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uma viagem através do

KAZA
Área de Conservação Transfronteiriça do Kavango Zambeze



A Área de Conservação Transfronteiriça do 

Kavango Zambeze (KAZA) é a maior área de 

conservação terrestre transfronteiriça do mundo. 

Abrangendo as fronteiras de cinco países da África 

Austral – Angola, Botsuana, Namíbia, Zâmbia e 

Zimbabué – cobrindo uma área de mais de 519 

000 km quadrados (200 387 milhas quadradas) e 

ostentando três Património Mundial da UNESCO, 

é um tesouro de maravilhas naturais e culturais.

A iniciativa da Área de Conservação 
Transfronteiriça KAZA  (TFCA) 

é liderada pelos governos dos cinco 
países parceiros. A sua missão é: “Gerir 
de forma sustentável o ecossistema do 
Kavango Zambeze, o seu património 
e recursos culturais com base nos 
melhores modelos de conservação 
e turismo para o bem-estar sócio-
económico das comunidades e outros 
intervenientes na e em torno da eco-
região através da harmonização de 
políticas, estratégias e práticas”.

Uma viagem através das numerosas 
fronteiras dentro da área do KAZA tem 
qualquer lista de baldes a transbordar 
de possibilidades: cenários icónicos 
de natureza selvagem que são o lar 
da maior densidade e variedade de 
animais africanos, a oportunidade de 
conhecer os locais para recompensar as 
interacções culturais, experimentar o 
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KAZA 
em foco
Experimente a vida selvagem, 
safari aventura, comunidade e 
a cultura no coração de África
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verdadeiro ecoturismo e a conservação 
em acção, e visitar três sítios do 
Património Mundial da UNESCO 
– Mosi-oa-Tunya/Victoria Falls, o 
Delta do Okavango e as pinturas dos 
bosquímanos das Colinas de Tsodilo.

 O KAZA compreende um mosaico 
de usos da terra, com 36 parques 
nacionais formalmente proclamados 
e numerosas outras áreas protegidas e 
terras comunais. A quantidade de flora 
e fauna é notável, lar de quase 75% dos 
elefantes da África Austral, 24% dos 
restantes cães selvagens ameaçados 
de extinção no mundo e cerca de 600 
espécies de aves. 

Mas há mais a experimentar 
o KAZA do que as actividades 
convencionais de safari e os encontros 
com a vida selvagem em passeios de 
caça, caminhadas no mato e excursões 
de barco. Esta brochura mostra como 

transformar uma viagem numa 
experiência mais gratificante através 
do envolvimento com a comunidade, 
cultura e conservação do KAZA. 
Isto cria um itinerário de viagem 
holístico e gratificante que aborda 
as sensibilidades e aspirações dos 
viajantes de hoje.  

A informação seguinte coloca 
o KAZA em foco e oferece uma 
selecção de actividades para tirar o 
máximo partido de uma viagem à 
área. Isto inclui sugestões sobre como 
interagir significativamente com as 
comunidades e o seu rico património 
cultural, apoiar as empresas locais, 
participar em projectos de conservação, 
experimentar a vida selvagem, desde 
safari até à pesca e à observação de 
aves, e visitar sítios do Património 
Mundial imperdíveis.  Bem-vindo à 
KAZA...
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 SÍTIOS DA UNESCO  

 PATRIMÓNIO 

 MUNDIAL DO KAZA 

 TSODILO HILLS  
Este afloramento rochoso de 
quartzito no deserto plano do 
Kalahari contém mais de 4 500 
pinturas rupestres sagradas e 
simbólicas no seu estado original, 
registando a actividade humana 
durante mais de 100 000 anos.

Imagem: Björn Lauen

 O DELTA DO OKAVANGO   
As cheias anuais enchem este delta 
interior único, saturando a sua bacia 
de areia para criar uma zona húmida 
imaculada que é considerada um 
local de Valor Universal Excepcional. 
O Delta satisfaz todos os desejos de 
safari para ver diversas espécies e 
animais em perigo de extinção.

Imagem: James Kydd

 MOSI-OA-TUNYA/ 
 CATARATAS DE 
 VITÓRIA 
O rio Zambeze tem 1,7 km (1 milha) 
de largura quando mergulha 
ruidosamente nos desfiladeiros que 
compõem as Cataratas do Vitória. A 
névoa iridescente do spray, criando 
bolsas de floresta tropical, pode ser 
vista a 20 km (12 milhas) de distância.

Imagem: Jacques Marais
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UNIVISA KAZA
Enquanto a vida selvagem pode migrar 
através de corredores sem interrupções, 
os humanos ainda têm de carimbar as 
entradas e saidas dos cinco países do 
KAZA. Com o objectivo de aumentar o 
turismo na região, o UNIVISA do KAZA 
foi lançada pela primeira vez em 2016 
como um visto de 30 dias para viagens 
ilimitadas entre a Zâmbia e o  
Zimbabué, e com uma viagem limitada 
de 24 horas ao Botsuana. Desde então, 
realizaram-se consultas destinadas a 
implementar o UNIVISA em Angola e  
na Namíbia – e mesmo para além deste 
país. À chegada a qualquer ponto de  
entrada internacional dentro do KAZA, 
pergunte se esse país está a oferecer o 
UNIVISA KAZA.  
kavangozambezi.org
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A maioria dos viajantes estão 
habituados a uma paisagem que 

permanece bastante constante, com 
talvez uma montanha ou um lago a 
criar um desvio da rota mais directa. No 
KAZA, nada é constante. As condições 
estão sempre a mudar quando rios como 
o Okavango, Zambeze, Chobe e Kafue 
se expandem e se espalham por vastas 

planícies aluviais, zonas húmidas e 
pântanos. 

A maioria dos viajantes estão 
habituados a uma paisagem que 
permanece bastante constante, com 
talvez uma montanha ou um lago a 
criar um desvio da rota mais directa. No 
KAZA, nada é constante. As condições 
estão sempre a mudar quando rios como 
o Okavango, Zambeze, Chobe e Kafue 
se expandem e se espalham por vastas 
planícies aluviais, zonas húmidas e 
pântanos. 

A precipitação local de Novembro 
a Março não é o que saturou o Delta do 
Okavango, inundou as planícies aluviais do 
Chobe e do rio Zambeze ou fez com que as 
Cataratas do Mosi-oa-Tunya/Victoria Falls 
jorrassem de fúria. Estes espectáculos são 
causados pela chegada das cheias das 

Visitar  
o KAZA
A compreensão da 
paisagem desta iniciativa 
de conservação e 
desenvolvimento de cinco 
países facilita as viagens.

introdução

Imagem: Craig Pusey Photography

 DICAS DE CONDUÇÃO 

A condução no KAZA é facilitada por 
mapas GPS descarregáveis e guias 
de auto-condução. Informação sobre 
requisitos de fronteiras, campismo e 
atracções também pode ser encontrada 
online. Não se esqueça de conduzir pela 
esquerda.
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terras altas angolanas e zambianas, que 
viajaram para sul durante cerca de quatro 
meses para chegar à região do KAZA, antes 
de se espalharem através da bacia de 
areia do Kalahari. Este enorme volume de 
água, enchendo rios e submergindo vastos 
prados, significa que a paisagem na estação 
das chuvas é completamente diferente da 
paisagem na estação seca. Para se deslocar, 
evitar estradas intransitáveis, atravessar 
rios e, muitas vezes, fazer compras no 
campo, é necessário o aconselhamento 
especializado de manipuladores de terreno 
e operadores turísticos. 

Esta panorâmica, apresentada em 
capítulos que mostram as possibilidades 
transfronteiriças e salientam a 
liberdade de viajar no KAZA, 
tem exemplos específicos 
de formas novas e únicas 

de melhorar as ligações humanas e 
intensificar as viagens experimentais. Siga 
estas sugestões para incluir mais variedade 
num itinerário do KAZA e desfrute das 
oportunidades que esta área tem para 
oferecer. 

