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Sumário Executivo  

Esta Estratégia de Conservação da Girafa de cinco anos descreve a abordagem colaborativa integrada a nível do território 

para a conservação de populações de girafas de importância global na Área de Conservação Transfronteiriça do Kavango 

Zambeze (ACTF KAZA). A ACTF KAZA alberga, no seu conjunto, cerca de 10% das girafas selvagens existentes, e a 

conservação destes animais icónicos exige iniciativas alargadas de conservação por toda a rede de áreas protegidas 

públicas e privadas e terras comunitárias na região KAZA, bem como múltiplos actores.  

Esta estratégia é produto de um workshop participativo de partes interessadas, que incorporou o contributo de 

representantes de todos os Estados parceiros. As partes interessadas reuniram-se num workshop virtual nos dias 14 e 15 

de Junho de 2021 e seguiram a estrutura de planificação estratégica da Comissão para a Sobrevivência de Espécies da 

UICN. As metas e os objectivos desta estratégia foram desenvolvidos com consenso dos representantes dos Estados 

parceiros de modo a incorporar diversas perspectivas no seu âmbito.   

Foi realizado um estudo bibliográfico para obter informações essenciais relativas à abundância e tendências de 

distribuição das girafas, que incorporou dados de bibliografia revista por pares, literatura cinzenta e informações de 

especialistas para construir contextos históricos relevantes e linhas de base contemporâneas. Estes números foram 

relatados por país, de modo a delinear ameaças e oportunidades específicas de conservação em cada um dos Estados 

parceiros da ACTF KAZA. Esta análise foi complementada no workshop com contributos de entidades relevantes dos 

Estados parceiros da ACTF KAZA. 

Esta estratégia constitui um enquadramento para atingir o objectivo de criar um ambiente que maximize as oportunidades 

ecológicas e económicas de conservação da girafa no território da ACTF KAZA nos próximos cinco anos. Para atingir esta 

meta, os estados-parceiros do território identificaram três objectivos principais para difundir a conservação da girafa na 

ACTF KAZA: 1) identificar e reduzir os riscos e ameaças à sustentabilidade da girafa; 2) criar oportunidades para promover 

a conservação das girafas no território da ACTF KAZA; 3) apoiar a coexistência com as populações de girafas em todo o 

território.  

Em reconhecimento das principais lacunas de conhecimento, o primeiro passo será a criação de sistemas e protocolos 

unificados para melhor avaliar a distribuição, abundância, ameaças e prioridades de conservação da girafa em todos os 

Estados parceiros. À medida que estes dados vierem a ser sistematicamente recolhidos, serão desenvolvidos processos 

para integrar os melhores dados disponíveis num quadro de planificação de maneio para coordenar as actividades de 

conservação de girafas em todos os Estados parceiros. Esta estratégia reflecte também a importância de refinar os canais 

de comunicação para que haja um melhor envolvimento com as comunidades e os representantes dos Estados parceiros, 

com o fim de assegurar uma coexistência sustentável com a girafa em toda a ACTF KAZA. 

A Estratégia 2022-26 de Conservação da Girafa na ACTF KAZA pode ser consultada em: 

http://www.kavangozambezi.org  
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1. Introdução  

1.1. Antecedentes 

A Área de Conservação Transfronteiriça do Kavango Zambeze (ACTF KAZA) suporta populações de girafas com importância 

a nível global. A rede de áreas protegidas públicas/privadas oferece um habitat importante para cerca de 10% de todas as 

girafas selvagens de África, e cerca de 25% de todas as girafas austrais. A conservação destas populações de girafas requer 

uma abordagem a nível do território, com o fim de manter o acesso e a conectividade a recursos fundamentais nos cinco 

Estados parceiros da ACTF KAZA. Estimativas recentes de abundância sugerem declínios populacionais nas principais 

populações de girafas na ACTF KAZA, sublinhando a necessidade crescente de planificação colaborativa da conservação a 

nível do território (Brown et al. 2021).  

O pouco conhecimento sobre a distribuição, abundância, necessidades de habitat e ameaças actuais e futuras à 

conservação constituem obstáculos fundamentais à conservação da girafa e ao seu futuro sustentável a longo prazo na 

ACTF KAZA. Até à data, foram realizados poucos esforços em pesquisa de conservação a longo prazo da girafa para toda a 

área. Embora as girafas sejam, actualmente, 'relativamente' comuns dentro e fora das áreas protegidas da ACTF KAZA e a 

sua população nesta área seja considerada uma das poucas populações de girafa em crescimento no continente, o seu 

número é, na verdade, desconhecido, dado que nunca foram realizadas estimativas exactas nem estimativas padronizadas 

da abundância ou da dinâmica populacional.  

Embora os Estados parceiros da ACTF KAZA tenham um historial robusto no que toca à planificação colaborativa da 

conservação no sentido de estabelecer estruturas para iniciativas ao nível do território para certa fauna bravia, tendo 

desenvolvido tais estratégias para mabecos, outros carnívoros e elefantes, não existe nenhuma iniciativa de planificação 

de nível territorial na KAZA para a conservação da girafa. Para colmatar esta lacuna, a Giraffe Conservation Foundation 

(GCF) e o Secretariado da KAZA empenharam-se no desenvolvimento de uma estratégia com o envolvimento das partes 

interessadas, incorporando diversas perspectivas, querendo identificar lacunas de conhecimento, ameaças fundamentais, 

desafios e oportunidades de progressão dos esforços de conservação das girafas. A estratégia delineia intervenções 

assentes na planificação científica e participativa. Procura harmonizar os esforços de pesquisa e conservação de girafas 

na ACTF KAZA, assegurando um futuro sustentável para as populações viáveis de girafas austrais no território da KAZA, 

com uma sólida gestão do ecossistema, da pesquisa e da divulgação, bem como com o trabalho de proximidade, 

contribuindo para os modos de vida das pessoas e promovendo a cooperação regional para o desenvolvimento. As 

realidades transfronteiriças na KAZA impõem que a estratégia de conservação da girafa seja apoiada por uma comunicação 

aberta e pela partilha de dados entre os Estados parceiros. 

O desenvolvimento da estratégia para a girafa na KAZA é consistente com duas resoluções e conclusões recentes de 

tratados internacionais, agindo consequentemente com essas orientações. Em Outubro de 2017, a girafa foi incluída no 

Anexo II da Convenção sobre Conservação de Espécies Migratórias (CMS) na décima segunda reunião da Conferência das 

Partes (COP), em reconhecimento das suas movimentações transfronteiriças em toda a sua área de distribuição (CMS 

COP12 2017). A lista do Apêndice II da CMS apela à colaboração de todos os Estados da área de distribuição da girafa e a 

uma melhor consciência e gestão da condição das girafas a nível internacional. Em Agosto de 2019, a girafa, enquanto 

uma só espécie, foi pela primeira vez incluída no Anexo II da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da 

Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), com o intuito de regular o seu o comércio internacional (CITES 

2019). 
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1.2. Estado de Conservação e Distribuição da Girafa em África 

1.2.1. Taxonomia e Classificação Científica 

A girafa é o maior e mais alto ruminante biungulado. Classifica-se do seguinte modo: 

Reino:  Mamíferos 

Filo:  Cordados 

Ordem:  Artiodáctilos 

Família:  Girafídeos 

Género: Giraffa 

Em 2016, a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) realizou a primeira avaliação detalhada do estado 

de conservação da girafa, revelando que estão em perigo e classificando-as como Vulneráveis na Lista Vermelha de 

Espécies AmeaçadasTM da UICN. A sua situação foi ainda mais destacada em 2018, altura em que a maioria das subespécies 

reconhecidas pela UICN foram avaliadas separadamente – algumas como Criticamente em Perigo de Extinção. Embora 

esta actualização do estado de conservação sublinhe a ameaça real a uma das espécies de megafauna mais carismáticas 

de África, destaca também um aspecto confuso da sua conservação: quantas espécies/subespécies de girafa existem? A 

UICN reconhece actualmente uma espécie (Giraffa camelopardalis) e nove subespécies de girafa (Muller et al. 2018) 

historicamente baseadas em avaliações desactualizadas das suas características morfológicas e distribuição geográfica 

(Coimbra et al. 2021; Winter et al. 2018; Fennessy et al. 2016). As subespécies estão assim divididas em girafa-de-angola 

(G. c. angolensis), girafa-de-kordofan (G. c. antiquorum), girafa-masai (G. c. tippelskirchi), girafa-da-núbia (G. c. 

camelopardalis), girafa-reticulada (G. c. c. reticulata), girafa-de-rothschild (G. c. rothschildi), girafa-sul-africana (G. c. 

giraffa), girafa-de-thornicroft (G. c. thornicrofti) e girafa-da-áfrica-ocidental (G. c. peralta). 

Porém, a Giraffe Conservation Foundation (GCF), juntamente com o seu parceiro Senckenberg Biodiversity and Climate 

Research Centre (BiK-F), realizou a primeira amostragem e análise exaustiva de ADN (genómico, nuclear e mitocondrial) 

das principais populações naturais de girafa em toda a África, produzindo um conhecimento actualizado da sua taxonomia. 

Este estudo revelou que existem quatro espécies de girafa e, provavelmente, seis subespécies (Winter et al. 2018; 

Fennessy et al. 2016, Coimbra et al. 2021). As quatro espécies são a girafa-masai (G. tippelskirchi), a girafa-do-norte (G. 

camelopardalis), a girafa-reticulada (G. reticulata) e a girafa-do-sul (G. giraffa). A girafa-do-norte tem três subespécies: 

girafa-da-núbia (G. c. camelopardalis), girafa-de-kordofan (G. c. antiquorum) e girafa-da-áfrica ocidental (G. c. peralta). A 

girafa do sul tem duas subespécies: girafa-de-angola (G. g. angolensis) e girafa-sul-africana (G. g. giraffa). Duas das antigas 

subespécies foram integradas noutros grupos taxonómicos, uma vez que, segundo os dados, são geneticamente idênticas: 

a girafa-de-rothschild (G. c. rothschildi) é a girafa núbia (G. c. camelopardalis) e a girafa-do-luangwa (ou girafa-de-

thornicroft) (G. c. thornicrofti) é provavelmente uma subespécie da girafa-masai (G. c. tippelskirchi) (Coimbra et al. 2021; 

Winter et al. 2018; Fennessy et al. 2016). Duas das antigas subespécies são elevadas à categoria de espécie: G. c. reticulata 

é agora a girafa-reticulada (G. reticulata) e a G. c. tippelskirchi é agora a girafa-masai (G. tippelskirchi). Com base nesta 

pesquisa, a GCF utiliza a taxonomia actualizada da girafa em quatro espécies no documento.   

