Cacheu, completando assim 10 estações 

meteorológicas automáticas do projeto Malmon Desira, de acordo com a planificação inicial (Figura-

1). 

 O principal objetivo desta rede é a monitorização das condições climáticas nas zonas da intervenção 

do projeto. 

As referidas estações instaladas  são de tipo ATMOS 41, fáceis de instalar, sem peças móveis, e todos 

os dados observados são transmitidos por um único cabo. 

 Os principais parâmetros nelas observadas são: 

• Temperatura do ar, 

• Humidade relativa, 

• Pressão de vapor,  

• Pressão barométrica,  

• Velocidade e direção do vento,  

• Radiação solar,  

• Precipitação e, 

• Relâmpagos 

Este  relatório sintetiza as atividades que foram realizadas durante a missão e  está estruturado em 

três grandes partes: 

1- Introdução; 

2- Desenvolvimento das atividades de instalação de estações meteorológicas e; 

3- Conclusão.  
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Figura-1. Localização das quatro estações meteorológicas  instaladas durante a 2º fase de missão na Guiné-Bissau 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES  

 

2.1.Instalação da estação automática de Bubaque 

A estação Meteorológica de Bubaque, região de Bolama/Bijagós, foi instalada no dia 08 de janeiro 

de 2022, junto ao Serviço de Administração Sectorial (Figura 2). 

O Instituto das Áreas Protegidas -IBAP, sendo o parceiro do projeto Malmon-DeSIRA, através da 

sua estrutura sectorial, solicitou o espaço para a instalação da estação junto da administração local, 

num local que reunisse as melhores condições técnicas e de segurança dos aparelhos, face à presença 

de animais ou de crianças.  
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Figura 2. Montagem de estação meteorológica em Bubaque, ATMOS41, registador z6-10707 

 

 

 

 

Coordenadas da estação de Bubaque 

Altitude 29,8 m 

Latitude 11.30 

Longitude -15.83 

  

Parâmetros e dados observados após a instalação da estação 

 

2.2.Instalação da estação automática de Quibil/Catió 

A tabanca de Quibil, uma das 13 tabancas do projeto Malmon-DeSIRA, fica situada a três 

quilómetros de Catió, a sede da região de Tombali, sul do país. A instalação foi feita no dia 10 de 

janeiro de 2022 (Figura 3). 

Os trabalhos foram feitos com ajuda dos agricultores do projeto da mesma tabanca e com a 

coordenação do Professor Marcelo Fragoso, do Instituto da Geografia e Ordenamento do Território 

da Universidade de Lisboa. 

Após a chegada à tabanca de Quibil, foi identificado o melhor local para a instalação tendo em conta 

as regras estabelecidas para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, e sem influência de 

obstáculos que pudessem afetar os registos dos sensores. 

Timestamp 

 W/m² 
Solar 

Radiation 
 mm 

Precipitation 
 Lightning 
Activity 

 km 
Lightning 
Distance 

° Wind 
Direction 

 m/s Wind 
Speed 

 m/s 
Gust 

Speed 
 °C Air 

Temperature 
% Relative 
Humidity 

 kPa 
Atmospheric 

Pressure 

09/01/2022 09:20 282,2 0,000 0 0 342 0,80 1,86 25,2 64,7 101,05 

09/01/2022 09:30 295,7 0,000 0 0 6 0,82 3,06 25,5 65,2 101,07 

09/01/2022 10:00 353,6 0,000 0 0 59 0,91 2,77 26,2 63,5 101,05 
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Figura 3. Montagem de estação meteorológica em Quibil, ATMOS41, registador  z6-10732 

 

Coordenadas da estação de Quibil 

Altitude 8,37 m 

Latitude 11.27 

Longitude -15.23 

  

Parâmetros e dados observados após a instalação da estação 

 

2.3. Instalação da estação automática de Bissorã 

A instalação da estação meteorológica em Bissorã, região de Oio, foi feita na sede da ONG LVIA 

(Associação de solidariedade e cooperação internacional), que é um parceiro do projeto Malmon- 

DeSIRA na pesquisa ligada ao arroz de mangal. 

A instalação foi feita no dia 11 de janeiro de 2022 com a participação dos técnicos locais de LVIA. 

Após a abertura do buraco, foi fixado o poste através de betão de pedras misturadas com areia para 

dar mais resistência ao poste, e posteriormente foram testados a estação e o respetivo registador (data 

logger), antes de se proceder montagem (Figura 4). Em simultâneo, foram feitos também os trabalhos 

Timestamp 

 W/m² 
Solar 

Radiation 
 mm 

Precipitation 
 Lightning 
Activity 

 km 
Lightning 
Distance 

° Wind 
Direction 

 m/s Wind 
Speed 

 m/s 
Gust 

Speed 
 °C Air 

Temperature 
% Relative 
Humidity 

 kPa 
Atmospheric 

Pressure 

10/01/2022 15:30 26,1 0,000 0 0 175 0,58 2,70 33,1 29,7 100,90 

10/01/2022 16:00 419,0 0,000 0 0 100 1,44 4,69 32,4 29,5 100,85 

10/01/2022 16:30 419,7 0,000 0 0 117 1,42 5,18 32,2 31,4 100,84 
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de construção de uma vedação para melhor proteger a estação da aproximação de animais e de 

eventuais atos de vandalismo. 