A brochura também identifica os 
objectivos do KAZA de gerir o ecossistema 
Kavango-Zambezi, pondo em prática 
modelos de turismo sustentável e de 
conservação, ao mesmo tempo que 

proporciona oportunidades económicas 
e elevação para as comunidades locais. 
Isto envolve muitas vezes a mitigação de 
conflitos entre o homem e a vida selvagem, 
especialmente em Áreas de Dispersão 
de Vida Selvagem (AABM). Há inúmeros 
exemplos inovadores nas páginas seguintes 
de como isto está a ser feito, tais como a 
construção de caracóis à prova de leões 
e o recrutamento de comunidades locais 
para serem guardiões da vida selvagem 
em troca de benefícios financeiros. Tais 
projectos estão intrinsecamente ligados 
aos esforços do KAZA para facilitar a livre 
circulação de animais ao longo de seis 
corredores WDA identificados, permitindo 
que a vida selvagem siga o seu instinto 
de migrar através de grandes distâncias, 
independentemente das fronteiras  
dos países.
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Povo do KAZA

O KAZA é uma celebração colorida de culturas, línguas 
e tradições. Não há uma descrição que possa definir 
a enorme diversidade desta área transfronteiriça, 
habitada por pessoas que se identificam não apenas 
com cinco países diferentes, mas com uma multitude 
de tribos.

 hierarquia tribal 
Um conhecimento da hierarquia tribal 
promoverá uma maior compreensão 
dos protocolos culturais ao conhecer 
o povo do KAZA. Este exemplo de 
estrutura tribal tradicional da região 
Zambeze da Namíbia é comum a 
muitas tribos. Cada aldeia tem um 
chefe – ou mais frequentemente nos 
dias de hoje uma chefe – que consulta 
um chefe/chefe sénior (induna) que 

representa várias aldeias no conselho 
tribal (khuta), que é o órgão legislativo, 
administrativo e judicial mais elevado 
da área tribal. Este é presidido pelo 
conselheiro principal (ngambela) e, 
em última instância, pelo chefe dessa 
autoridade tradicional. A ngambela 
comunica os desejos do chefe à 
comunidade através da induna e  
vice-versa.
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 POR AMOR À LÍNGUA 

A s muitas e diversas culturas do 
KAZA vivem lado a lado, cada 

uma falando a sua própria língua mas 
também as dos seus vizinhos mais 
próximos, e normalmente também 
alguns dialectos. Gilbert Kaimfa de 
Livingstone é um Tonga que também 
fala Toka-Leya, Lozi e quatro outros 
dialectos africanos, bem como inglês. 
Com mais de 70 tribos diferentes 
e muitos mais vernáculos só na 
Zâmbia, as suas oito línguas só o farão 
compreender num raio de algumas 
centenas de quilómetros da sua casa. 
Uma coisa partilhada pela maioria dos 
grupos culturais do KAZA é o prato 
principal de hidratos de carbono da 
papa de farinha de milho (funge). Para 
Gilbert, chama-se nshima, mas do 
outro lado da Ponte de Victoria Falls, 
no Zimbabué, e em grande parte do 
Botsuana, é conhecida como sadza, 
enquanto que os namibianos se referem 
a ela como pap ou inkoko.

Outro exemplo de complexidade 
linguística é como a língua Chitonga do 

povo Tonga falada em partes do vale do 
rio Zambeze é diferente da falada no 
planalto, e é quase ininteligível para o 
Tonga do Malawi ou o Tsonga (Tonga) de 
Moçambique. 

As línguas bantu usam 
frequentemente prefixos para indicar 
uma categoria para um substantivo, por 
exemplo, ba- ou mo- pode distinguir 
pessoas (Batonga), e chi- ou si- pode 
significar a língua, como em Chitonga. 
No Botsuana, todos os cidadãos são 
referidos como Batswana, uma pessoa 
é um Motswana e a língua nacional é 
Setswana. No entanto, o país possui 
uma variedade de outras línguas locais.

Comum a todos os grupos 
linguísticos é protocolo e  cortesia,  
todas as conversas começam com o 
inquérito educado, “Bom dia/boa tarde, 
como está?” Domine esta saudação na 
língua local com a ajuda de um guia, 
e o povo do KAZA abrir-lhe-á os seus 
corações.

introdução

Imagem: Björn Lauen

Imagem: Carrie Hampton 



Povo do KAZA
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 Uma ocasião real 
A cultura Barotse permeia o bairro 
zambiano do KAZA. Em Março ou Abril, 
quando as cheias subiram, a cerimónia do 
Kuomboka marca a ocasião em que a litunga 
(rei) é remada por mais de 100 guerreiros na 
barcaça real que desce o rio Zambeze até ao 
seu palácio de Inverno em terras mais altas. 
Este espectáculo está impregnado de ritual, 
caracterizando a unidade do povo Lozi e as 
suas ligações com a paisagem.

 Ligar os pontos –
 corredores de migração 
 da vida selvagem 
Foram identificadas seis áreas de 
dispersão de vida selvagem no KAZA, 
oferecendo ligações críticas para a 
migração de animais entre países através 
de áreas protegidas. A criação de uma 
economia sustentável da vida selvagem 
que beneficie as pessoas que vivem 
nestas áreas e as encoraje a conservar a 
vida selvagem é uma prioridade.

	  Zambezi-Chobe-Floodplain
	  Hwange-Kuzuma–Chobe
	  Rio Kwando
	  Zambezi-Mosi-oa-Tunya
	  Hwange-Makgadikgadi-Nxai
	  Khaudum-Ngamiland

 símbolos de parentesco 
Os totems (um objecto natural ou animal 
que se acredita ter significado espiritual por 
uma determinada sociedade e que é adoptado 
por ela como um emblema) servem como 
emblemas para denotar parentesco ou 
uma relação mística com um animal 
ou planta. Aqueles que partilham o 
mesmo totem são considerados como 
parentes, mesmo que não pelo sangue. Os 
totems também distinguem os clãs uns 
dos outros. Por exemplo, os diferentes 
clãs do povo Shona do Zimbabué são 
identificados por pelo menos 25 totem 
diferentes, incluindo o Ngwena (crocodilo), 
Shumba (leão), Nzou (elefante) e Dziva 
(hipopótamo). O Chefe Inyambo Yeta, da 
chefia Shesheke da Zâmbia, decorou as 
suas portas do palácio Mwandi com um 
totem de búfalo, simbolizando a feroz 
habilidade de defesa utilizada para repelir 
a invasão do território.

Imagem: Sarah Kerr

Imagem: Carrie Hampton 



 À PROCURA DE UMA AVENTURA 

As Cataratas do Mosi-oa-Tunya/
Victoria há muito que atraem 
viajantes que procuram uma 
adrenalina, sendo talvez o mais 
ousado o salto de bungee de 111 
metros da Ponte das Cataratas 
de Vitória. Outras emoções 
vertiginosas incluem o balanço do 

desfiladeiro, o tirolesa, o salto de 
helicóptero e o voo em micro-luz. 
Fique molhado e selvagem com 
um mergulho na Piscina do Diabo 
na própria beira das cataratas, ou 
rafting de água branca, que quase 
de certeza o vai depositar no rio 
Zambeze espumoso.

zâmbia • zimbabué

Terra de aventuras:
Livingstone e Victoria Falls

Quase todos os safaris no KAZA incluem uma visita a Mosi-
oa-Tunya/Victoria Falls, quer do lado zambiano quer do lado 
zimbabueano. As cataratas são um espectáculo a contemplar, 
mas existe um mundo de outras possibilidades de experimentar 
a vida em Livingstone e nas Cataratas de Vitória a partir de 
novos ângulos.
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S eguindo a trajectória do rio 
Zambeze, a terra fractura-se 

subitamente numa falha geológica 
de 1,7 km de largura, e sobre ela cai 
um dos maiores volumes de queda de 
água do mundo. O jacto projecta até 
ao céu, enquanto os arco-íris tocam 
bolsas de floresta tropical indígena, 
dando origem ao nome Lozi Mosi-oa-
Tunya, ou “Fumo que Troveja”. Trata-se 
das Cataratas Vitória, um Património 

Mundial da UNESCO e uma das Sete 
Maravilhas Naturais do Mundo. Uma 
ponte, construída em 1905 através do 
segundo desfiladeiro das Cataratas 
Vitória, liga a Zâmbia e o Zimbabué. 
Esta ponte rodoviária, ferroviária e 
pedonal, juntamente com os aeroportos 
internacionais tanto de Livingstone 
como de Victoria Falls, proporciona um 
excelente acesso a todas as atracções e 
aventuras na região.

 GUARDIÕES DA VIDA 
 SELVAGEM DO KAZA  
Sem a protecção empenhada 
da vida selvagem africana por 
unidades unidades anti-caça 
furtiva, constituídas por homens 
e mulheres, não haveria turismo 
de safari, e a ecologia natural e 
a economia local entrariam em 
colapso. Respectivas agências de 
fauna bravia são responsáveis 
pelas operações anti-caça furtiva, 
e estas unidades encontram-se em 
todo o KAZA. Estão a ser levadas a 
cabo operações transfronteiriças de 
fiscalização, que deverão aumentar 
como parte dos esforços contínuos 
do KAZA para harmonizar e reforçar 
a colaboração. Os esforços anti-
caça furtiva apoiados pelo Estado 
colaboram frequentemente com 
organizações sem fins lucrativos, 
onde homens e mulheres dedicados 
vão em patrulhas com unidades 
do parque nacional, por vezes 
acompanhados pela força policial 
ou exército local. Juntos, eles 
provam ser um eficaz dissuasor. 
Por exemplo, na zona das Cataratas 
de Vitória, mais de 850 caçadores 
furtivos foram presos e mais de 
22 000 armadilhas foram removidas. 
Na região de Sebungwe, no Lago 
Kariba, a caça furtiva de marfim 
cessou praticamente devido a 
esforços concertados contra a caça 
furtiva, após a perda de 11 000 
elefantes (75% da população local) 
desde 2006. O turismo é essencial 
para a economia da vida selvagem 
no KAZA e contribui directamente 
para estes louváveis guardiões da 
vida selvagem africana.

