
CO-GERIDO POR:
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DE BAZARUTO

Descubra, 

desfrute e 

ajude a 

preservar!

Os Nossos Dugongos





REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

OS DUGONGOS DO
PARQUE NACIONAL DO 

ARQUIPÉLAGO DE BAZARUTO



O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto (PNAB) foi criado
em 1971, com objectivo de conservar a Biodiversidade Marinha e
Terrestre, com maior enfoque na proteção de Dugongos e
Tartarugas Marinhas.

Possui uma área de 1430km2 e constituído por 5 ilhas a saber:

 Ilha do  Bazaruto 12000 ha

 Ilha de Benguerrua 2500 ha

 Ilha de Magaruque 600 ha

 Ilha de Santa Carolina 500 ha 

 Ilhas de Bangue 5 ha

Introdução
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Mapa do PNAB



O que é um Dugongo?

 O Dugongo é um animal 
mamífero, herbívoro 
aquático que habita nas 
águas costeiras da Africa 
Oriental. 

 A única população viável 
encontra-se em 
Moçambique, na costa da 
província de Inhambane,
entre Vilanculos e 
Inhassoro, que é PNAB. 



Tempo de vida

 Vive cerca de 70 anos e 
atinge a maturidade entre os 
10 e 17 anos. 

 Têm uma taxa de reprodução 
baixa, as fêmeas dão à luz a 
penas uma cria, em cada 4 - 7 
anos, após uma gestação de 
13 – 15 meses. 

 Ajudando-as a alcançar a 
superfície das águas para a 
respiração pela primeira vez.



Cont...

 As progenitoras e crias têm um 
laço muito próximo, mantendo 
sempre o contacto com a cria. 
O tempo que uma cria passa 
com a mãe (amamentação) 
pode durar cerca de 14 a 18 
meses.

 Conseguem manter-se 
submersos durante 6 minutos. 

 Os adultos medem 3 m e pesa 
400kg.



Alimentação



Ameaças 

 Os Dugongos são ameaçados pelo homem através do uso de 
redes de emalhares e arrastos.   



Fiscalizaçao



Pedimos a vossa ajuda na protecção dos 
Dugongos



Obrigada pela vossa atenção