 

 
Figura 4. Montagem de estação meteorológica em Bissora, ATMOS41, registador  z6-10710 

 

Coordenadas da estação de Bissorã 

Altitude 15,12 m 

Latitude 12.22 

Longitude -15.44 

  

Parâmetros e dados observados após a instalação da estação 

 

 

2.4.Instalação da estação automática de Cacheu 

A instalação da estação foi feita em Cacheu no Parque do Instituto das Áreas Protegidas-IBAP, 

parceiro do projeto Malmon- DeSIRA no domínio da pesquisa.  

Os trabalhos foram feitos no dia 12 de janeiro com a colaboração dos técnicos colocados no parque. 

Antes foram observadas as condições técnicas exigidas para instalar uma estação meteorológica 

referente ao distanciamento dos obstáculos que podem interferir nos registos dos parâmetros 

observados, (Figura-5). 

Timestamp 

 W/m² 
Solar 

Radiation 
 mm 

Precipitation 
 Lightning 

Activity 

 km 
Lightning 
Distance 

° Wind 
Direction 

 m/s Wind 
Speed 

 m/s 
Gust 

Speed 
 °C Air 

Temperature 
% Relative 

Humidity 

 kPa 
Atmospheric 

Pressure 

11/01/2022 13:00 112,0 0,000 0 0 117 0,10 0,24 29,4 30,6 101,03 

11/01/2022 13:30 676,3 0,000 0 0 79 0,74 1,80 32,2 23,0 101,00 

11/01/2022 14:00 854,1 0,000 0 0 57 0,99 2,79 32,8 29,2 100,96 
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Figura-5. Montagem de estação meteorológica em Bissora, ATMOS41, registador  z6-10729 

 

Coordenadas da estação de Cacheu 

Altitude 21,2m 

Latitude 12.26 

Longitude -16.16 

 Parâmetros e dados observados após a instalação da estação 

 

2.5. Outras visitas 

2.5.1. Bolanhas de Mangal em Quibil 

Foi realizada uma visita às bolanhas salgadas de mangais da tabanca de Quibil para conhecimento 

do funcionamento deste tipo de cultura e das técnicas usadas, através dos testemunhos dos 

agricultores integrados no projeto de pesquisa (Figura 6). 

Timestamp 

 W/m² 
Solar 

Radiation 
 mm 

Precipitation 
 Lightning 
Activity 

 km 
Lightning 
Distance 

° Wind 
Direction 

 m/s Wind 
Speed 

 m/s 
Gust 

Speed 
 °C Air 

Temperature 
% Relative 
Humidity 

 kPa 
Atmospheric 

Pressure 

12/01/2022 17:00 374,6 0,000 0 0 185 0,76 1,11 34,0 25,4 100,76 
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Figura 6. Visita às bolanhas de mangal de Quibil 

 

2.5.2. Visita as instalações de estação de Buba  

Uma curta visita foi efetuada à estação meteorológica de Buba (Rede Malmon), instalada na 

administração local, para verificação das condições de funcionamento dos aparelhos (Figura 7). 

 

Figura 

Figura-7. Visita às instalações de estação de Buba 

 

2.5.3. Visita às instalações de estação de Malafo 

A estação de Malafo, instalada no mês de abril de 2021, mereceu também a visita do Professor 

Marcelo Fragoso, para se inteirar das condições da sua instalação e do seu funcionamento (Figura 8). 
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Figura-8. Visita às instalações de estação de Malafo 

 

CONCLUSÃO  

 

A missão de instalação das estações meteorológicas (segunda fase) foi bem-sucedida, graças à 

colaboração das instituições locais que trabalharam em colaboração com o projeto Malmon-Desira 

(IBAP, Administrações locais, LVIA) e também dos agricultores ligados ao projeto, que participaram 

no processo de instalação. 
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                                             ANEXOS 
   Anexo-1. Etiquetas para eventuais subscrições em zendra-cloud 

 

 
Quibil 

 
Bissora 

 
Bubaque 

 
Cacheu 

 

 

ANEXO II. - Lista nominal dos participantes nos trabalhos da instalação de estações em 

diferentes localidades  

 

Nº Nome completo  Tabanca/Cidade  Organização  Contactos  

01  Orlando Mendes  -  IGOT  966869988/955195966  

02  Marcelo Fragoso -  IGOT  +351916493068  

03 Manecas A. Da Silva   - ULG 9554497830 

04 Ricardo de Pina (Cado) Bubaque IBAP 965310615 

05 Quintino Intambe Bubaque Particular 966623620/955575664 

06 William Tamba Na Bidem Quibil YFR 965342214 

07 Buam Na Lambe (Adriano) Quibil YFR 966589217 

08 Orlando Vaz Bissora LVIA 955148086 

09 Homna Tchantchalam Cacheu IBAP 955891061 

 