Imagem: Jacques Marais

Imagem: Jacques Marais

Angola

Zâmbia

Namíbia
Botsuana

Zimbabué



7

 CULTURA DE ABUTRE 
Os abutres são os limpadores do mato, comendo 
70% das sobras de carniça, assegurando que não 
há carne em decomposição para que as doenças 
se propaguem. Mas esta tem sido também a 
sua ruína. Os seus números estão a diminuir 
devido à perda do fornecimento de alimentos, 
à caça de carcaças envenenadas por caçadores 
furtivos de marfim, à electrocussão em linhas 
eléctricas, e à utilização de partes do seu corpo 
em medicamentos tradicionais. Há muita coisa 

empilhada contra eles, mas às 13 horas todos 
os dias perto de um charco no Parque Nacional 
do Zambeze, as árvores estão cheias de abutres 
de cabeça branca, encapuzados, com cara 
de lapa e com costas brancas, bem como de 
renomados escroques do lixo – cegonhas de 
marabu. É tempo de alimentação, quando as 
aves se atiram ao chão para devorar os restos 
de carne dos restaurantes. Num programa de 
educação e conservação, esta festa de cultura 
de abutres ajuda a proteger estas aves, tão 
essenciais para uma ecologia saudável.   Imagem: Jacques Marais

Imagem: Dietmar Denger



 PINTAR UMA OBRA-PRIMA 
Acende o teu artista interior pintando 
elefantes sobre tela numa oficina de 
arte junto ao rio Zambeze, tanto em 
Livingstone como em Victoria Falls. Isto 
substituiu a equitação de elefantes como 
a mais divertida que se pode ter com 
manadas de elefantes órfãos habituados 
às pessoas, sem comprometer a 
dignidade dos animais. 

Após uma introdução pessoal aos 
elefantes e uma conversa sobre 
conservação de elefantes, é tempo de 
se sentar atrás do seu cavalete e soltar 
o seu génio criativo. Não se preocupe se 
não pegar num pincel desde a escola e 
tiver medo de parecer um idiota – um 
artista local guia-o pacientemente para a 
criação de uma obra-prima.

Algo para a alma

P ara os viajantes que desejam algum 
crescimento pessoal enquanto ainda 

desfrutam das emoções de Mosi-oa-
Tunya/Victoria Falls, a região oferece 
experiências imersivas para ajudar a 
elevar as comunidades locais e contribuir 
para a protecção da vida selvagem. 
Algumas destas actividades incluem:

Programas para voluntários são 
orientados para a acção para ajudar  
fazer  diferença nas comunidades 
e na conservação nas Cataratas de 
Vitória e arredores. As tarefas envolvem 
reciclagem, agricultura rural, educação 
e desenvolvimento comunitário, em 
projectos tais como um grupo de costura 
local ou uma clínica. As actividades estão 
em parceria com líderes tradicionais, 
escolas e autoridades apropriadas. As 
famílias com crianças consideram este 
tipo de volunturismo especialmente 
gratificante.

Viajar com um objectivo é possível 
com itinerários de conservação 

interactivos feitos à medida. Os 
operadores turísticos podem incluir o 
encontro com investigadores de leões, 
cães selvagens ou elefantes, vendo como 
as bombas de gado à prova de leões 
ajudam a mitigar o conflito entre homem 
e vida selvagem em aldeias rurais, e uma 
introdução aos líderes tribais e unidades 
anti-caça furtiva. Além disso, há algumas 
orientações privadas de especialistas em 
vários campos.

Para obter conhecimentos sobre a 
ciência por detrás do resgate da vida 
selvagem, reabilitação, investigação e 
alcance comunitário, é fascinante uma 
visita ao único laboratório forense de 
medicina legal da vida selvagem no 
KAZA. Utilizam técnicas científicas e 
veterinárias para resolver problemas 
de gestão da vida selvagem, tais como 
recolher amostras de ADN de marfim 
escalfado para determinar a sua origem 
regional.

livingstone & victoria falls

 FESTA DA DIVERSÃO 
Festejar com comida grelhada 
debaixo das estrelas com dança, 
canto e percussão é uma actividade 
exclusivamente africana que a 
maioria dos visitantes encontrará 
numa ou noutra estalagem de 
safari. Há também banquetes 
boma de renome em Livingstone e 
Victoria Falls, com pintura facial, 
círculos interactivos de tambores, 
e danças coloridas representando 
muitas das culturas do KAZA.
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 SEXTAS-FEIRAS DE 
 CHITENGE 
Às sextas-feiras, em Livingstone, 
todos os desportistas brilham no 
chitenge, em celebração deste 
colorido tecido tradicional. Impresso 
em estilo batik-estilo em tons 
vívidos, é usado como sarongs e 
lenços de cabeça ou é feito em 
outros artigos de vestuário. Visite um 
mercado de rua, uma loja de tecido 
de rua, ou uma barraca de curio para 
comprar algum chitenge para usar 
na sexta-feira, onde quer que esteja.

Imagem: Africa Albida Tourism

Imagem: Carrie Hampton 

Imagem: Carrie Hampton 

Imagem: Art of Africa



 SABORES DE ÁFRICA 
Numa região onde muitas aventuras 
variadas são possíveis, aceite o desafio 
de experimentar alguns sabores novos e 
invulgares de África. Os vermes mopane 
– lagartas secas da traça imperatriz – 
são uma iguaria altamente protéica e 
sazonal que não é do gosto de todos. 
Mas existem outras experiências 
culinárias para deliciar o paladar mais 
perspicaz. 

Uma viagem gastronómica é 
encontrada ao longo de uma estrada 

poeirenta em Chinotimba – uma 
comunidade perto das Cataratas de 
Vitória – onde as mulheres têm sido 
melhoradas em todos os elementos 
para fornecer uma autêntica refeição 
de restaurante. Isso significa cozinhar, 
servir à mesa, fazer serviço de 
bar, cumprimentar os hóspedes, 
atender o telefone e até mesmo fazer 
contabilidade.

Muitos dos produtos locais têm 
propriedades medicinais amplamente 
utilizadas para auto-medicação, como 
as folhas da árvore moringa ‘milagrosa’, 

cujas qualidades super-alimentares 
aumentam o ‘sangue cansado’, e o 
chá do arbusto da ressurreição, que 
tem benefícios anti-envelhecimento. A 
mucua em pó dá um toque cítrico aos 
smoothies e sobremesas, e é embalado 
com antioxidantes e uma dose saudável 
de vitaminas e minerais. 

Quando confrontado com um menu 
que oferece hummus indumba, bolas de 
mongongo, e sumo de mnyi berry, atira 
cautela ao vento e dá ao paladar de 
África uma prova.
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Imagem: Jessie Sargeant – Our Life Adrift Photo & Video

Imagem: Jessie Sargeant – Our Life Adrift Photo & Video

Imagem: Jessie Sargeant – Our Life Adrift Photo & Video

Imagem: Jessie Sargeant – Our Life Adrift Photo & Video



namíbia • botsuana

Explorando o Chobe:
Kasane, Parque Nacional de 
Chobe, Rio Chobe e Ilha Impalila

Nesta área do KAZA, a vida gira em torno do rio 
Chobe. O turismo está aqui tão concentrado como 
a vida selvagem, que muitas vezes se aproxima da 
habitação humana. Converse com os habitantes locais 
para descobrir como é viver nas proximidades de 
animais selvagens grandes e muitas vezes perigosos.
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O rio Chobe é a força vital desta 
região e proporciona uma fronteira 

entre o Botsuana, nas margens sul, e a 
Namíbia, no norte. O rio tem extensas 
planícies de inundação herbáceas de 
ambos os lados, que desaparecem sob as 
cheias anuais, fazendo das embarcações 
de água a melhor forma de deslocação 
para os visitantes, habitantes locais e 
mesmo para o pessoal da hospitalidade.

Há barcos em abundância no Chobe, 
levando viajantes em excursões de 
caça e de observação de aves, viagens 

de um dia, cruzeiros ao pôr-do-sol, e 
expedições de pesca e fotografia. 

Levar para a água é a forma 
mais conveniente de saltar entre os 
dois países e participar em todas as 
actividades oferecidas. Isto significa 
carimbar o seu passaporte dentro e fora 
da Namíbia nos postos de imigração de 
Kasika ou Impalila Island, e em Kasane 
para o Botsuana, por vezes mais do que 
uma vez por dia. Todos estão localizados 
nas margens do rio Chobe.

 

 KASANE 
Kasane no Botsuana é uma das 
cidades mais movimentadas desta 
região, fornecendo uma variedade 
de restaurantes, alojamento e 
serviços à indústria do turismo, 
particularmente com transporte 
e logística para transferências 
rodoviárias transfronteiriças para 
Victoria Falls e Livingstone, e viagens 
aéreas internacionais e locais. Com 
uma rota principal de Kasane através 
do Parque Nacional de Chobe, não 
é raro encontrar grandes animais 
a atravessar a estrada, mesmo no 
centro da cidade.

 PARQUE NACIONAL 
 DE CHOBE 

O Parque Nacional de Chobe é o lar da 
maior população de elefantes africanos 
do mundo, estimada em mais de 70 000. 
O parque está dividido em quatro nós 
turísticos: a frente do rio Chobe com 
a sua planície de inundação e floresta 
de teca; o Pântano Savuti a oeste, 
cujo canal outrora seco está agora a 

fluir independentemente da seca ou 
da precipitação; o Pântano Linyanti a 
noroeste; e o interior quente e seco entre 
estas áreas. O parque oferece algumas 
das melhores vistas de caça em África, 
com enormes manadas de elefantes 
e búfalos, grandes orgulhos de leão, e 
antílope puku, não visto em nenhum 

outro lugar do Botsuana. Para facilitar a 
livre circulação de animais, as Áreas de 
Dispersão de Animais Selvagens foram 
identificadas como uma prioridade no 
Plano de Gestão Integrada do KAZA, e 
sabe-se que os elefantes migram entre 
o Parque Nacional de Chobe e os países 
vizinhos.