Na ACTF KAZA ocorrem as seguintes espécies e subespécies de girafa: 

Espécie:  Girafa-do-sul Giraffa giraffa 

Subespécie: Girafa-de-angola Giraffa giraffa angolensis  

Girafa-sul-africana Giraffa giraffa giraffa 
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1.2.2. Distribuição Geográfica e Tendências em África  

A girafa ocorre actualmente em 22 países, que formam um arco amplo em toda a África Subsaariana, do Níger à África 

Central e Oriental, descendo até à África Austral (Brown et al. 2021; GCF 2021). Especificamente, a girafa ocorre 

naturalmente em Angola, Botsuana, Camarões, República Centro-Africana, Chade, República Democrática do Congo, 

Etiópia, Quénia, Moçambique, Namíbia, Níger, Somália, África do Sul, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbabué. 

Foram introduzidas populações fora da distribuição normal em Eswatini, Malawi, Ruanda e Senegal (Brown et al. 2021).  

Pensa-se que o número de girafas em África tenha diminuído em cerca de 30% nos últimos 30 anos, de um número 

histórico estimado em cerca de 155.000 indivíduos para cerca de 117.000 (GCF 2021). Este declínio resultou numa subida 

da girafa, como espécie única, na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da UICN, de Pouco Preocupante para Vulnerável 

(Muller et al. 2018). Em 2018-19, todas as subespécies (excluindo a girafa-sul-africana) foram avaliadas, de modo a 

proceder à sua classificação separada na Lista Vermelha da UICN, muitas pela primeira vez. Ao avaliar o estado de 

conservação ao nível das subespécies tal como descritas para a UICN, a diversidade dos problemas de conservação da 

girafa torna-se mais visível. Algumas espécies (ou subespécies) são classificadas como estando em maior perigo, como a 

girafa-de-kordofan (Criticamente em Perigo), a girafa-da-núbia e a girafa-de-rothschild, integradas (Criticamente em 

Perigo), a girafa-reticulada (em Perigo) e a girafa-masai (em Perigo). Alguns grupos taxonómicos apresentam um menor 

risco de conservação como, por exemplo, a girafa-da-áfrica-ocidental (Vulnerável) e a girafa-de-luangwa (ou girafa-de-

thornicroft) (Vulnerável). Por outro lado, outros grupos taxonómicos, particularmente os da África Austral, são geralmente 

considerados de menor preocupação em termos de conservação, nomeadamente a girafa-de-angola (Pouco Preocupante) 

e a girafa-sul-africana (não avaliada). 

1.2.3. Comportamento e Biologia  

As girafas alimentam-se predominantemente de pasto alto: as suas patas e pescoço longos garantem acesso a uma fonte 

de alimento fora do alcance de todos os outros animais, com excepção do elefante-africano. Apesar desta adaptação 

altamente especializada, as girafas são extremamente versáteis e prosperam em habitats com relativamente poucas 

árvores onde, em vez disso, catam o topo de arbustos e árvores mais pequenas (GCF 2021). As girafas movimentam-se 

muito e algumas subespécies mostram capacidade de se deslocarem por longas distâncias na busca de alimento suficiente 

ou de possibilidades de acasalamento (Flanagan et al. 2016). Para beber, a girafa afasta as patas dianteiras e/ou dobra os 

joelhos para baixar o pescoço e alcançar a superfície da água. No entanto, apesar da sua massa corporal, a água não é 

uma necessidade absoluta, dado que podem absorver água na forma da humidade das plantas que consomem. Mesmo 

quando existe água facilmente disponível, a evidência demonstra que muitas girafas não bebem com regularidade 

(Mitchell 2021).  

Os machos adultos têm aproximadamente 5,3 m de altura e as fêmeas cerca de 4,3 m, pesando respectivamente, em 

média, 1.200 kg e 830 kg. As fêmeas têm um período de gestação de cerca de 15 meses e dão à luz uma única cria – os 

gémeos são raros. O seu comportamento social varia entre solitário e grandes manadas, vagamente associadas. As 

manadas alteram muitas vezes a composição, o que se designa por fissão-fusão, com indivíduos ou pequenos grupos que 

facilmente se integram ou separam dela. Estima-se que as girafas podem viver até 25 anos na natureza. No entanto, 

pesquisas de longo prazo indicam que esta estimativa pode ser conservadora (GCF 2021).  
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1.3. Situação e distribuição da Girafa na ACTF KAZA  

 
Figure 1: Mapa de distribuição da ocorrência das subespécies de girafa austral na ACTF KAZA. Adaptado de Brown et al. 2021. 

1.3.1. Estatuto taxonómico da girafa na ACTF KAZA  

Em Angola ocorrem as subespécies girafa-de-angola e girafa-sul-africana. A girafa-sul-africana encontra-se na província 

de Cuando Cubango, onde existem provas de movimentações transfronteiriças regulares entre o PN Bwabwata, na 

Namíbia, e o PN Luengue-Luiana e PN Mavinga (Funston et al., 2017). Há também diversas girafas-sul-africanas no PN 

Luengue-Luiana, uma área que foi naturalmente repovoada. Esta população é monitorizada pelo Ministério do Ambiente 

de Angola (Angola Press 2018). A girafa-de-angola foi introduzida ou reintroduzida em várias coutadas privadas do país, a 

partir da Namíbia. É possível que haja alguns indivíduos na fronteira ocidental do PN Luengue-Luiana.  

No Botsuana, Bock et al. (2014) relataram que nas regiões norte do país, incluindo PN Chobe, Reserva de Caça (RC) de 

Moremi, Delta do Okavango, e nos PN Makgadikgadi Pans e PN Nxai Pan, e que fora das áreas protegidas em todo o distrito 

Ngamiland, a girafa-sul-africana era geneticamente diferente da girafa-de-angola, no sul. Esta distinção foi posteriormente 

confirmada com a análise genética realizada por Fennessy et al. (2016) e Winter et al. (2018). Na parte do Botsuana da 

ACTF KAZA, a girafa-de-angola encontra-se provavelmente em áreas não protegidas (privadas) no distrito de Ghanzi, mas 

é necessário realizar uma análise genética mais aprofundada. 
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Na Namíbia, a girafa-sul-africana ocorre naturalmente na zona de Susuwe do PN Bwabwato, na Região de Zambezi. 

Deslocam-se através das fronteiras nacionais para o sueste de Angola e, historicamente, para sul, para o Botsuana 

setentrional. A girafa-de-angola ocorre naturalmente em todo o PN Khaudum e zonas de conservação limítrofes, tendo 

sido reintroduzidas na Área Central de Mahango do Parque Nacional de Bwabwata. Alem disso, a girafa-de-angola foi 

introduzida em várias áreas de conservação nas zonas orientais da Região de Zambezi, a oeste do Rio Cuando. 

Historicamente, a girafa do PN Sioma Ngwezi, no sudoeste da Zâmbia, era de identidade taxonómica desconhecida, mas 

estudos recentes indicam que são girafas-sul-africanas (Winter et al. 2018). Isto significa que, na Zâmbia, a girafa-sul-

africana habita nos PN Sioma Ngwezi e PN Mosi-oa-Tunya, localizados no sudoeste do país (incluindo nas propriedades 

Zambezi Sun e Avani, em Victoria Falls). Foi introduzida uma população de girafa-de-angola fora da área de distribuição 

natural na Área Comunitária de Conservação Simalaha, no sudoeste da Zâmbia, a partir da Namíbia. 

No Zimbabué, presume-se que todas as girafas na ACTF KAZA são girafas-sul-africanas. A amostragem genética em curso 

e sua análise futura irão avaliar esta hipótese. Como parte de uma avaliação preliminar, a girafa-de-angola (ou híbridos) 

parece ocorrer nas áreas central e austral do Zimbabué, fora da ACTF KAZA (GCF comunicação pessoal). 

1.3.2. População de girafas em Angola  

Ocorrência Histórica 

A girafa ocorria nas savanas de mopane e acácia do sul de Angola (East 1999). Segundo Crawford-Cabral & Veríssimo 

(2005), a distribuição histórica da espécie era descontínua, com duas populações alegadamente separadas. Inicialmente, 

Crawford-Cabral & Veríssimo (2005) documentaram uma destas populações, a mais oriental, como possivelmente 

representando a espécie (subespécie) G. c. infumata. No entanto, a revisão de Dagg (1971) da especiação da girafa 

mostrou que G. c. infumata era, de facto, sinónimo de girafa-de-angola, G. g. angolensis. A partir das recentes descobertas 

genéticas de Fennessy et al. (2016) e Winter et al. (2018), confirmadas por Coimbra et al. (2021), é provável que as revisões 

de Crawford-Cabral & Veríssimo (2005) e de Dagg (1971) fossem ambas imprecisas, no sentido em que consideraram que 

a girafa de Angola oriental era a subespécie girafa-sul-africana (G. g. giraffa), que entra e sai da área naturalmente a partir 

dos vizinhos Namíbia e Botsuana. Este novo estudo sugere que ambas as subespécies (girafa-de-angola e girafa-sul-

africana) existiam historicamente em Angola (Fennessy et al. 2016). Os rios Cubango, Cuíto e Cuando funcionaram como 

barreiras às deslocações este-oeste da girafa em Angola e países vizinhos. A população oriental ocorria entre os rios Cuíto 

e Cuando, com maior número de observações no canto sueste do antigo PN Mucusso (Crawford-Cabral & Veríssimo 2005). 

Dagg (1962) relatou que a girafa era relativamente abundante entre as áreas de Mucusso e Luiana, no sueste do país. No 

final da década de 1960, algumas centenas de girafas teriam sobrevivido na área de Mucusso, a sueste (East 1999). Em 

meados dos anos 70, as populações de girafas tinham diminuído acentuadamente em número, restando apenas cerca de 

50 indivíduos no PN Mucusso (Crawford-Cabral & Veríssimo 2005). No início da década de 1980, a girafa tinha, na sua 

maior parte, desaparecido, e, no final da década de 1990, a girafa foi considerada extinta localmente em Angola (East 

1999).  

Ocorrência Actual 

Há poucos dados disponíveis sobre o número e área de distribuição actual da população de girafas em Angola, 

especificamente para as áreas da ACTF KAZA. As estimativas mais recentes da população de girafas provêm de um estudo 

sobre predadores e presas realizado pela Panthera em 2017, nos PN Luengue-Luiana e PN Mavinga (Funston et al. 2017). 

