
Boa Vista 

Regras a respeitar na 
área protegida 

 
���� Respeite os caminhos ou trilhos 

assinalados. 
���� Não circule com veículos todo terreno 

em praias e dunas. 
���� Evite pisar a vegetação. 
���� Não abandone o seu lixo na natureza. 

Se não existirem caixotes de lixo, 
coloque o lixo em sacos e traga-o 
consigo. 

���� Evite ter luzes voltadas para as praias 
de desova de tartaruga durante a 
noite. 

���� Respeite a tranquilidade do local. 
���� Respeite a sinalização e as indicações 

do pessoal da área protegida. 
 

 
Salina de Curral Velho, © Marina Silva. 

 
   Cagarra de Cabo Verde (Calonectris edwardsii), © Matthew Acre. 

 
 

 
   Rabil (Fregata magnificens). © Pedro López. 
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    Praia de Calheta, © Marina Silva. 
 

 
 

 

    

 



O Complexo de Áreas Protegidas do Leste da 
Ilha da Boa Vista inclui áreas terrestres, costeiras e 
marinhas bem como algumas colinas de baixa 
altitude em suas zonas terrestres (como a Ponta 
de Chã de Tarafe e o Monumento Natural de 
Monte Estância), na parte oriental da ilha e 
estende-se por uma vasta área desde a Ponta de 
Ajudante a sul até a Ponta de Chã de Tarafe a 
norte. 

Em termos geomorfológicos o Complexo 
apresenta uma grande diversidade, destacando-
se: 

���� O Monte de Estância (classificado como 
Monumento Natural) que com os seus 387 
m de altura é a maior elevação da ilha da 
Boa Vista; 

���� As formações dunares da costa norte e as 
vastas extensões de praias arenosas da costa 
sul-este; 

���� As grandes extensões planas; 

���� As bacias hidrográficas das ribeiras do Norte, 
Renca e Calhau; e 

���� As baixas salgadas e lagunares. 
 

 
Baleia-de-Bossa (Megaptera novaeangliae), © Connor Ryan. 
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Cafetagem (Lotus sp.), Espargo (Asparagus squarrosus), Ervatão (Cocculus 

pendulus) e Tarafe (Tamarix senegalensis). © Marina Silva. 

O Complexo é caracterizado por um coberto 
vegetal pouco denso e muito disperso, 
constituído, basicamente por espécies que se 
adaptaram ao ecossistema natural da ilha, de 
onde se destacam as espécies endémicas como as 
tamareiras (Phoenix atlântica L.), o tarafe (Tamarix 

senegalensis), cafetagem (Lotus spp.), espargo 
Asparagus 

squarrosus) ou o 
ervatão (Cocculus 

pendulus) e um 
conjunto 
importante de 
plantas holofíticas, 
nomeadamente as 
espécies de 
Zygophyllum spp., 
que funcionam 
como ambiente de 
nidificação da 
avifauna da ilha.          Tamareira (Phoenix sp.), © Marina Silva. 
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Tartaruga Comum (

habitats do Complexo pela sua especificidade 
ntam áreas de relevante importância 

nacional e internacional para: 

nidificação de tartarugas da espécie Caretta 

caretta (Tartaruga comum); 

s formações de corais que contribuem para 
tornar o arquipélago num dos dez sítios mais 
importantes a nível mundial para a 
diversidade de corais; 

 nidificação e descanso para as aves, 
nomeadamente os ilhéus de Baluarte, 
Pássaros e Curral Velho. 

ilhéu do Curral Velho e a área costeira 
nte foram considerados Área Importante 

as Aves (IBA) pela BirdLife International e a 
lagunar entre Curral Velho e Ervatão foi 

declarada sítio Ramsar no âmbito da Convenção 
 as Zonas Húmidas de Importância 
acional, especialmente enquanto habitat de 

aves aquáticas. 

 
Tartaruga Comum (Caretta caretta), Gomes C. (2011). 