Imagem: Simone Micheletti/Serondela Lodge

Imagem: Carrie Hampton

Angola

Zâmbia

Namíbia
Botsuana
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 TURISMO SUSTENTÁVEL    
O turismo sustentável eficaz consegue 
um equilíbrio entre o respeito pelas 
sociedades e culturas locais, o 
desenvolvimento económico através 
de empresas viáveis que beneficiam 
as comunidades locais, e a utilização 
de recursos com um impacto negativo 
mínimo no ambiente. 

Este facto é representado em 
todo  KAZA, e a componente KAZA do 

Botsuana já dispõe de 63 instalações de 
alojamento com certificação ecológica. 

Os alojamentos comprometidos 
com a tutela cultural e ambiental 
são mais propensos a entrar em 
empreendimentos conjuntos em 
benefício dos guardiões históricos 
destas terras. O Ngoma Safari Lodge, 
numa concessão comunitária adjacente 
à Reserva Florestal Chobe do Botsuana, 
é gerido privadamente em parceria com 
cinco povoados Sibiya. 

O Eco-friendly Serondela Lodge, nas 
margens Namibianas do rio Chobe, foi 
construído como um empreendimento 
de colaboração com a tribo Masubia na 
Conservação de Cabulabula. 

Com muitas escolhas sustentáveis 
disponíveis, espera-se que os visitantes 
adquiram uma maior compreensão do 
impacto social, económico e ambiental 
do seu alojamento e actividades.

Imagem: Serondela Lodge

 O HOMEM CONTRA O 
 REI LEÃO 
Se um leão consegue ouvir e cheirar as suas presas 
mas não as consegue ver, não as caça. Com este 
entendimento vem uma solução simples para o 
conflito entre humanos e leões na área de Chobe 
– Uma tenda espessa e opaca é enfiada em postes 
à volta de caracóis de gado, dentro dos quais os 
animais permanecem seguros durante a noite.  
Guarda-parques, guias de safari e turistas foram 
alistados para reportar avistamentos de leões através 

do WhatsApp ao Chobe Lion Group, uma coligação 
de partes envolvidas na mitigação do conflito da 
vida selvagem. Isto ajuda a construir uma base de 
dados de leões e notifica as comunidades se os leões 
se estão a deslocar para áreas de conflito conhecidas.  

Os leões estão ameaçados de extinção, e estima-
se que apenas 20 000 vivem no meio selvagem. 
Várias organizações estão a trabalhar activamente 
com comunidades e governos para assegurar que 
estes predadores de terras de ápice continuem a ser 
uma visão comum para os turistas em safari  
no KAZA. Imagem: Björn Lauen

Imagem: John Fourie Imagem: Craig Pusey Photography Imagem: Simone Micheletti



kasane, chobe & ilha impalila
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 IMAGEM PERFEITA 

A fotografia e a ornitologia são dois 
dos passatempos mais populares 
do mundo, e no rio Chobe, ambos 
os passatempos podem ser 
bem satisfeitos em ambientes 
espectaculares. Para ajudar a obter 
fotografias dignas de nota, barcos 
fotográficos especializados estão 
equipados com cadeiras giratórias, 
suportes para tripé e câmaras DSLR 
alugáveis com lentes zoom. Os 
hóspedes recebem uma pen drive 
e aulas especializadas, incluindo 
dicas como: concentre-se nos olhos 
dos animais, tente manter o fundo 
simples, e não se concentre apenas no 
zoom, experimente também algumas 
fotografias de grande ângulo.

 ILHA IMPALILA: UMA CONSERVAÇÃO COMUNITÁRIA 
Com cerca de 12 km de comprimento 
e 4 km de largura, a Ilha Impalila 
na Namíbia está rodeada pelos rios 
Chobe e Zambeze, que estão ligados 
pelo Canal Kasai. A Ilha Impalila é 
uma das três conservas comunitárias 
nesta área (as outras são Kabulabula 
e Kasika) e onde nas águas da sua 
ponta oriental se encontram quatro 
países – Botsuana, Namíbia, Zâmbia 
e Zimbabué. A ilha é acessível apenas 
por barco, a menos que se esteja 
hospedado em qualquer um dos seus 

dois safaris. As excursões para Impalila 
podem ser reservadas através de hotéis 
e lodges. 

Apanhar um barco para a Ilha 
Impalila, depois caminhar até uma 
aldeia Subiya para um intercâmbio 
cultural. Aprender sobre a canção e 
dança tradicionais da tribo, que têm 
um grande significado para os aldeões. 
Não se limite a sentar e observar os 
artistas, no entanto – os dançarinos 
adoram quando os turistas se juntam 
a eles.

Dois bois puxam uma carroçaria 
aplaudida de um carro completo 
com bancos dianteiros e traseiros, 
para um passeio pela Ilha Impalila 
com o guia Charles Matengu. Ouça 
as suas histórias de levantamento de 
cabelo de ser um militar da SWAPO 
durante as guerras de fronteira pela 
independência da Namíbia nos anos 
60. 

Quando se chega ao Imbomdeiro 
gigante, com uma circunferência de 
48m, os aventureiros podem escalar 
os seus degraus metálicos para 

observar o ponto onde Botsuana, 
Namíbia, Zâmbia e Zimbabué se 
encontram. Ou explorar a ilha numa 
bicicleta eléctrica e envolver-se com 
os aldeões. Ganhe uma visão da vida 
entre dois rios, onde a recolha de 
água do rio vem com os seus próprios 
desafios – crocodilos e hipopótamos! 

O passeio não está estruturado 
para desfrutar de experiências 
autênticas e espontâneas, como 
saborear a cerveja local, dançar a 
uma beatbox improvisada ou jogar 
futebol com crianças.

Imagem: Carrie Hampton 

Imagem: Carrie Hampton 

Imagem: Sarah Kerr
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livingstone & victoria falls

 O RIO CORRE SEMPRE 
 NESSA DIRECÇÃO? 

O acima exposto seria normalmente 
considerado uma pergunta estúpida, 
mas não por aqui. O rio Chobe corre 
para leste, encontrando-se com o 
Zambeze na confluência de quatro 
países em Kazungula. Mas quando as 
cheias do Zambeze chegam em finais 
de Fevereiro a Maio, o enorme volume 
de água recua para uma distância 
considerável, criando a impressão 
de uma mudança de direcção. 

E sabias que o rio Chobe muda o 
seu nome cinco vezes? É rio Cuando 
em Angola, o Kwando quando chega à 
Namíbia, o Linyanti quando entra no 
Botsuana e faz um desvio triangular ao 
longo de uma linha de falha, o Itenge 
durante cerca de 70 km (43 milhas), 
e depois torna-se conhecido como o 
Chobe, uma vez que corre ao longo 
do Parque Nacional do Chobe, antes 
de convergir com o rio Zambeze.

Imagem: Jacques Marais



botsuana

Coração do Botsuana
Panelas Okavango Delta, Maun, 
Moremi & Makgadikgadi-Nxai

O Delta do Okavango é o maior delta 
interior da Terra, uma das Sete 

Maravilhas Naturais de África e o 1 000º 
Sítio Património Mundial da UNESCO. 
Uma das mais requintadas e prolíficas 
experiências de observação e observação 
de aves do mundo, é também o lar de 
grupos étnicos que estão profundamente 

em sintonia com o mundo natural que os 
rodeia.

O delta é habitat de mais de 400 
espécies de aves, cerca de 200 espécies 
de mamíferos e mais de 150 espécies 
de répteis. Uma forma de ter uma 
ideia de quão rico e diversificado é 
este ecossistema, ao fazer um voo 

Angola

Zambia

Namibia
Botswana

Zimbabwe
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Imagem: Björn Lauen Imagem: Björn Lauen

Imagem: Picture credit here

 MAUN 
Maun situa-se na margem sul do Delta 
do Okavango e, apesar das recentes 
modernizações, carrega a sensação 
de uma cidade fronteiriça poeirenta, 
onde o vestuário cáqui de estilo safari 
é a norma. Para muitos turistas, Maun 
é o ponto de entrada no Delta, e 
muitas vezes no Botsuana. Pequenos 
aviões Cessna entram e saem do 
movimentado aeroporto, transportando 
hóspedes e abastecimentos para as 
luxuosas cabanas de safari do Delta 
do Okavango, muitas das quais são 
inacessíveis por qualquer outro meio.  

 RESERVA DE CAÇA 

 MOREMI 
Declarado reserva de caça pelo povo 
BaTawana em 1963 e nomeado em 
honra do seu chefe, Moremi cobre cerca 
de 35% do leque aluvionar do Delta 
do Okavango. Os seus locais icónicos 
como a Ilha do Chefe, a planície de 
inundação do rio Khwai, a Lagoa Xini 
e a Lagoa Xakanaxa proporcionam um 
habitat exuberante para a abundante 
vida selvagem durante todo o ano. 

 MAKGADIKGADI 

 & PANELAS NXAI 
O nome ‘Makgadikgadi’ implica uma 
‘terra sedenta’ de extrema secura. 
Mas, embora possa parecer estéril, 
uma excursão com Bushmen, um 
passeio com suricatas habituados, 
ou um passeio de caça ao encontro 
de especialidades locais como o leão 
negro, hiena castanha e aardvark, 
revelará uma abundância de vida. 