Existem também várias girafas-sul-africanas no PN Luengue-Luiana, que repovoaram a área naturalmente. Esta população 
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é seguida de perto pelo Ministério do Ambiente de Angola (Angola Press 2018). A população de girafas-sul-africanas é 

actualmente estimada em menos de 200 indivíduos na parte angolana da ACTF KAZA (Marais et al. 2018; Funston et al. 

2017). 

Resumo 

O levantamento mais recente da população de girafas, realizado em 2017, estimou um total de menos de 200 indivíduos 

em toda a área da ACTF KAZA em Angola. É fundamental que se adquira um melhor conhecimento do número de girafas 

em Angola, bem como das movimentações transfronteiriças entre os parques de Angola e o PN Bwabwato na Namíbia, 

para que possa ser feita uma melhor gestão dessas populações. A realização de pesquisa-chave em conservação ajudará 

a compreender estas movimentações, em particular através do uso de marcadores de satélite GPS. 

1.3.3. População de girafas no Botsuana  

Ocorrência Histórica 

A girafa ocorria anteriormente em abundancia nas savanas do norte e centro do Botsuana (East 1999). Pinturas rupestres 

de girafas nos Montes Tsodilo sugerem a sua ocorrência no extremo noroeste do país. Krumbeigel (1939) sugere que, no 

passado, a girafa-de-angola ocorria no Botsuana, bem como a que na época era conhecida como G. c capensis (agora a 

girafa-sul-africana, G. g. giraffa). Bryden (1891) sugeriu que a girafa se encontrava entre Shoshong e o Lago Ngami, 

avistada pela primeira vez "na região de mato e floresta após Kanne (actual Tlabala)” num tracto sem água, provavelmente 

referindo-se ao mato do Kalahari. Observou que depois do rio Boteti e a metade do caminho para o Lago Ngami, o líder 

local, Khama III, só permitia a caça à girafa a ele próprio e ao seu povo. Igualmente, descreveu a distribuição de girafas 

como estendendo-se das "terras de Khama" para norte até às Cataratas Vitória, e para oeste até aos rios Chobe e Mababe, 

bem como a norte do Lago Ngami nas "terras de Moremi" e para sul de Boteti até ao Kalahari central. Todavia, Bryden 

(1891) também mencionou que já não existiam girafas a oeste do Lago Ngami, afirmando que os caçadores Namaqua 

"eram demasiado activos". No geral, esta descrição da distribuição em 1891 abarcava aproximadamente o Botsuana a 

norte do rio Boteti e partes do Kalahari central, indicando que a caça à girafa era abundante e observando o seu rápido 

declínio. Sidney (1965) relatou que eram "bastante abundantes nos distritos de Ngamiland e Chobe" e também ocorriam 

a sul do "Lago Makarikari" (provavelmente, isto refere-se aos lagos salgados de Makgadikgadi). 

A partir de 1979, o Departamento de Fauna Bravia e Parques Nacionais (Department of Wildlife and National Parks – 

DWNP) realizou levantamentos aéreos esporádicos em partes do Botsuana para estimar as populações de grandes 

mamíferos e avestruzes. O DWNP considera as estimativas dos levantamentos aéreos anteriores a 1989 como sendo 

menos fiáveis ou incompatíveis com as estimativas a partir de 1989 devido a discrepâncias de metodologia (Murray 1997). 

Os levantamentos aéreos não padronizaram os estratos sobrevoados, e o levantamento do país no seu todo foi só feito 

em 2003. 

Entre 1989 e 1991, a entidade nacional de estatísticas, Statistics Botswana (2015), estimou a população total de girafas 

no Botsuana em 11.706. Em 1990, estimaram-se 9.312 girafas no país (Governo do Botsuana 2002). Em 1996, o primeiro 

levantamento aéreo incluiu todos os distritos e as áreas protegidas. Seguindo as tendências históricas observadas, a 

maioria das girafas eram girafas-sul-africanas, contadas em Ngamiland (10.608) e no Delta do Okavango (7.627). A girafa-

sul-africana era também relativamente abundante no Distrito de Chobe (1.236), incluindo 666 no PN Chobe. Em 1998, a 

girafa ocupava ainda uma parte substancial da sua antiga área de distribuição, com maiores números na zona norte. De 

acordo com East (1999), havia uma população estável estimada em 5.100 girafas nas áreas protegidas, 30 em terras 

privadas, e uma população estável ou crescente de 6.570 em outras áreas. Apesar da falta de estimativas para os distritos 
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ou as áreas protegidas, East (1999) alegou que as girafas eram ainda comuns por todo o norte do país, com números 

elevados de girafa-sul-africana no PN Chobe, nos PN Makgadikgadi Pans e PN Nxai Pan, na RC Moremi e no Delta do 

Okavango em geral. A maior proporção de girafas encontrava-se fora das áreas protegidas, e os maiores números ocorriam 

no Delta do Okavango (Statistics Botswana 2015).  

Em 2002, o Levantamento Aéreo Nacional de Fauna Bravia (DWNP 2002) incluiu uma representação explícita dos estratos 

abrangidos e mostrou que a girafa-sul-africana ocorria em todo o norte do país (com excepção das terras agrícolas a oeste 

do Delta do Okavango) em Ngamiland, Ghanzi, em direcção ao Chobe ao longo da fronteira nordeste com o Zimbabué. Os 

levantamentos de 2003 e 2004 indicaram o mesmo (DWNP 2003, 2004). Em 2006, foi estimado um total de 1.379 girafas 

no Distrito de Chobe, 6,763 em Ngamiland, e 129 nos PN Makgadikgadi Pans e PN Nxai Pan (DWNP 2006). Não existiam 

dados para os outros distritos. Foi referida uma diminuição anual estatisticamente significativa da população de girafas 

de 10% no Delta do Okavango desde 1993, e de 36% na RC Moremi desde 2004. 

Ocorrência Actual 

Em 2010, a Elephants without Borders e o DWNP realizaram um levantamento aéreo do norte do país (Chase 2011b). Foi 

observada girafa-sul-africana em todo o norte do país, com a maioria (3.676) em Ngamiland. Um número de girafas-sul-

africanas estimado em 1.075 habitava na RC Moremi, 3.676 em Ngamiland, e 1.245 no distrito de Chobe, incluindo 770 

no PN Chobe. A população total em Ngamiland apresentou um ligeiro declínio desde 1993, mas as dos PN Makgadikgadi 

Pans e PN Nxai Pan, e do Distrito de Chobe mantiveram-se estáveis. 

Em 2012, o levantamento do DWNP apresentou resultados semelhantes a Chase (2011a): as populações de girafa-sul-

africana tinham diminuído significativamente no PN Chobe, diminuído ligeiramente no PN Makgadikgadi Pans e 

aumentado na RC Moremi e PN Nxai Pan (DWNP 2012). Este levantamento foi o mais exaustivo até à data em termos de 

área coberta no Botsuana, tendo mostrado que a girafa-sul-africana ocorria em todo o norte do país (com excepção das 

terras agrícolas a oeste do Delta do Okavango) com 1.075 em Chobe, incluindo 545 no PN Chobe, e 5.041 em Ngamiland, 

incluindo 1.047 no PN Moremi, 92 nos PN Makgadikgadi Pans e PN Nxai Pan, e um número desconhecido para este, no 

sentido da fronteira do Zimbabué e ao longo desta.  

Foi feito outro levantamento aéreo em 2014 para diversas espécies pela Elephants Without Borders e o DWNP no 

Botsuana setentrional na RC Moremi e Ngamiland, Distrito de Chobe, e parte do Distrito Central (Chase 2015). Em 

Ngamiland, a girafa sul-africana vinha a diminuir desde os anos 90, com um mínimo histórico de 3.676 em 2010, mas o 

levantamento de 2014 indicou um aumento (Chase et al. 2015). As estimativas de abundância para a RC Moremi e 

Ngamiland foram de 1.353 e 6.532, respectivamente. Além disso, as populações de girafa no Distrito de Chobe, incluindo 

o PN Chobe, também apresentaram aumentos, com um número de indivíduos estimado em 1.427 e 849, respectivamente 

(Chase et al. 2015). Este levantamento encontrou girafas a este, na fronteira do Zimbabué e Tuli Block (Chase et al. 2015).  

As estimativas mais recentes das populações de girafa assentam no levantamento aéreo de 2018 realizado pela Elephants 

Without Borders e o DWNP no norte do Botsuana durante a estação seca. Estes levantamentos abrangeram as mesmas 

áreas estudadas em 2014 (Chase et al. 2018). A estimativa total da população de girafas no norte do Botsuana foi de 8.343, 

cobrindo os distritos de Chobe, Central e Ngamiland, incluindo portanto, presumivelmente, todas as girafas-sul-africanas 

(Chase et al. 2018). Foi referido que o ligeiro declínio observado nos resultados do levantamento de 2014 não foi 

significativo e que a população de girafas permanece estável (Chase et al. 2018).  

Resumo 

O último levantamento nacional de girafas no norte do Botsuana teve lugar em 2018, estimando um total de 8.343 

indivíduos (Chase et al. 2018). Com base nos dados para o norte do Botsuana do mais recente levantamento aéreo (Chase 
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et al. 2018), estima-se que ocorram cerca de 8.000 girafas-sul-africanas na região do Botsuana abrangida pela ACTF KAZA. 

Com base em dados desde 1989, estima-se que as populações dentro das áreas protegidas estejam estáveis ou a aumentar 

nos últimos anos, após um declínio inicial. Actualmente, desconhece-se se a girafa se desloca através das fronteiras entre 

o Botsuana e a Namíbia, e, como tal, o melhor conhecimento deste aspecto é a chave para a sua melhor gestão. A 

realização de pesquisa-chave em conservação ajudará a compreender estas movimentações, em particular através do uso 

de marcadores de satélite GPS. 

1.3.4. Populações de girafas na Namíbia  

Ocorrência Histórica 

Embora os primeiros relatos sobre a sua ocorrência na Namíbia datem das viagens do Capitão Hendrik Hop, que se 

aventurou para norte do Rio Orange em 1761 (Scheepers 1990), é provável que a girafa habite a Namíbia há centenas de 

milhares de anos, ou mais. Há muitas paredes rochosas em todo o país adornadas com petróglifos, pinturas rupestres e 

gravuras de girafas, e a sua importância como animal cerimonial para os primeiros habitantes foi também já relatada 

(Fennessy 2004; Sherr 1997).  

Segundo Skinner e Chimimba (2005), a girafa ocorria no nordeste da Namíbia, para sul até cerca de 20° S na fronteira do 

Botsuana, para oeste. Lydekker (1904) relatou que os rios Cunene e Kavango formam uma barreira natural entre as 

populações de girafa de Angola e da Namíbia, separando assim, de facto, a distribuição de G. c. angolensis, G. c. infumata 

(este) e G. c. capensis (sul, esta última sinónimo de G. c. giraffa). Contudo, a análise de Dagg (1971) mostrou que G. c. 

infumata era, na verdade, sinónimo de G. c. angolensis, e tanto Dagg e Foster (1982) e Seymour (2001) identificaram que 

a distribuição de G. c. angolensis se estende para sul e para este, até o rio Cuando, Região do Zambezi, em Namíbia. 

Shortridge (1934) observou girafas em todo o antigo Sudoeste Africano (agora Namíbia), incluindo a este do rio Kavango. 

Mais, Shortridge (1934) postulou que existiam menos de 100 girafas em toda a Região de Zambezi (antigamente Região 

de Caprivi). Os registos da distribuição de girafas em Namíbia entre meados dos anos 50 e meados dos anos 60 estão 

correlacionados com os de Shortridge (1934). Nessa altura, as girafas estavam ainda disseminadas e ocorriam para norte 

até ao Rio Okavango, e para este até Zambezi (Dagg 1962; Bigalke 1958; Sidney 1956).  

Em 2004 foram realizados levantamentos aéreos no nordeste da Namíbia (Kolberg 2004; Stander 2004a). Estes 

levantamentos cobriram uma área de 55.247 km² e resultaram numa estimativa populacional de 883 girafas (Kolberg 

2004; Stander 2004a). Destas, 419 estavam no PN Khaudum, 101 na Área de Conservação de N≠a-Jaqna, 89 na Área de 

Conservação de Nyae Nyae, e 40 no PN Bwabwato (21 na Área Principal de Mahango e 19 em Susuwe, (Kolberg 2004; 

Stander 2004a). Também em 2004, foi realizado um censo aéreo da fauna bravia dos sistemas do Rio Caprivi, no nordeste 

da Namíbia (Stander 2004b). No decurso desta contagem total, que se concentrou nas massas de água e planícies aluviais 

dos sistemas fluviais perenes do Zambeze e Kavango (rios Kavango, Cuandu, Linyanti, Chobe e Zambeze), foram registadas 

21 girafas: 8 no estrato de Linyanti/Chobe e 13 no PN Nkasa Rupara (antigo Mamili) (Stander 2004b). Em 2008, foi realizado 

outro levantamento no nordeste da Namíbia (excluindo o PN Mangetti) (Kolberg 2008): foram contadas 118 girafas no PN 

Khaudum, duas girafas em East Caprivi, uma em Kavango, duas na Área Central de Mahango, 12 na Área de Conservação 

N≠a Jaqna, sete na Área de Conservação Nyae Nyae e uma em Susuwe (Kolberg 2008). No entanto, não foram feitas 

estimativas para estas áreas porque o número de observações foi muito baixo e considerou-se uma possível subcontagem 

(Kolberg 2008). É importante notar que pesquisas genéticas recentes mostraram que as girafas na área de Susuwe do PN 

Bwabwato são girafas-sul-africanas, enquanto todas as outras na área da ACTF KAZA da Namíbia são girafas-de-angola 

(Coimbra et al. 2021; Winter et al. 2018; Fennessy et al. 2016).  
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Ocorrência Actual 

Em 2013, foram realizados levantamentos aéreos de fauna bravia e gado doméstico em Zambezi. Foi amostrada uma área 

total de 16.733 km2, que incluiu os PN Bwabwata, Mudumu e Nkasa Rupara, bem como áreas adjacentes (Craig & Gibson 

2013). Povoava a região um número de girafas estimado em 324, das quais uma estimativa de 100 indivíduos ocorria nas 

áreas este de Zambezi Norte, Zambezi Sul oriental, Linyanti, Buffalo/Mahango, Cuando e Susuwe (Craig & Gibson 2013). 

A espécie foi introduzida em algumas áreas de conservação mas não é numerosa e parece estar concentrada nas áreas 

protegidas (Craig & Gibson 2013). No mesmo ano, uma contagem aérea por amostra no PN Khaudum uma população 

estimada de 698 indivíduos (K. /Uiseb comunicação pessoal). Uma contagem aérea total de fauna bravia no PN Mangetti 

em 2014 registrou 14 girafas (K. /Uiseb comunicação pessoal). Em 2019, um levantamento aéreo realizado por C. Craig e 

D. Gibson estimou 403 girafas na Região de Zambezi, incluindo ~100 girafas-sul-africanas no PN Bwabwata, e 838 girafas 

nas áreas do PN Khaudum-Tsumkwe. Foi estimado um total de 1.241 girafas na componente da ACTF KAZA excluindo o 

PN Mangetti (K. /Uiseb comunicação pessoal). 

Resumo 

As áreas associadas ao KAZA no nordeste da Namíbia suportam populações grandes e estáveis de ambas as subespécies 

da girafa austral. As regiões do Kavango Oriental comportam aproximadamente 750 girafas-de-angola, e o Kavango 

Ocidental aproximadamente 20 girafas-de-angola. O PN Khaudum e as áreas de conservação circundantes suportam cerca 

de 838 girafas-de-angola. A região do Zambeze tem cerca de 50 girafas-de-angola e 100 girafas-sul-africanas. O melhor 

conhecimento do número de girafas no PN Bwabwato, bem como das movimentações transfronteiriças entre o PN 

Bwabwato da Namíbia e ambos os parques de Angola, a norte, e o parque Botsuana, a sul, é a chave para a sua melhor 

gestão. A realização de pesquisa-chave em conservação ajudará a compreender estas movimentações, em particular 

através do uso de marcadores de satélite GPS. A investigação-chave para a conservação ajudará a compreender estas 

movimentações, particularmente usando etiquetas de satélite GPS. Além disso, recomenda-se que as populações de 

girafa-de-angola e girafa-sul-africana se mantenham separadas e que a sua distribuição na Namíbia e na ACTF KAZA seja 

tomada em consideração em translocações futuras. 

1.3.5. Populações de girafas na Zâmbia  

Ocorrência Histórica 

No final do século XIX, a distribuição da girafa na Zâmbia estava limitada a duas regiões isoladas: uma em Barotseland e 

outra no Vale do Luangwa (Sidney 1965). Anteriormente, duvidava-se que a girafa existisse historicamente em qualquer 

outra parte do país (Sidney 1965; Ansell 1952), mas há indicações da sua presença (migratória) no PN Kafue numa carta 

enviada pelo Sr. J. Loewen ao Sr. P. de V. Moss em 1974, relatando ter visto três girafas dentro do parque. Todavia, existe 

ainda muita controvérsia em torno dos registos episódicos de girafa nesta região (Lines et al. 2018). É necessária mais 

investigação para confirmar a presença histórica da girafa no PN Kafue e áreas circundantes.  

A população de girafa-sul-africana em Barotseland (Zâmbia ocidental) deambulava nas partes ocidentais da região, entre 

os rios Zambeze e Mashi na década de 1960 (Dagg 1962). Designada, na altura, por girafa-barotse (G. c. infumata), estes 

animais ocorriam nas Planícies de Silowana e nas margens do Rio Mashi, em Barotseland ocidental (Sidney 1965). Em 

1952, a Expedição Carp estimou a existência de 150 a 200 indivíduos na região (Sidney 1965). Em 1965, o número estimado 

de girafas em Barotseland era o mesmo, 150 a 200 indivíduos (Sidney 1965). De acordo com East (1999), apenas um 

pequeno número destas girafas (taxonomicamente agrupadas com a "girafa do Sul" na altura) sobrevivia no sudoeste da 

Zâmbia no final dos anos 90, todas no PN Sioma Ngwezi. 
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Em 2004 e 2005, levantamentos aéreos no PN Sioma Ngwezi estimaram 211 girafas na região (Chase e Griffin 2009). Em 

2008, foi realizado um levantamento aéreo do PN Mosi-oa-Tunya, de Kazungula e do Complexo de Sioma (que abarca o 

PN Sioma Ngwezi e a AGC West Zambezi). Este levantamento estimou 161 girafas no Baixo Oeste do Zambezi  e 420 no 

PN Sioma Ngwezi, tendo sido observadas 11 girafas no PN Mosi-oa-Tunya, num total de 581 girafas para a região 

(Simukonda 2009). Persiste a incerteza quanto à origem da população de girafas em Mosi-oa-Tunya, embora seja provável 

que se trate de uma população introduzida ou reintroduzida (M. Nyirenda comunicação pessoal, F. Willems comunicação 

pessoal). Fontes empíricas da antiga ZAWA sugerem que poderiam ter vindo do PN Sioma Ngwezi, outras indicando que 

podem ter origem no nordeste do Zimbábue (M. Nyirenda comunicação pessoal). Não obstante, está agora demonstrado 

que ambas são girafas-sul-africanas (Winter et al. 2018; Fennessy et al. 2016). 

Ocorrência Actual 

Foi realizado um levantamento aéreo de elefantes e outros animais selvagens no PN Sioma Ngwezi em 2013 (Chase et al. 

2013). Foi estimado um total de 232 girafas: 44 no PN Sioma Ngwezi Ocidental e 188 no PN Sioma Ngwezi Oriental (Chase 

et al. 2013). A população de girafas no PN Sioma Ngwezi permaneceu estável, com uma estimativa de cerca de 200 

indivíduos observados no parque em 2020 (Pelc, 2020). Estima-se actualmente um máximo de 250 girafas no parque (S. 

Mayes comunicação pessoal). 

A população de girafas no PN Mosi-oa-Tunya tem aumentado lentamente, para 13 indivíduos em 2015 e atingindo um 

máximo de 30 indivíduos em 2020 (J. Katampi comunicação pessoal).  

Em 2015, como parte de um esforço de conservação alargado para restabelecer uma população de girafas na Área 

Comunitária de Conservação Simalaha, o PPF reintroduziu uma população de oito girafas-de-angola fora da área natural 

de distribuição a partir da Área de Conservação Salambala, na Região do Zambeze, da Namíbia (PPF 2013). Esta população 

tem tido uma boa adaptação e, desde então, aumentou para 35 indivíduos (G. Homer comunicação pessoal).  

 
Resumo 

Uma população de girafa-sul-africana estimada em menos de 280 reside no sudoeste da Zâmbia, na zona do PN Sioma 

Ngwezi, 30 no PN Mosi-oa-Tunyo, 20 em propriedades vizinhas ou próximas do PN Mosi-oa-Tunyo, e 35 girafas-de-angola 

fora da área de ocorrência natural na Área Comunitária de Conservação Simalaha, e quatro na propriedade do Zambezi 

Sun (J. Katampi comunicação pessoal). 