A paisagem transforma-se durante 
as chuvas de Novembro, com prados 
verde-esmeralda e grandes lagos 
rasos visitados por um flamboyance 
de flamingos e outras aves aquáticas. 
A chuva também desencadeia um 
movimento dramático de gnu e zebra 
sobre uma das mais longas migrações 
de animais em África. Activados por 
uma memória conservada de rotas 
antigas e por uma predisposição 
genética para migrar, percorrem cerca 
de 250 km (155 milhas) desde Chobe 
até aos Nxai Pans, voltando depois 
cerca de dez semanas mais tarde.

Imagem: Arno Pouwels
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As grandes e imaculadas terras selvagens do Delta do 

Okavango e de Makgadikgadi e Nxai Pans oferecem a 

exclusividade de conhecer poucos outros visitantes. O foco é a 

vida selvagem e a cultura, sem melhor forma de aprender tanto 

a cultura do mato como o folclore do que com guias locais.

sobre as suas águas cintilantes. 
Outra oportunidade de observar a 
vida selvagem única, como o esquivo 
antílope aquático sitatunga, é de uma 
canoa tradicional escavada (mokoro), 
conduzida por um guia experiente. 
Para realmente se ligar à natureza e ser 
humilhado por este paraíso, um passeio 

guiado oferece a oportunidade de seguir, 
encontrar e testemunhar os Cinco 
Grandes no seu habitat natural. Outras 
actividades incluem passeios de caça, 
safaris a cavalo, passeios de barco, pesca, 
visitas a aldeias e voos de helicóptero 
panorâmicos.
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 A ARTE DE POLIR UMA 

 CANOA (MOKORO) 
Para rapazes que crescem em aldeias de 
Okavango como Jao, Sepupa e Xaxaba, 
aprender a canalizar um mokoro é 
uma habilidade essencial para a vida. 
O mokoro tradicional é uma canoa 
escavada que proporciona o único 
transporte fiável através dos cursos 

de água do delta. É feita através da 
escavação do tronco de uma árvore longa 
e recta como um ébano, um chacaleiro 
ou uma salsicha, embora hoje em dia 
algumas sejam feitas de fibra de vidro, 
negando a necessidade de cortar árvores 
velhas. A arte de manusear um mokoro 
começa com um bom e robusto poste, 
cortado à altura certa, força e estilo de 
balanço do poler. O poste serve como 

acelerador, direcção, travões e arma 
mais útil em tempos de perigo, que na 
maioria das vezes vem sob a forma 
de hipopótamos. Os polers realizados 
são procurados pela sua capacidade 
de antecipar os hipopótamos e de se 
manterem fora de perigo. Os melhores 
têm uma capacidade inata de saber para 
onde vão numa paisagem aquática que 
está em constante mudança.

Imagem: Carrie Hampton 

Imagem: Arno Pouwels

Imagem: Björn Lauen Imagem: Natural Selection
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 ALIMENTAR A ALMA NA ILHA KUBU 
Ilha Kubu, localizada no meio do Makgadikgadi 
Pans e conhecido localmente como Lekhubu, “o 
afloramento rochoso”, é uma colecção de rochas 
graníticas que se erguem inesperadamente 
de uma paisagem de salinas empoeiradas e 
planas. É um lugar de beleza natural primitivo, 
onde à noite o céu é tão abundante com 
estrelas que tocam o horizonte da terra. Local 
sagrado indígena e monumento nacional, é 
supervisionado pelo Gaing O Community Trust, 

que o gere e obtém rendimentos de parques 
de campismo designados, separados entre os 
magníficos imbomdeiros. As casas-de-banho 
de longa duração são as únicas instalações, 
e os viajantes por terra precisam de ser 
completamente auto-suficientes em alimentos, 
água e combustível. São oferecidos passeios 
guiados, dando uma visão da habitação pré-
histórica, das formações rochosas únicas e da 
flora e fauna locais.

 CAVALGAR NUMA GRANDE RESERVA DO PAIS 

A experiência anterior em equitação é 
um pré-requisito para galopar através do 
Okavango em cavalos suficientemente 
aptos para acompanhar a zebra ou 
gnu, sempre alerta para a possibilidade 
de conhecer leão ou elefante. Tanto o 

cavalo como os sentidos do cavaleiro 
são apurados aos sons, cheiros e vistas 
do mato em excitantes passeios guiados 
de vários dias conduzidos por vários 
operadores. rochas de granito a subir 
inesperadamente.

 TECER PARA TI UM 
 CESTO DE Botsuana 
Uma visita ao Delta do Okavango 
ou Maun está incompleta sem 
visitar um local de tecelagem de 
cestos. As mulheres convergem 
diariamente para tecer frondes 
de palmeira em belos cestos, uma 
habilidade que lhes foi muitas 
vezes ensinada desde muito novas 
pelas suas mães. 

A tecelagem de cestos é um 
meio de subsistência para estas 
mulheres, apoiando-as e às suas 
famílias. 

Os visitantes têm a opção de 
se envolver e aprender a arte da 
tecelagem tradicional de cestos 
e comprar um dos produtos 
acabados aperfeiçoados por um 
perito.

 CELEBRANDO A 
 CULTURA 
No Botsuana, há numerosos 
festivais que celebram as diferentes 
culturas e grupos étnicos do país. 
O Festival Internacional de Artes 
de Maun mostra talentos locais 
e internacionais em literatura, 
poesia, teatro e música. 

Os festivais culturais dos 
Wayeyi em Gumare, o Festival 
anual Tjingirini na aldeia 
de Toromoja, na região de 
Makgadikgadi, e o Festival 
Cultural Cisiyankulu (Basubiya) 
em Kavimba, todos celebram as 
práticas culturais históricas das 
suas comunidades em canto, 
dança, narração de histórias e 
comida.

Imagem: Natural Selection

delta do okavango, maun, moremi & panelas makgadikgadi-nxai

Imagem: Carrie Hampton

Imagem: Natural Selection

Imagem: Arno Pouwels
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Imagem: Björn Lauen

 ALTAS MANOBRAS COM OS BOSQUÍMANOS ZU/’HOANSI 

Para uma visão da sobrevivência neste 
matagal imperdoável, os bosquímanos 
Zu/’Hoansi na área de Makgadikgadi 
partilham a sua sabedoria e tradições 
antigas com os turistas, numa experiência 
enriquecedora e interactiva. Aprendem 
a montar uma armadilha para pássaros, 
desenterrar e beijar um escorpião, fazer 

fogo e preparar chá a partir de vagens de 
sementes, e curar a maioria dos males 
com plantas indígenas. Os golpes altos 
envolvem apanhar e atirar ‘relâmpagos’ 
uns aos outros, e um jogo ousado ao 
ritmo das palmas e do canto, onde um 
jogador bate uma grande pedra na 
madeira e um segundo jogador tem de 

deslizar rapidamente a mão debaixo da 
pedra e sair novamente. O humor e o 
espírito comunitário são evidentes, uma 
justaposição às complexidades dos estilos 
de vida modernos de hoje. A maioria dos 
alojamentos na área de Makgadikgadi 
oferecem esta experiência aos hóspedes.

Imagem: Björn Lauen



O Rio Okavango alimenta as Cataratas do Popa, antes de 
desaguar no Panhandle do Okavango. Longe das margens 
férteis do rio em terras menos irrigadas está a remota 
região selvagem do Parque Nacional de Khaudum, na 
Namíbia, e as Colinas Tsodilo do Botsuana, um Património 
Mundial da UNESCO, famoso pelas suas pinturas de 
bosquímanos.

N a margem ocidental da Região do 
Zambeze, o Rio Okavango separa 

a Namíbia e Angola, antes de fluir para 
o que é conhecido como o Okavango 
Panhandle no Botsuana. Tão relaxado 
como o rio está no Panhandle, também  
é o alojamento, com opções para 
viajantes independentes, pescadores 
e observadores de aves, em pousadas, 
acampamentos, barcos domésticos e 
estâncias ribeirinhas, na sua maioria, de 
proprietários. 

A Popa Falls é uma série de cascatas 
borbulhantes em vez de uma cascata, 
com canais revestidos de papiro perfeitos 

para cruzeiros ao pôr-do-sol. Bebidas e 
petiscos são muitas vezes instalados em 
ilhas, de onde é possível fazer rock-hop 
entre os riachos. 