1.3.6. Populações de girafas no Zimbabué  

Ocorrência Histórica 

Historicamente, as girafas encontravam-se em todo o Zimbabué, mas os dados disponíveis sobre os seus números 

históricos e distribuição são relativamente escassos, em particular nas áreas da ACTF KAZA. As maiores concentrações de 

girafas no Zimbabué foram historicamente reportadas nos parques, propriedades de fauna bravia e em terras privadas. 

Segundo a African Antelope Database 1998 (East 1998), o total estimado de girafas era de 26.276, com 14.651 girafas no 

PN Hwange (1996), 3.295 no Complexo de Área de Safaria Matetsi (1995), 561 no PN Kazuma Pan (1995), 543 no PN 

Zambezi (1995), e 2.344 em áreas florestais (1995). Os dados mais recentes sobre a girafa assentam em relatórios de 

levantamentos aéreos, recolhidos no decurso de levantamentos independentes em várias áreas do Zimbabué.  

O primeiro desses levantamentos foi realizado em 2001 e o número de girafas no noroeste de Matabeleland (incluindo 

PN Hwange, PN Zambezi, PN Kazuma Pan, Área de Safari Matetsi e Área de Safari Denka) foi estimado em 3.437 (Lenton 
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2007; Dunham et al. 2002b; Dunham 2001). Na Região de Sebungwe e no Vale do Zambeze (PN Chizarira e Matusandona, 

Áreas de Safari Chete e Chirisa, e áreas comunitárias de Binga, Ngokwe e Nyaminyama), não foi registada qualquer girafa 

(Mackie 2002).  

Ocorrência Actual 

Os dados sobre o número e distribuição de girafas no Zimbabué continuam a ser escassos, embora pareça que o número 

continua a declinar em todo o país. O levantamento aéreo mais recente (2014) no Zimbabué foi realizado com o apoio do 

Grande Censo de Elefantes, estimando-se 1.568 girafas no noroeste de Matabeleland (que inclui o Parque Nacional 

Hwange, Parque Nacional Zambesi, Parque Nacional Kazuma Pan, Área de Safari Matetsi e Área de Safari Denka) (Dunham 

et al. 2015). Esta estimativa é, presentemente, a melhor que existe para a população existente na componente do 

Zimbabué da ACTF KAZA. 

As comunicações com várias outras reservas e ranchos privados no Zimbabué, fora da ACTF KAZA, revelam um misto de 

aumentos e declínios populacionais. Como exemplo, as estimativas da Área de Conservação Bubye Valley do número de 

girafas em 2012 eram de 6.000-8.000 (P. Trethown comunicação pessoal), estimando-se hoje 3.000 indivíduos (B. Leatham 

comunicação pessoal). Outras estimativas de girafas noutras terras públicas e privadas no Zimbabué, incluindo 

Drummond, Nottingham, Parque Nacional Matopos e Área de Safari Tuli, apontam para um mínimo de cerca de 500 girafas 

(P. Fick comunicação pessoal). 

Resumo 

No total, estima-se que haja um mínimo de 1.568 girafas-sul-africanas na parte zimbabueana da ACTF KAZA. Tal constitui 

um declínio drástico no número de girafas na área do KAZA do Zimbabué nas últimas décadas, como observado em todo 

o Zimbabué. São necessários mais estudos e avaliações para compreender melhor a situação actual, a juntar aos esforços 

em curso para decifrar o estatuto taxonómico da girafa no país, em quanto as translocações históricas e recentes podem 

ter implicado uma mistura das duas subespécies de girafa austral. 

Tabela 1: Resumo das estimativas actuais da população de ambas as subespécies nas áreas da ACTF KAZA em todos os Estados 

parceiros. 

Subespécie País Área Estimativa da 
População 

Girafa-de-angola  
(G. g. angolensis) 

Namíbia  Região Kavango East 750 

Região Kavango West 20 

PN Khaudum e áreas de conservação 838 

Zambezi  50 

Zâmbia Área Comunitária de Conservação Simalaha 35 

Propriedade do Zambezi Sun 4 

Total de girafas-de-angola na ACTF KAZA 1.697 

    

Girafa-sul-africana  
(G. g. giraffa) 

Angola PN Luengue-Luiana e Mavinga <200 

Botswana Botswana setentrional incluindo Distrito e PN Chobe, 
RC Moremi e Delta do Okavango, Ngamiland 

8.000 

Namíbia  PN Bwabwata 100 

Zâmbia PN Sioma Ngwezi 250 

PN Mosi-oa-Tunya 30 

Zimbabwe Matabeleland Noroeste 1.568 

Total de girafas-sul-africanas na ACTF KAZA 10.148 
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Figura 2: Mapa de estimativas de abundância das subespécies de girafa austral nas áreas protegidas da ACTF KAZA. 

2. Estratégias, Política e Quadro Legal para a Conservação da Girafa na ACTF KAZA  

2.1. Estratégias de Conservação de Espécies e Planos de Acção da ACTF KAZA 

A ACTF KAZA abrange um habitat de importância global para um vasto conjunto de grupos taxonómicos. Como tal, a ACTF 

KAZA e seus Estados parceiros desenvolveram uma série de estratégias de conservação e planos de acção para espécies-

chave com prioridade de conservação, entre os quais os seguintes:  

• Estratégia de Conservação e Plano de Acção para o Mabeco (Lycaon pictus) na Área de Conservação 

Transfronteiriça do Kavango Zambeze (Março 2014-Março 2019) 

• Estratégia de Conservação de Carnívoros da Área de Conservação Transfronteiriça do Kavango Zambeze (2018-

2022). 

Subespécie País Área Estimativa da 
População 

 

  TOTAL DE GIRAFAS NA ACTF KAZA 11.845 
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• Quadro de Planeamento Estratégico para a Conservação e Gestão de Elefantes na Área de Conservação 

Transfronteiriça do Kavango Zambeze.  

 

Reconhecendo o valor dos programas de conservação a nível do território para espécies de grande porte e de ampla 

distribuição com interesse conservacionista, os planos de acção desenvolveram uma série de iniciativas estratégicas para 

preencher lacunas de conhecimento, racionalizar o fluxo de dados entre as autoridades de gestão e os profissionais de 

conservação nos Estados parceiros, e traduzir os resultados destes estudos em acções de conservação significativas para 

as espécies alvo. Ao avaliar os elementos centrais destas várias estratégias, emergiram temas centrais partilhados – ver 

abaixo – que foram incorporados nos objectivos estratégicos. Para o desenvolvimento da estratégia para a girafa, discutiu-

se a importância de unificar as estratégias existentes e maximizar a utilidade dos esforços, de modo a promover as visões 

comuns das diversas estratégias de conservação e planos de acção. 

Identificar e Abordar Lacunas de Conhecimento com Estudos Direccionados e Partilha de Dados facilitada 

Para que haja eficácia na concepção das estratégias de conservação e avaliação dos resultados da conservação, é essencial 

recolher dados de base sobre a distribuição e abundância da espécie alvo e implementar programas de monitorização 

eficientes para estas métricas focais. A existência de protocolos coordenados de levantamento sistemático em todos os 

Estados parceiros beneficiou estes estudos. Além disso, para gerar informação destinada às acções de maneio das 

diferentes autoridades de gestão nos Estados parceiros, é importante desenvolver estruturas unificadas, acordos de 

partilha de dados, e infra-estrutura de partilha de dados, em prol da eficiência e da transparência. 

Facilitar a Conectividade ao Nível do Território 

O vasto território com a diversidade de habitats que suporta é uma das maiores oportunidades de conservação que a 

ACTF KAZA oferece. A existência de uma rede de habitats nucleares conectados e a facilitação da conectividade para 

espécies altamente móveis por toda a ACTF KAZA pode promover melhores resultados de conservação. Considerando as 

diferenças significativas no ciclo de vida e ecologia das diferentes espécies, a conectividade é uma métrica inerentemente 

específica do grupo taxonómico. Não obstante, há potencial para uma sobreposição considerável dos modelos de 

conectividade para diferentes espécies (Brennan et al. 2020). Nesse sentido, a identificação das principais particularidades 

do habitat e das características do território que facilitam a conectividade para uma grande variedade de espécies – 

incluindo a girafa – é um componente essencial para optimizar a utilidade da conservação na concepção de corredores a 

nível do território.  

Promover o Envolvimento Comunitário e os Meios de Subsistência Locais  

Um objectivo e produto universal das estratégias de conservação e planos de acção na ACTF KAZA é apoiar a coexistência 

com a fauna bravia através da promoção de medidas relevantes locais e de política. Os Estados parceiros da KAZA, através 

da Community Based Natural Resources Management (Gestão Comunitária dos Recursos Naturais, CBNRM) têm o 

objectivo comum de promover a aceitação da fauna bravia pelas comunidades locais como opção competitiva e benéfica 

de uso da terra. A CBNRM abarca, portanto, iniciativas de envolvimento comunitário abrangentes, entre as quais apoio à 

governação local, gestão de recursos naturais, desenvolvimento de empresas e promoção de meios de subsistência 

alternativos. A integração de infra-estruturas de envolvimento comunitário e planos de desenvolvimento do ecoturismo 

nas estratégias de conservação fomenta uma maior valorização local da fauna bravia, aumentando a probabilidade de 

resultados de conservação positivos para todas as espécies nos territórios. 

Apoio à Aplicação da Lei  

Uma ameaça comum à vida selvagem na ACTF KAZA é a actividade humana ilegal em habitats críticos para a fauna bravia. 

Estas ameaças podem manifestar-se como caça ilegal de animais selvagens para obtenção de carne ou retaliação pela 
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destruição de culturas, ou na degradação ilegal das paisagens causada por pastagens não geridas ou apanha insustentável 

de lenha. Embora possam existir políticas e leis para limitar estas ameaças e promover alternativas, a sua eficácia depende 

de um nível satisfatório da sua aplicação. Assim, o apoio a patrulhas contra a caça furtiva e à capacidade de aplicação da 

lei irá melhorar os resultados de conservação para diversas espécies com interesse de conservação. O comércio ilegal de 

produtos de fauna bravia a nível local, regional e internacional é outra ameaça directa a certas espécies, cujo combate 

exige medidas que transcendem a abordagem típica de aplicação da lei e que beneficiaria com uma abordagem 

coordenada e colaborativa ao nível do território ou regional. 

2.2. Leis Nacionais 

As legislações nacionais dos cinco países que compõem a ACTF KAZA concedem diferentes estatutos de conservação às 

girafas. 

Em Angola, a girafa é alvo de protecção total, que lhe é conferida pelo Decreto Executivo Combinado nº 201/16, de 26 de 

Abril (Governo de Angola 2016), emitido pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério das Finanças. Este decreto foi 

aprovado com o intuito de providenciar uma lista actualizada das espécies que não podem ser caçadas no país (incluindo 

a girafa) e das que podem ser caçadas durante a época de caça mediante obtenção de uma licença apropriada. A Lista 

Vermelha de Angola publicada em 2018 considera a girafa-de-angola como espécie em perigo de extinção (Ministério do 

Ambiente 2018). 

No Botsuana, a girafa foi classificada como animal protegido ao abrigo da Secção 17 da Lei de Conservação da Fauna Bravia 

e Parques Nacionais de 1992 (Government of Botswana 1992). Esta lei permite a caça e captura da girafa em circunstâncias 

especiais dentro das áreas de gestão da fauna bravia, mediante uma licença concedida pelo Director da DWNP. Em Janeiro 

de 2014, legislação nova tornou as leis de caça mais rigorosas e baniu a caça de todos os animais protegidos, com algumas 

excepções permitindo a caça por via de licenças especiais (para controlo de doenças, protecção da propriedade, pesquisa, 

etc.) em terras privadas (Government of Botswana 2014). 

Na Namíbia, a girafa é uma das dez espécies classificadas pelo Ministério do Ambiente, Florestas e Turismo (MEFT) como 

especialmente protegidas ao abrigo do Anexo 3 da Portaria nº 4 de 1975 sobre a Conservação da Natureza (Republic of 

Namibia 1975). Esta classificação não limita a caça à girafa, mas exige que os caçadores obtenham licenças de caça 

específicas junto do Governo Namibiano para que a autorização seja concedida.  

Na Zâmbia, o Departamento de Parques Nacionais e Fauna Bravia (DNPW), um departamento do Ministério do Turismo e 

Artes, anteriormente designado por ZAWA, tem o mandato, conferido ao abrigo da Lei da Fauna Bravia da Zâmbia n.º 14 

de 2015, para administrar e conservar a vida selvagem do país e, ao abrigo desta lei, a caça à girafa na Zâmbia é ilegal 

(FAO 2021). Contudo, as Áreas de Gestão de Caça na Zâmbia foram criadas pelo governo para o uso sustentável da fauna 

bravia e para controlar a caça de espécies cinegéticas e de animais protegidos por via de um sistema de licenciamento e 

monitorização (FAO 2021).  

No Zimbabué, a Secção 38 da Lei de Parques e Fauna Bravia de 1975, dispõe que as girafas não são uma espécie protegida 

e, como tal, permite a caça, a remoção de animais e produtos animais nas áreas de safari, bem como a venda de animais 

e produtos animais. No entanto, isto é controlado e monitorizado pela ZimParks através de um sistema de quotas 

baseadas em avaliações ecológicas para assegurar a sustentabilidade. Os vários tipos de quotas emitidas são: caça em 

áreas concessionadas (áreas arrendadas a operadores de safari) e caça por cidadãos (também utilizadas através do sistema 

de saco e vendidas em leilão apenas a cidadãos), que são categorizadas em caça desportiva, captura e translocação (Muir 

1992).  
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Quadro 2: Resumo da legislação de conservação nos Estados parceiros da ACTF KAZA. 

Estado parceiro  Legislação aplicável Posição quanto à caça da girafa 

Angola Decreto Executivo Combinado n.º 

201/16, de 26 de Abril 

As girafas são alvo de protecção total no país e não podem 

ser caçadas.  

Botsuana Lei da Conservação da Fauna Bravia 

e dos Parques Nacionais de 1992 

(Government of Botswana 1992) 

A caça e captura de girafa só é permitida em 

circunstâncias especiais e deve ser concedida pelo 

Director da DWNP. 

Namíbia Anexo 3 da Portaria nº 4 de 1975 

sobre a Conservação da Natureza 

A caça à girafa é legal mediante uma licença especial 

obtida junto do governo. 

Zâmbia Lei da Fauna Bravia da Zâmbia n.º 

14 de 2015 

A caça à girafa é ilegal na Zâmbia.  

Zimbabué Secção 38 da Lei de Parques e 

Fauna Bravia de 1975 

A girafa não está protegida, mas a sua retirada da 

natureza é regulada mediante atribuição de quotas com 

base científica.  

 

2.3. Legislação Internacional  

É a Constituição de cada Estado parceiro que define os princípios do objectivo de política externa de cada país, como (a) 

promoção do interesse nacional, (b) respeito pelo direito internacional e pelas obrigações decorrentes de tratados, (c) 

coexistência pacífica e não-alinhamento, (d) resolução de disputas internacionais por meios pacíficos, e (e) oposição a 

todas as formas de dominação, racismo e outras formas de opressão e exploração. 

Todos os Estados do KAZA são signatários de várias convenções, tratados e acordos internacionais relativos à vida 

selvagem. Estes estão conformes com as respectivas políticas externas, o que pode obrigar os Estados a conservarem vida 

selvagem e áreas protegidas, e a promover o desenvolvimento sustentável dos recursos de fauna bravia. As leis 

internacionais que são de importância mais directa e imediata para a conservação da fauna bravia e das quais os Estados 

da área de intervenção da KAZA são parceiros, incluem os seguintes: 

2.3.1. Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) de 1992  

Esta convenção obriga os Estados parceiros a estabelecer um sistema de áreas protegidas, elaborar directrizes de selecção, 

instalação e gestão de áreas protegidas, promover a protecção de ecossistemas, habitats naturais e a manutenção de 

populações viáveis de espécies no ambiente natural, e promover a integração do uso sustentável dos recursos naturais 

nas estratégias nacionais. Todos os Estados a que a ACTF KAZA pertence assinaram e ratificaram a CDB (ano): Angola 

(1998), Botsuana (1995), Namíbia (1997), Zâmbia (1993) e Zimbabué (1994). 
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2.3.2. Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens 

Ameaçadas de Extinção (CITES) de 1973  

Esta convenção obriga os Estados parceiros a regular o comércio internacional de espécies de fauna e flora ameaçadas de 

extinção através da cooperação internacional. Os estados em que a ACTF KAZA se inclui são parte contratante da CITES: 

Angola (2013), Botsuana (1977), Namíbia (1991), Zâmbia (1980) e Zimbabué (1981). Todos os governos têm um Ministério 

(Departamento) responsável pela fauna bravia, que possui a Autoridade de Gestão da CITES. A COP18 da CITES aprovou a 

inclusão da girafa no Apêndice II em Agosto de 2019. 

2.3.3. Convenção sobre Espécies Migradoras (CMS) de 1979  

Esta convenção obriga os Estados parceiros a conservar as espécies migradoras de fauna bravia em toda a sua área de 

distribuição migratória. Exige que os parceiros cooperem com outros Estados que abarcam áreas de migração dos recursos 

faunísticos que se encontrem ou migrem através de cada país. Angola (2006) e Zimbabué (2012) são signatários da CMS, 

mas Botsuana, Namíbia e Zâmbia não são partes na Convenção. Em Outubro de 2017, a girafa foi incluída no Apêndice II 

da CMS. 

2.3.4. Convenção de Ramsar de 1971 

As partes da Convenção Ramsar devem demonstrar o seu compromisso com a gestão de zonas húmidas através de três 

"pilares" de acção: utilização sensata – ou sustentável – das zonas húmidas; identificação de zonas húmidas de importância 

internacional para inclusão na Lista Ramsar; e cooperação internacional e partilha de informação e competências técnicas. 

Angola, Botsuana, Namíbia, Zâmbia e Zimbabué ratificaram a Convenção de Ramsar em 2021, 1997, 1995, 1991 e 2013, 

respectivamente.  

3. Ameaças 

Foram identificadas três principais ameaças directas à girafa e seu habitat na ACTF KAZA: destruição e/ou fragmentação 

do habitat (muitas vezes provocada pela invasão humana, desmatamento e desenvolvimento de infra-estruturas), caça 

ilegal (caça furtiva, incluindo perda de fauna bravia devida instabilidade social) e alterações climáticas. A presença e 

gravidade destas ameaças varia de país para país.  

3.1. Perda e Fragmentação de Habitat 

A sobreexploração dos recursos e a perda de habitat continuam a ser grandes ameaças à biodiversidade em Angola 

(Kuedikuenda & Xavier 2009; Russo et al. 2003). Existe uma pressão humana excessiva sobre os recursos naturais em áreas 

onde se estabeleceu um grande número de deslocados internos (Russo et al. 2003). A maioria da população vive abaixo 

da linha de pobreza e depende dos recursos naturais para a sua subsistência (NBSAP 2007). A exploração da floresta para 

produção de lenha, carvão vegetal, madeira e as queimadas descontroladas levaram e continuam a levar à perda de 

biodiversidade e à degradação ambiental (Sheeman & Yong 2010; Kuedikuenda & Xavier 2009; NBSAP 2007). Actualmente, 

o impacto das actividades antropogénicas é notório em todos os parques nacionais de Angola (Kuedikuenda & Xavier 

2009; USAID 2008). Embora o nível de perturbação não tenha sido completamente avaliado, a evidência disponível sugere 
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que as populações de fauna bravia diminuíram consideravelmente, havendo necessidade urgente de recolher dados sobre 

a situação da biodiversidade do país (Kuedikuenda & Xavier 2009; NFRA 2009; USAID 2008; NBSAP 2007). 

O aumento populacional e a produção de gado crescente no Botsuana tem, em grande medida, resultado em novas 

propriedades que invadiram o habitat da girafa e de outros animais selvagens. Mais da metade das famílias do Botsuana 

possuem gado, estimando-se que 45,9% da terra (em 2014) era usada para a agricultura (The World Bank 2016). Esta 

intrusão no habitat tem o potencial de conduzir a mais conflitos entre pessoas e animais. Noutros países, por exemplo, a 

percepção de danos originados pela destruição de culturas por girafas residentes em áreas agrícolas tem resultado na 

atitude negativa dos parceiros das comunidades agrícolas locais (Leroy et al. 2009). 

Outra fonte de fragmentação do habitat no Botsuana é a linha de vedação veterinária, que divide o país entre norte e sul. 

Este cordão veterinário foi inicialmente erguido para evitar a propagação da febre aftosa entre animais selvagens e o gado. 