A Observação de aves é excelente 
nesta região, e é possível marcar de 30-40 
aves diferentes numa manhã. Não se 
aventure muito perto da beira da água – 
nem mesmo para um trovão Narina – pois 
há crocodilos e hipopótamos à espreita. 
A náutica é a forma mais relaxante 
de observar aves; basta deixar voar 
algumas das 450 espécies de aves aqui 
encontradas.

botsuana • namíbia
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A selvagem oeste 
do KAZA

 AS MONTANHAS DE 
 TSODILO 
Este marco icónico foi declarado Património 
Mundial da UNESCO em 2001 devido ao 
seu significado religioso e espiritual único 
para a comunidade local. Tsodilo Hills é 
constituído por três rochas (apelidadas de 
“pai, mãe e filho”), cujo arenito sedimentar 
contém registos arqueológicos da actividade 
humana e das mudanças ambientais ao 
longo dos últimos 100 000 anos. Apesar do 
ambiente seco e hostil, longe de qualquer 
oceano, algumas das 4 500 pinturas rupestres 
retratam pinguins e baleias. Isto tem sido 
atribuído às vastas áreas percorridas pelos 
habitantes desta região. O Chefe Xontae 
explica que as comunidades locais respeitam 
Tsodilo como a casa dos seus espíritos 
ancestrais e um local de culto. Uma visita 
guiada descreve a arte e o seu significado, 
mas, para imbuir-se da espiritualidade do 
local, faça um passeio solitário ao longo 
dos trilhos marcados. Se permanecerem 
no parque de campismo público nas 
proximidades, os visitantes podem reservar 
previamente uma noite mágica de canções 
e danças executadas pelas tribos locais. Imagem: Carrie Hampton 

Imagem: Lisa Blanken

Imagem: Namíbia Wildlife Resorts

Imagem: Björn Lauen
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 VIVER COM ELEFANTES 
No Panhandle Oriental do Okavango, 
cerca de 18 000 elefantes competem 
com cerca de 16 000 pessoas por comida, 
água e terra. Existem 13 corredores 
de elefantes demarcados próximos da 
habitação humana dentro desta secção 
da Área de Dispersão de Vida Selvagem 
do Rio Kwando, onde viver com elefantes 
é parte da vida. 

Uma abordagem holística é utilizada 
para ajudar as comunidades a passar 
do conflito entre humanos e elefantes 

para a coexistência. Os agricultores são 
encorajados a praticar uma agricultura 
“consciente do elefante” dentro de 
campos de aglomerados de elefantes, 
e a aplicar métodos de agricultura 
sustentável para aumentar a segurança 
alimentar. 

Os aldeões também beneficiam da 
“economia do elefante”, com iniciativas 
geradoras de rendimentos, tais como 
o turismo comunitário de marca 
de elefantes, artesanato e produtos 
alimentares como molhos de piripiri (em 
referência ao dissuasor de excrementos 

infestados de piripiri que é incendiado 
para criar um fumo acre que os elefantes 
que atacam as culturas odeiam).  

Num esforço para ajudar a apoiar 
o turismo local de elefantes, está a 
ser construída uma plataforma de 
observação numa das principais vias de 
migração de elefantes. 

Os hóspedes poderão passar uma 
noite numa cama confortável, bem 
acima dos elefantes, onde poderão 
observar e ouvir os rebanhos à medida 
que se deslocam para baixo.

Popa Falls, Okavango Panhandle, Montanhas de 
Tsodilo & Parque Nacional Khaudum 

 PARQUE NACIONAL 
 KHAUDUM 
Com as pinturas dos bosquímanos 
de Tsodilo Hills a leste de Khaudum, 
não é surpreendente que esta parte 
ocidental da Namíbia fosse o domínio dos 
caçadores-colectores, cujas comunidades 
misturam agora estilos de vida antigos 
e modernos em conservas e aldeias em 
redor do parque. Khaudum é uma região 
selvagem indomada e florestada, com 
grandes manadas de elefantes e búfalos a 
atravessar uma fronteira não vedada entre 
a Namíbia e Botsuana. 

Todas as rotas para os dois 
acampamentos rudimentares de Khaudum 
são desafiantes, com off-roading em areia 
profunda e uma caravana mínima de 
dois veículos. As recompensas são 320 
espécies de aves e caça grossa, bem como 
predadores como cão selvagem africano, 
leão, leopardo e hiena malhada. Khaudum 
tem poucos visitantes – como os intrépidos 
entusiastas dos 4x4 gostam. Se sair para 
o sul via Tsumkwe, pare no Dorsland 
Grootboom, um antigo baobá, e no Living 
Museum of the Ju/’Hoansi-San.

Imagem: Björn Lauen

Imagem: Arno Pouwels
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Oferecendo um turismo acessível, a Região do Zambeze 
da Namíbia desempenha um papel fulcral no rio Kwando 
não vedado Área de Dispersão de Vida Selvagem entre 
Angola, Botswana, Namíbia e Zâmbia. O Parque Nacional 
Luengue-Luiana de Angola corre ao longo da fronteira 
norte da região e é uma vasta região selvagem com um 
potencial turístico inexplorado.
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A Região do Zambeze no coração do 
KAZA é uma longa faixa de terra 

com múltiplas utilizações, contendo os 
parques nacionais de Bwabwata, Nkasa 
Rupara e Mudumu. É regada pelo rio 
Kavango a oeste e pelo Zambeze a leste, 
com o Kwando-Linyanti-Chobe (todos 
eles um rio, o seu nome dependendo 
da localização) a formar a demarcação 
sul. Tem 450 espécies animais em 
16 conservas, é o lar de nove tribos 
diferentes, é atravessado por animais 
em migração e é bissectado por 200 
km (125 milhas) de estrada de alcatrão 
movimentada.  Estratégias de gestão 
transfronteiriça ajudam a dar sentido a 
estas complexidades, assegurando que 

a caça furtiva, o abate ilegal de árvores 
e os conflitos entre humanos e animais 
selvagens sejam mantidos a um nível 
mínimo, e que todas as comunidades 
beneficiem de actividades geradoras de 
rendimentos, incluindo o turismo e a 
caça. 

Desfrute de parques de campismo 
e pousadas ribeirinhas, fantásticas 
avifauna (quase 70% das espécies de 
aves da Namíbia encontram-se aqui), 
pesca, passeios de barco ao pôr-do-sol 
e passeios de caça. Katima Mulilo é a 
maior cidade da região, actuando como 
porta de entrada para viagens a todos os 
países parceiros do KAZA.

Angola

Zambia

Namibia
Botswana

Zimbabwe

 A SELVA INEXPLORADA 
 DE ANGOLA 
A componente KAZA de Angola está 
rodeada pelos rios Cubango, Cuito 
e Cuando, que não só embelezam 
a região, como asseguram a 
sobrevivência da sua vida selvagem, 
fazendo do turismo de natureza 
a actividade âncora. Grandes 
populações de elefantes, búfalos, 
antílopes e vários predadores 
diferentes encontram-se nos 45 000 
km2 do Parque Nacional Luengue-
Luiana – uma das últimas fronteiras 
não cartografadas de África.

Os comboios 4x4 aventureiros 
transportam corajosos trilhos 
de areia acidentada para visitar 
esta região selvagem inexplorada, 
mas os operadores turísticos de 
alto nível levam os hóspedes 
para acampamentos totalmente 
abastecidos em locais remotos. 

O turismo e a conservação 
andam de mãos dadas, e o KAZA 
atribuiu fundos para a protecção da 
vida selvagem e para a redução do 
conflito entre a vida humana e a vida 
selvagem. As histórias de sucesso 
incluem a formação de guardas 
florestais pela Peace Parks Foundation 
no uso de CyberTrackers para 
recolher dados durante as patrulhas 
anti-caça furtiva.

Esta região foi o cenário da guerra 
civil angolana, e memoriais e campos 
de batalha militares podem ser 
visitados em visitas guiadas. 

O turismo está na sua infância 
aqui, e os postos fronteiriços oficiais 
para entrada de outras partes 
do KAZA estão em construção. 
A documentação de vistos e a 
documentação de entrada de veículos 
são melhor aconselhados por 
operadores experientes.

 PARQUE NACIONAL DE 
 BWABWATA 

O Parque Nacional Bwabwata da Namíbia, 

incluindo a Área Central do Mahango, tem 

190 km (118 milhas) de terra protegida, com 

grandes populações de elefantes, búfalos, ruãs 

e antílopes de palanca, lechwe vermelho e 

predadores tais como cães selvagens, leões, 

leopardos, hienas e chitas. O KAZA Carnivore 

Conservation Coalition tem estratégias para 

a protecção dos carnívoros, e um predador de 

coleira significa que o animal faz parte de um 

programa de monitorização do seu movimento 

entre Angola, Botswana, Namíbia e Zâmbia. 

Isto fornece dados úteis e identifica pontos 

quentes de conflito entre homem e vida 

selvagem, onde podem ser utilizadas tácticas 

de evasão. Não são apenas os predadores que 

colocam problemas – os elefantes atacam as 

culturas e ameaçam a vida dos aldeões quando 

se deslocam em rotas de migração.Imagem: Jess Isden WildCRU

Imagem: Simone Micheletti/Nkasa Lupala Lodge Imagem: African Bush Camps

Corredor de 
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 PARQUES NACIONAIS MUDUMU & NKASA RUPARA 

Uma linha de falha do Vale do Rift faz com que o 

rio Kwando-Linyanti mude de curso a um ângulo 

acentuado, quase duplicando sobre si mesmo. 

Neste pedaço de terra, embalado pela forma em V 

do rio, estão a Wuparo Conservancy e dois parques 

nacionais namibianos: Mudumu e Nkasa Rupara, 

contendo zonas húmidas que fazem lembrar o 

Delta do Okavango. Estes são alguns dos parques 

menos visitados do KAZA, tal como os viajantes 

ecológicos gostam, com a opção de permanecer 

em parques de campismo e alojamentos 

como Jackalberry Camp e Nkasa Lupala, que 

operam num programa de joint-venture com a 

comunidade local de Wuparo. Tal empenho no 

turismo sustentável resultou no aumento do 

emprego local, na diminuição da caça furtiva e na 

recuperação da população de leões depauperada, 

após a construção de 120 kraals à prova de leões.

Imagem: Björn Lauen

Imagem: Lisa Blanken

Parques Nacionais Bwabwata, 
Mudumu, Nkasa Rupara, 
Mahango & Luengue-Luiana

21

Imagem: Jacques Marais

Imagem: Chantelle Melzer/Nkasa Lupala Lodge



parques nacionais bwabwata, mudumu, nkasa rupara, mahango & luengue-luiana
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Imagem: Natural Selection

 VAI VERDE 
Os viajantes estão mais 
conscientes do que nunca sobre a 
escolha de locais de estadia amigos 
do ambiente, especialmente em 
ambientes naturais. Os Prémios 
Eco da Namíbia identificam 
estabelecimentos que fazem o 
esforço de utilizar os recursos 
cuidadosamente, incluem práticas 
sustentáveis e implementam 
a responsabilidade social e os 
cuidados ambientais. Procurem as 
insígnias de flores do deserto que 

denotam a participação.

 TRANSFORMAR O 

 LIXO EM TESOURO 
Transformar resíduos em belas 
artes não é novidade, mas é 
apenas um aspecto de um projecto 
na Conservação de Mayuni . O 
Chefe Mayuni está mesmo por 
detrás desta iniciativa, tendo 
notado que o plástico estava a 
crescer como flores ao longo 
das bermas das estradas, e 
libertou terras tribais Mafwe 
para o Projecto Sijwa. Inclui uma 
horta de permacultura, com 
solo enriquecido por resíduos 
alimentares e sumo de vermes 
super-resistentes, impulsionada 
por estrume de elefante e mantida 
livre de insectos por galinhas 
criadas ao ar livre. Existe um 
viveiro indígena para os visitantes 
comprarem e plantarem árvores 
para compensar a sua pegada 
de carbono, com um “guardião 
de árvores” local para assegurar 
a sobrevivência das árvores 
contra cabras mordiscadoras. 
Para impedir que os elefantes 
invadam os jardins, as colmeias 
são enfiadas à volta da quinta 
num arame de perímetro – uma 
abelha no tronco é um anátema 
para um elefante, por isso, em 
breve, desaparecem! Há também 
uma aldeia cultural e um local 
de formação de guarda-florestal 
júnior para empregos no turismo.

Imagem: Björn Lauen

Imagem: Xaro Lodge Imagem: A. Froneman www.wildlifephotography.co.za

 A ÁRVORE DE CABEÇA PARA BAIXO 

Os imbomdeiros proliferam 
na Região do Zambeze, e estas 
árvores de cabeça para baixo – 
que parecem ter as suas raízes 
no ar – são frequentemente 
pensadas para conter bebidas 
espirituosas. A velhice de um 
imbomdeiro é de 800 anos, com 
um na Namíbia com mais de mil 
anos de idade. Só começam a dar 

frutos aos 200 anos de idade, e o 
pó cítrico que cobre as sementes 
é considerado um super-alimento. 
Katima Mulilo tem uma das 
árvores de imbomdeiro mais 
fotografadas do KAZA, onde 
foi instalada uma porta no 
seu enorme tronco escavado, 
por detrás da qual existe uma 
sanita de descarga pública!



 O VALOR DA VIDA 
 SELVAGEM DESBLOQUEADA  
Para além de programas de turismo 
em joint-venture com as comunidades 
locais, a Região do Zambeze assistiu à 
primeira implementação de um conceito 
inovador de desempenho de conservação 
utilizando créditos da vida selvagem, 
incentivando a comunidade a proteger os 
animais selvagens. A fase inicial envolve 
as Wuparo e Sobbe Conservancies, onde 
o dinheiro dos doadores é contribuído 
para as comunidades locais para a criação 
activa de corredores de fauna bravia. Isto 
é comprovado através de imagens de 
satélite e armadilhas fotográficas. Para 
proteger e conservar a vida selvagem, os 
alojamentos participantes pagam uma 
quantia fixa por cada avistamento de 
espécies icónicas durante os passeios de 
caça nestas áreas. O programa alavanca 
um pagamento seguro e contratual a nível 
nacional na Namíbia para corresponder 
a cada avistamento. Na medida que o 
número de avistamentos verificados 
aumenta, aumentam também os 
pagamentos às comunidades, que podem 
ser utilizados para proteger as culturas 
e o gado da predação da vida selvagem 
e como compensação por perdas.
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 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ORNITÓLOGOS 

Esta região tem algumas das melhores aves do KAZA. 
Aqui está uma lista das 10 melhores especiais a identificar:

 A coruja de pesca Peles

 Escumadeira africana

 Comedor de abelhas carmim

 Comedor de abelhas europeu

 Garça de ripas de ardósia

 Guarda-rios do bosque

 Martim-pescador gigante

 Trógono Narina

 Coruja africana da madeira

 Garça nocturna de costas brancas

Imagem: Chantelle Melzer/Nkasa Lupala Lodge

Imagem: Chantelle Melzer/Nkasa Lupala Lodge

Imagem: Jacques Marais

Imagem: A. Froneman www.wildlifephotography.co.za



Katima Mulilo não é tanto um destino, mas sim uma cidade 

para viajar para a Região do Zambeze da Namíbia, ou 

através da ponte fronteiriça Wenela-Sesheke sobre o rio 

Zambeze para a Zâmbia. A cerca de 100 km (62 milhas) rio 

abaixo de Sesheke fica Simalaha Community Conservancy, 

um santuário de vida selvagem não anunciado da Zâmbia e 

uma história de sucesso em construção.
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Novos pastos  
Katima Mulilo & Simalaha  

zâmbia • namíbia

U m caos de camiões carregados na 

fila de cobre da ponte fronteiriça 

de Sesheke na Zâmbia para Katima 

Mulilo na Namíbia. Os carros saltam 

para a frente da fila e são processados 

rapidamente através do controlo de 

passaportes para a cidade de Katima, 

para se abastecerem em mercearias e 

fazer uma visita ao centro de artesanato 

para navegar pelo vasto conjunto de 

cestos feitos à mão.

A leste de Sesheke, escondida na 

planície de inundação do Zambeze, 

encontra-se a reserva menos explorada 

da Zâmbia, a Simalaha Community 

Conservancy. Um dos seus primeiros 

visitantes disse: “A Simalaha tem o 

silêncio mais extraordinário, diferente de 

outras áreas – nenhuma palavra o pode 

explicar”. 

A sua localização é um elo crítico 

numa antiga rota de migração animal 

do Parque Nacional de Kafue, no norte, 

através da Zâmbia e Namíbia, para o 

Parque Nacional de Chobe, no Botswana 

– esta é uma das seis principais áreas de 

dispersão de vida selvagem do KAZA. 

Dois chefes partilham esta terra; 

ambos investiram entusiasticamente 

na Simalaha Conservancy, e estão a 

trabalhar com a Peace Parks Foundation 

para restaurar o ecossistema através da 

conservação, protecção e reerguimento 

– reanimando populações animais 

e populações de peixes gravemente 

depauperadas. O santuário tem agora 

mais de 3 000 animais, com uma visão 

de atingir a sua capacidade de carga de 

17 000 cabeças de caça.

As economias baseadas na natureza 

como o turismo são fundamentais para 

melhorar as circunstâncias de mais de 

14 000 pessoas que vivem na conservação 

e em torno da mesma. Alguns turistas 

sortudos em breve poderão mergulhar 

nesta selva de cortar a respiração, com 

safaris a cavalo e um alojamento de 

safaris fora da rede a serem planeados. 

Os visitantes podem também aguardar 

com expectativa os barcos-anfitriões 

e a pesca do tigre no rio Zambeze, 

parando em Simalaha para participar em 

actividades culturais, passeios de caça e 

excepcionais passeios de aves.

 CAVALGAR PARA O 
 DESERTO 
A primeira actividade a ser oferecida em 
Simalaha é a equitação. Experimente 
a liberdade de galopar entre animais 
selvagens através de uma natureza 
selvagem indomada de bosques e savanas 
douradas. Um acampamento de tendas 
montado num local prístino funciona 
como uma base confortável após horas 
na sela durante quatro ou cinco dias. Para 
além do sentido de exploração, é montado 
um acampamento de moscas pop-up 
para uma noite no mato. Os hóspedes 
são apresentados à rica cultura Lozi 
desta área, com apresentações pessoais 
a uma induna local (director), que poderá 
organizar uma dança tradicional ou uma 
visita a uma aldeia. O grupo regressa a 
um alojamento perto de Livingstone para 
alguns mimos após o passeio e uma visita 
às Cataratas Vitória.

Imagem:Chantelle Melzer/Serondela Lodge

Imagem: Simalaha Horse Safaris

Imagem: Simalaha Horse Safaris

Angola

Zâmbia

Namíbia
Botsuana

Zimbabué



25

zâmbia • namíbia

 VEM DANÇAR 
Cada cultura africana no KAZA tem as 
suas tradições particulares em canto, 
dança e vestuário, e o Lozi do sul de 
Barotseland desportivo vermelho, preto 
e branco nas suas reuniões cerimoniais. 
Tanto os homens como as mulheres 
usam saias fluidas enquanto aplaudem 
e imprimem o ritmo da música. 
Desfrute destas actuações vibrantes 
enquanto um intérprete explica a 
letra, que poderia ser uma canção de 
louvor improvisada em sua honra. Os 
turistas podem juntar-se à dança, para a 
diversão dos intérpretes.