O uso do habitat pela girafa é influenciado pela disponibilidade sazonal de alimento (McQualter et al. 2016) e, como tal, 

as vedações podem impedir o seu movimento natural em ambientes heterogéneos. Além disso, os animais podem ficar 

enredados nas cercas (Albertson 2010) e morrer de desidratação (Darkoh & Mbaiwa 2014), ou serem caçados por 

predadores que usam a cerca para caçar. 

Na Namíbia, existe uma pressão crescente sobre os habitats e recursos terrestres (água, florestas e fauna) por parte de 

uma população humana em crescimento que vive com um desemprego crescente, pobreza (especialmente nas áreas 

rurais) e com os impactos da doença (UNCBD 2010; USAID 2010). A pobreza nas áreas rurais da Namíbia está ligada à 

desflorestação e à degradação do solo (USAID 2010). As famílias pobres usam lenha, dependem de alimentos silvestres 

(particularmente em tempos de seca) e dependem fortemente de culturas de sequeiro imprevisíveis e do gado para a sua 

subsistência (USAID 2010). Os mecanismos de controlo da apanha e venda de produtos de madeira na Namíbia são 

insuficientes e, consequentemente, as áreas arborizadas estão a ser danificadas pelas altas taxas de desflorestação 

(UNCBD 2010; USAID 2010). As maiores perdas de floresta natural foram causadas pelo desmatamento para fins de cultivo, 

abate de árvores para lenha e construção, e queima frequente de árvores em resultado de incêndios florestais no nordeste 

do país (USAID 2010). O resultado disto é a degradação e destruição do habitat da fauna bravia e dos recursos alimentares 

vitais para a sobrevivência de mamíferos de grande porte, como a girafa. Griffin (1999) afirmou ser provável que a girafa 

venha a ficar em perigo na Namíbia se persistirem factores de ameaça como a sobreexploração, destruição intensiva e 

fragmentação do habitat, ou outros distúrbios ambientais.  

Na Zâmbia, o uso descoordenado da terra, em especial para fins de agricultura e de assentamento, tanto dentro do parque 

(por comunidades legalmente estabelecidas) como nas Áreas de Gestão de Caça circundantes, está a contribuir para a 

perda e fragmentação de habitat, e para maiores conflitos entre pessoas e animais. O PN Sioma Ngwezi, por exemplo, é 

altamente susceptível a incêndios florestais no final da estação seca, altura em que os agricultores da região fazem as suas 

queimadas, afectando assim a distribuição e abundância de vida selvagem dentro e fora do parque (Chase & Griffin 2009). 

Há cada vez maior intrusão nos parques nacionais do Zimbabué pelas comunidades circundantes e seus desenvolvimentos 

agrícolas (Dunham et al. 2001-2013). Com os assentamentos erráticos de agricultores de subsistência em grandes áreas 

extensivas, a girafa e outros animais selvagens estão a desaparecer (P. Johnstone, comunicação pessoal). No caso da girafa 

no Zimbabué, a intrusão humana e a caça furtiva associada, a degradação e a fragmentação do habitat constituem as 

maiores ameaças directas. 
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3.2. Caça Ilegal (Furtiva)  

A caça ilegal (furtiva) é uma das ameaças mais severas à girafa e a outros animais selvagens em toda a África (Lindsey et 

al. 2012). Angola foi devastada por conflitos armados prolongados durante mais de quatro décadas: a 14 anos de luta de 

libertação (1961-1974) seguiram-se 27 anos de guerra civil (1975-2002; Central Intelligence Agency 2019; Russo et al. 

2003). Estes longos períodos de guerra não só causaram enorme sofrimento às pessoas, como também afectaram 

gravemente a fauna bravia (The Wild Foundation 2013; Kumleben 1996). A presença generalizada de minas terrestres 

provocou ferimentos e a morte a pessoas, gado e animais selvagens, e condicionou o acesso à terra em grande parte do 

país (Russo et al. 2003). A carne de caça constituiu uma fonte essencial de alimento para os pobres e a caça ilegal atingiu 

proporções alarmantes (The Wild Foundation 2013; NFRA 2009; NBSAP 2007). Embora a maioria dos habitats naturais de 

Angola tenha permanecido relativamente intacta, as populações de fauna bravia foram severamente sobreexploradas, 

até ao seu desaparecimento, em especial na Província de Cuando Cubango (Kuedikuenda & Xavier 2009; NFRA 2009; 

USAID 2008; Russo et al. 2003; Kumleben 1996), presumindo-se que a girafa tenha sido extinta no país (East 1999). 

No Botsuana, as girafas são caçadas ilegalmente pela sua carne (Rogan et al. 2015), ossos (Barbee 2015) e partes do corpo, 

como a pele, orelhas e cauda (Muller 2008). A Statistics Botswana (2015) relatou que a incidência da caça furtiva aumentou 

de 2009 para 2013, com Rogan et al. (2015) a estimar uma média de 98 girafas mortas anualmente para o mercado ilegal 

de carne de animais selvagens. Apesar das leis rigorosas relativas à caça de animais selvagens para obtenção de carne, os 

caçadores furtivos raramente se sentem dissuadidos porque as penas são muitas vezes muito menos severas do que o 

lucro da caça, como é o caso de multas de baixo valor, penas suspensas, ou nenhuma multa ou pena de prisão mesmo 

após condenação (Rogan et al. 2015; Barnett 1997). Associado ao facto de as armas de fogo serem de acesso relativamente 

fácil no mercado negro, são poucos os desincentivos para dissuadir os caçadores furtivos de caçar girafas e outros animais 

selvagens. Alguns caçadores furtivos conseguem mesmo evitar a condenação: como exemplo, num período de 30 meses 

desde 2009, foram presos 64 suspeitos de caça furtiva na concessão NG26 no norte do Botsuana, mas nenhum foi 

condenado (Lindsey et al. 2013). 

Tendo sido outrora uma área repleta de biodiversidade, as populações de fauna bravia no PN Sioma Ngwezi da Zâmbia 

foram dizimadas durante os conflitos que caracterizaram a história da região (PPF 2013). Os 25 anos de Guerra Civil em 

Angola e a caça ilegal devastaram as populações de fauna bravia no PN Sioma Ngwezi, vizinho do país (Chase & Griffin 

2009; APN 2003; East 1999). A proximidade entre este parque e o PN Luengue Luiana, do outro lado da fronteira, no sueste 

de Angola, e base das operações militares da UNITA, expôs a fauna bravia do parque a grande intensidade de caça ilegal 

(Chase & Griffin 2009). Os refugiados também dependiam da carne de animais selvagens para a sua subsistência, e a caça 

furtiva é difícil de controlar nestas áreas (WCS 2014; Chase & Griffin 2009). Segundo um relatório de 2003 da African Parks 

Network (APN), a destruição da fauna bravia no PN Sioma Ngwezi foi muito maior do que o inicialmente se pensava (APN 

2003).  

3.3. Comércio Ilegal 

Por toda a ACTF KAZA, o comércio ilegal local e regional de girafas e produtos de girafa constitui um risco actualmente 

desconhecido para estes animais. A magnitude da ameaça do comércio ilegal de girafas e seus produtos é pouco 

conhecida, não só na ACTF KAZA, mas em toda a África. Esta ameaça exige uma avaliação mais aprofundada, dado 

observar-se recentemente um aumento da quantidade de ossos de girafa esculpidos nos mercados turísticos locais na 

Namíbia, mas não foi ainda feita qualquer avaliação na ACTF KAZA. Se necessário, deverão ser desenvolvidas intervenções 

explícitas para contrariar esta ameaça. 
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3.4. Alterações Climáticas  

O clima é outro factor importante que afecta directamente os números das populações de fauna bravia em toda a África. 

A ACTF KAZA situa-se numa zona árida do continente, caracterizada por grandes extensões de deserto/terreno arenoso e 

temperaturas elevadas. Contudo, existem também massas de água substanciais na forma de rios, planícies aluviais e zonas 

húmidas, cuja característica de inundação anual faculta um habitat essencial para várias espécies de fauna bravia. Estes 

recursos hídricos não estão uniformemente distribuídos. O PN Hwange e o PN Sioma Ngwezi, por exemplo, não são 

atravessados por rios perenes, criando uma pressão fundamental já que os animais têm de percorrer grandes distâncias 

até aos rios ou dependem de recursos hídricos artificiais, como acontece no Hwange. As mudanças potenciais no regime, 

época, quantidade e qualidade da água resultantes de eventos climáticos extremos podem ter repercussões profundas na 

sobrevivência da fauna bravia, pois a presença de água determina diversos factores como os padrões de reprodução e 

produtividade das terras onde existe pastagem, por exemplo.  

Considerando que os vários modelos climáticos prevêem a redução da precipitação e pluviosidade com o aumento da 

temperaturas na ACTF KAZA, é essencial que sejam pesquisadas e implementadas medidas para aumentar a resiliência 

das espécies, defendendo simultaneamente a causa da conectividade hidrológica entre ecossistemas de água doce e 

relativos recursos críticos, como os dos planaltos de Angola, cujo fluxo continua a ser absolutamente essencial para o delta 

do Okavango, por exemplo.  

O Botsuana viveu uma seca de 20 anos que começou no início dos anos 80, o que oferece uma explicação possível para a 

diminuição de muitas espécies de fauna bravia, incluindo a girafa no norte da Ngamiland e na GR Moremi (Chase et al. 

2015; Gifford 2013). O Delta do Okavango é sensível à seca e depende da precipitação em Angola e, em menor escala, na 

Namíbia e no Botsuana, para suprir as suas planícies aluviais. A precipitação média e os níveis de cheia no Delta do 

Okavango continuaram a cair ao longo dos anos 90, atingindo o nível anual mais baixo em 1996 (desde que começaram 

os registos, nos anos 20). Surpreendentemente, Chase et al. (2015) descobriram que as populações de girafa na Ngamiland 

eram mais baixas em anos de maior caudal, possivelmente em resultado de deslocações. Pesquisa adicional pode 

contribuir para saber mais sobre o assunto.  

Prevê-se que os impactos associados de temperaturas e taxas de evaporação mais altas combinados com menor 

precipitação – em resultado das alterações climáticas – resultem numa desertificação crescente na maior parte da 

Namíbia, em menor produção primária dos territórios de alimentação e menor capacidade de carga de fauna, incluindo a 

girafa (USAID 2010). 

Na Zâmbia, as projecções climáticas indicam regimes de precipitação mais variáveis, aumento das temperaturas e eventos 

climáticos mais extremos (cheias e secas intensas) (USAID 2016a). Ao Zimbabué aplicam-se previsões semelhantes, com a 

maior probabilidade de eventos climáticos extremos mais prolongados (cheias, secas, ciclones) virem a afectar o país 

(USAID 2016b). É necessária mais pesquisa para compreender completamente a ameaça que isto representa directamente 

para a girafa, país por país.  

4. Visão, Metas e Objectivos Estratégicos  

4.1. Finalidade e Processo  

A conservação e gestão da girafa na ACTF KAZA é fundamental para a sua sobrevivência, dado que o território proporciona 

um habitat importante para a espécie. Sabe-se relativamente pouco sobre as populações de girafa na ACTF KAZA e, 
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portanto, os levantamentos e a monitorização, bem como a identificação e mitigação de ameaças, são prioridades centrais 

para a sobrevivência e persistência a longo prazo da espécie na natureza. Estes esforços em curso constituirão o suporte 

de iniciativas de conservação subsequentes e fornecerão linhas de base valiosas para medir o sucesso destas actividades.  

A elaboração da estratégia começou com a identificação inicial das principais partes interessadas (a nível individual e 

institucional), para fins de consulta. As partes interessadas identificadas incluíram todas as autoridades para a fauna bravia 

dos Estados parceiro da KAZA, o Secretariado da KAZA especialistas em conservação locais, regionais e internacionais de 

instituições académicas e de investigação, e organizações não governamentais. Em preparação para o workshop de partes 

interessadas, a Giraffe Conservation Foundation compilou e partilhou informação sobre ecologia, distribuição, 

abundância, e ameaças à conservação da girafa, bem como legislação pertinente para a conservação em KAZA, a partir de 

dados primários e secundários.  

Nos dias 14 e 15 de Junho de 2021, foi realizado um workshop virtual de consulta às partes interessadas. O workshop 

seguiu um processo de planificação estratégica modificado, criado pela Comissão para a Sobrevivência de Espécies da 

UICN, com contributos de todos os Estados parceiros da KAZA, tendo como finalidade de compreender melhor as 

tendências, oportunidades e ameaças actuais à conservação da girafa em cada um dos países.  

A estratégia foi adoptada pelo Comité de Ministros da KAZA em XXXX, concentrando-se agora na Visão, Objectivo e 

Objectivos Estratégicos de longo prazo e nas Ações Prioritárias para os alcançar. 

4.2. Visão 

Um futuro sustentável para as populações viáveis de girafas austrais no território da KAZA através de uma boa gestão dos 

ecossistemas, investigação e divulgação, promovendo a coexistência, contribuindo para a subsistência das pessoas e 

fomentando a cooperação e o desenvolvimento regional. 

4.3. Meta 

Criar um ambiente propício para maximizar as oportunidades ecológicas e económicas de conservação da girafa no 

território da KAZA. 

4.4. Objectivos Estratégicos  

Objectivo 1:  Identificar e tratar dos riscos e ameaças à girafa em todo o território da ACTF KAZA. 

Objectivo 2: Criar oportunidades para impulsionar a conservação da girafa no território da KAZA. 

Objectivo 3: Apoiar a coexistência com as populações de girafa em todo o território da KAZA. 

Objectivo 4:  Apoiar a harmonização de políticas tomando a conservação e gestão da girafa em consideração 

4.5. Actividades Estratégicas  

A maioria das actividades estratégicas destacadas são transversais aos quatro Objectivos Estratégicos e, como tal, não 

estão agrupadas especificamente.  
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4.5.1. Actividade Estratégica 1: Pesquisa e criação de conhecimento (primeiro na 

componente de país e depois no território da KAZA)  

• Avaliação histórica da distribuição da girafa e análise comparativa da população actual para identificar pontos 

críticos. 

• Análise de situação da população de girafas, incluindo todas as ameaças/pressões e recomendações de mitigação. 

4.5.2. Actividade Estratégica 2: Planeamento da gestão da conservação da girafa  

• Restabelecer (aumentar) a distribuição das populações de girafa onde estejam localmente extintas. 

• Apoiar a gestão das populações existentes de girafa (incluindo gestão de populações pequenas). 

• Equipar e apoiar os esforços de aplicação da lei. 

4.5.3. Actividade Estratégica 3: Capacitação e sensibilização  

• Avaliar o conhecimento, atitude e percepções (estudo KAP) das comunidades locais em relação à girafa para fins 

de coexistência e introdução (CBC). 

• Workshops e cursos específicos sobre conservação e maneio da girafa para veterinários de campo e ecologistas 

(incluindo protocolos de recolha de dados). 

• Campanhas de sensibilização comunitária para a conservação das girafas e coexistência com elas.  

4.5.4. Actividade Estratégica 4: Harmonização de políticas 

• Compilar e avaliar as políticas nacionais e regionais de fauna bravia e conservação relevantes para a girafa, 

existentes nos países parceiros  

• Recomendar áreas de harmonização  

4.6. Acções Prioritárias 

 Curto prazo  
(1-2 anos) 

Médio prazo 
(3-4 anos) 

Longo prazo 
(5+ anos) 

Identificar, recolher e compilar dados 

ambientais para avaliar a ecologia espacial 

da girafa, a dinâmica populacional e a 

ecologia de alimentação e comportamental 

Criar programas de sensibilização e 

capacitação (capacitação de 

ecologistas e veterinários, 

sensibilização para as partes 

interessadas, etc.) (acção contínua) 

Criar programas de sensibilização e 

capacitação (capacitação de 

ecologistas e veterinários, 

sensibilização para as partes 

interessadas, etc.) (acção contínua) 

Criar Grupo de Trabalho/Grupo Operacional 

de Conservação da Girafa para rever a 

estratégia anualmente 

Identificar oportunidades para 

(incrementar) os benefícios 

comunitários 

Monitorização do desempenho da 

população de girafa incluindo 

populações isoladas e conectadas  
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 Curto prazo  
(1-2 anos) 

Médio prazo 
(3-4 anos) 

Longo prazo 
(5+ anos) 

Usar a tecnologia de satélite GPS para avaliar 

os padrões de movimentação locais e 

transfronteiriços da girafa 

Oportunidades de capacitação para 

guardas-florestais (acção em curso) 

Desenvolver a política de girafa da 

KAZA para a região e para contribuir 

as revisões da CITES 

Levantamentos populacionais a realizar – 

existe uma oportunidade com os 

levantamentos aéreos de elefantes em curso 

(acção contínua). Incorporar levantamentos 

da população de girafas nos levantamentos 

já instituídos de grandes mamíferos 

Fazer face às ameaças identificadas 

por avaliações à escala apropriada 

Fazer face às ameaças identificadas 

por avaliações à escala apropriada 

Documentar doenças históricas e 

emergentes das girafas e estabelecer 

protocolos de gestão 

Angariar fundos colectivamente 

para facilitar a implementação das 

actividades da estratégia 

Angariar fundos colectivamente para 

facilitar a implementação das 

actividades da estratégia 

Avaliação taxonómica/genética e 

caracterização das espécies/subespécies de 

girafa 

Apoiar as actividades de aplicação da lei e 

equipar devidamente os guardas-florestais 

/batedores comunitários (acção contínua) 

Avaliações legais de esforços de conservação 

de girafas realizados a nível dos países 

Avaliação da adequação e habitat e 

conectividade para girafa 

Conhecimento, Atitude e Práticas (KAP) 

relacionadas com a girafa a partir de estudo 

comunitário  

Sensibilizar a nível de país / governo (por 

exemplo, Dia Mundial da Girafa 21 de Junho) 

Avaliação de impacto das reintroduções de 

girafa na KAZA  

Criar protocolos para recolha e partilha de 

dados sobre a girafa 

Fazer face às ameaças à girafa identificadas 

por avaliações à escala apropriada 

Aprovação da estratégia pelas estruturas da 

KAZA 

Angariar fundos colectivamente para facilitar 

a implementação das actividades da 

estratégia 
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5. Implementação da Estratégia de Conservação da Girafa da ACTF KAZA 2022-26  

A Estratégia de Conservação da Girafa da ACTF KAZA é apenas um documento-quadro vivo e a implementação de acções 

é a chave para alcançar os objectivos estratégicos. Assim, é necessária uma estrutura ampla para supervisionar a 

implementação e monitorizar o progresso. Depois de concluída e aprovada, a estratégia será oficialmente lançada através 

do Secretariado da KAZA. O Grupo de Trabalho de Conservação da KAZA supervisionará a implementação da Estratégia. 

Recomenda-se, por isso, que esta implementação seja integrada no seu programa e que o Grupo de Trabalho de 

Conservação da KAZA procure apoio/assessoria adicional junto das diversas partes interessadas e parceiros, se e quando 

necessário. O Grupo de Trabalho deve considerar a criação de um grupo operacional para rever anualmente o progresso 

e a estratégia.  

6. Conclusão 

A tónica desta Estratégia de Conservação da Girafa de ACTF KAZA 2021-25 está na implementação das acções estratégicas 

de curto prazo identificadas para a concretização da meta e objectivos estratégicos. Anteriormente a esta Estratégia, as 

actividades dirigidas à girafa estavam a ser implementadas de forma ad hoc. Com esta Estratégia adoptada, a 

implementação das actividades de conservação da girafa por todo o território será mais racionalizada e irá requerer 

recursos adicionais. Há já demasiado tempo que a girafa e seus habitats têm sido alvo de pouca atenção mas agora, com 

esta Estratégia, existe uma oportunidade para aumentar o foco e o apoio, em benefício da espécie e do habitat que esta 

precisa ou usa. O facto de os Estados parceiros da KAZA e de os parceiros de desenvolvimento terem uma orientação para 

a conservação, dá-nos esperança que se empenharem nesta Estratégia e a implementem, aumentando assim o perfil e o 

valor da girafa no território. 

 

O futuro e sobrevivência da girafa em ACTF KAZA não podem depender apenas dos esforços dos Estados parceiros. É 

importante que as comunidades vizinhas e/ou que vivem em áreas-chave da área de distribuição da girafa desempenhem 

um papel fundamental na sua conservação. As comunidades locais são parceiros inestimáveis e esta Estratégia propõe 

incentivos para as encorajar a participar na conservação da girafa, para alcançar populações maiores e mais viáveis nas 

várias áreas da KAZA. 
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8.  Apêndices 

Apêndice I: Lista de participantes do workshop consultivo para o desenvolvimento da 

Estratégia de Conservação da Girafa da ACTF KAZA, 14-15 de Junho de 2021  
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Apêndice II: Quadro Conceptual da Estratégia de Conservação da Girafa da ACTF KAZA 
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