 FLUTUAR NUMA CASA FLUTUANTE 
Ficar numa casa flutuante 
aproxima-o da natureza nos rios e 
lagos do Botswana, Namíbia, Zâmbia 
e Zimbabué. Estão disponíveis 
barcos-camper, com uma tenda no 
telhado um pouco como um 4x4, para 
cruzeiro descontraído de vários dias 

ao longo do Zambeze, puxando para 
um banco de areia todas as noites, 
desde Katima Mulilo até Kasane. O 
Lago Kariba é conhecido por barcos 
charter de todos os tamanhos e 
níveis de grandeza, equipados com 
tripulações que levarão os pescadores 

a bordo aos melhores locais para 
apanhar um tigre. Encontram-se 
barcos domésticos super-estilosos 
no Lago Kariba e no Rio Chobe, 
oferecendo uma experiência luxuosa, 
com tudo incluído, incluindo 
múltiplas actividades.

Imagem: Gordon Homer

Imagem: Gordon Homer

Imagem: Gordon Homer

Imagem: Francois Synders



 

Grandes sorrisos  
e elefantes

Esta região entusiasmante tem dois corredores para a 

vida selvagem, massas de elefantes, matilhas de cães 

selvagens e um lago do tamanho de um pequenocampo. Tão 

memoráveis como as atracções naturais e da vida selvagem 

são a população local e a sua hospitalidade acolhedora.
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O Parque Nacional de Hwange e as 
concessões privadas adjacentes 

dão refúgio à segunda maior população 
de elefantes africanos no KAZA. Com 
a chegada dos elefantes sedentos do 
Botsuana, que vêm beber nos charcos 
movidos a energia solar durante a estação 
seca, o número de elefantes do parque 
aumenta para muito mais do que os 
habituais 20 000-25 000. Reproduzir 
manadas nas suas centenas e grandes 
touros solitários com presas magníficas, 
juntamente com todo o tipo de antílopes 
e pássaros, reunir-se nos charcos de água 
é um espectáculo a observar. Hwange é 
também conhecido por leão, leopardo, 
chita e uma hipótese melhor do que a 
média de avistar cão selvagem africano. 

O hwange é tão grande – cerca de 
14 650 km quadrados (5 656 milhas 
quadradas) – que na estação das chuvas 
os animais parecem simplesmente 
desaparecer nas pastagens e bosques. 

É então que a avifauna entra na sua 
própria vida, com 432 espécies e alguns 
migrantes em plumagem de reprodução. 
Algumas das maiores aves voadoras 
de África, como abetardas kori, chifres 
de terra e pássaros secretos, parecem 
reunir-se convenientemente para grandes 
oportunidades de fotografia.

 CONTAGEM ANIMAL 

Cerca de 300 voluntários reúnem-se 
no Parque Nacional de Hwange na lua 
cheia no final de Setembro ou início de 
Outubro para um censo anual de animal 
de 24 horas. Equipas de cerca de quatro 
pessoas recebem uma panela ou charco 
para registar quaisquer visitantes da 
vida selvagem. Qualquer pessoa pode 
candidatar-se, mas um conhecimento dos 
animais e das aves é um pré-requisito.

 LAGO KARIBA 
O KAZA abrange toda a metade do 
Lago Kariba do Zimbabué – cerca 
de 220 km de comprimento – com 
florestas de madeira dura afogadas 
em pé sentinela 60 anos depois de o 
rio Zambeze ter sido represado. Este 
mar interior tornou-se um destino 
sedutor para os fretadores de barcos 
domésticos e pescadores ávidos 
que esperam apanhar um tigre. 
A costa do lago em Binga oferece 
tentações semelhantes a uma praia 
à beira-mar, mas os crocodilos e 
os hipopótamos são um perigo 
para o banho. Tem também um 
museu cultural Batonga e um cesto 
cooperativo, trabalho com contas e 
indústria de artesanato em madeira 
esculpida. 

Na margem sul do Lago Kariba 
encontra-se o belo Parque Nacional 
de Matusadona, cuja paisagem 
foi desnudada de grande caça 
furtiva e está agora numa parceria 
público-privada para a gestão da 
conservação. Há grande esperança 
de que Matusadona possa voltar 
a ser o principal santuário de 
elefantes e rinocerontes negros do 
Zimbabué, reflectindo o sucesso das 
unidades anti-caça furtiva vizinhas. 
Há numerosas iniciativas nesta área 
para apoiar escolas locais, clínicas, 
pequenas empresas e resolução de 
conflitos entre humanos e animais 
selvagens, incluindo a construção 
de caracóis à prova de leões e o 
recrutamento de “guardiões de leões” 
da comunidade para monitorizar os 
movimentos dos predadores e avisar 
os pastores da sua proximidade.

 VIDA SELVAGEM EM 
 MOVIMENTO  
Duas das seis áreas de dispersão de vida 
selvagem identificadas pelo KAZA têm 
origem no Parque Nacional de Hwange: 
Hwange-Kuzuma-Chobe e Hwange-
Makgadikgadi-Nxai Pan. Foram atribuídos 
fundos do KAZA para permitir a circulação de 
animais e mitigar o conflito entre humanos 
e vida selvagem nestas rotas migratórias. 

Mas, como estas podem incluir cercas de 
fronteira, estradas principais, áreas agrícolas 
adjacentes e concessões de caça, a tarefa é 
complexa. Apesar das adversidades, milhares 
de animais, incluindo elefante, búfalo, zebra, 
gnu, cão selvagem e leão, continuam a seguir 
os seus instintos naturais para migrar para 
prados ricos durante a estação das chuvas e 
para fontes de água durante a estação seca. 

O Parque Nacional Kuzuma Pan do 
Zimbabwe e a Reserva Florestal Kuzuma do 
Botsuana são paisagens contíguas de bosques 

zimbabué • botsuana

Hwange, Kuzuma,  
Lake Kariba & Chizarira
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 CONSERVAÇÃO DOS CÃES PINTADOS DA ÁFRICA 
Os cães selvagens africanos, 
frequentemente chamados “cães 
pintados” pelas suas belas pelagens 
marcadas, são os carnívoros mais 
ameaçados da África subsaariana. 
A estratégia e o plano de acção de 
conservação de cães selvagens do 
KAZA é fundamental para a protecção 
das populações transfronteiriças, que 
percorrem grandes distâncias. Restam 
cerca de 7 000 cães selvagens, dos 
quais cerca de 10% vivem no Parque 
Nacional de Hwange e arredores. 

Há um centro de conservação de 
visitantes nos arredores do Parque 
Nacional de Hwange, onde cães 
selvagens resgatados são reabilitados 
e libertados na natureza sempre 

que possível. Os guias conduzem os 
visitantes aos parques de detenção, 
ao mesmo tempo que oferecem 
informações sobre os padrões sociais 
e o comportamento dos animais. 
Por exemplo, o número mínimo 
para uma matilha viável de caça e 
reprodução é de cerca de seis, com 
um casal reprodutor alfa a produzir 
todas as crias e a fêmea a actuar 
como cão chefe. Painéis de livros de 
histórias na sala de exposição contam 
verdadeiros relatos de alguns dos 
cães selvagens de Hwange e as suas 
maiores ameaças à sobrevivência 
– perda de habitat, laços, doenças, 
tais como a raiva, e ser morto nas 
estradas ou por agricultores.  
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e planícies de erva, com uma fronteira 
sem vedação mas patrulhada entre eles. 
À medida que os elefantes se deslocam 
durante a estação seca em antigas rotas 
migratórias, reúnem-se em grande número 
nos poços de água. Observe a actividade 
animal viva num charco na Reserva Florestal 
de Kuzuma na EarthCam. Atraindo mais de 
uma centena de elefantes de cada vez, o 
charco tem de ser reabastecido com 35 000 
litros de água potável por dia a partir de uma 
perfuração.

Imagem: Picture credit here
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 CHIZARIRA 
Num planalto elevado a cerca de 90 km 
a leste de Binga situa-se o incrivelmente 
cénico Parque Nacional de Chizarira. 
Quase abandonado pelo homem e pelo 
animal devido à caça furtiva desenfreada, 
está a ser reabilitado com a ajuda de 
organizações de conservação, que estão a 
restaurar as infra-estruturas e a trabalhar 
com a comunidade para encontrar formas 
de este parque os beneficiar. O turismo 
autopropulsionado abrirá o caminho 
para as empresas de safari instalarem 
operações, mas por agora as instalações 
para visitantes não estão desenvolvidas.
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 DESCOBRIR UMA COMUNIDADE CRIATIVA: DETE 

A bem conservada aldeia de Dete, 
nos arredores do Parque Nacional de 
Hwange, tem 4 300 residentes, mas 
apenas cerca de 120 têm emprego. No 
espírito da elevação da comunidade, 
muitas empresas de safari que operam 
na área de Hwange apoiam pequenas 
empresas locais que os hóspedes podem 
visitar como parte da sua experiência 
de viagem.

Uma colecção de mulheres desta 
aldeia chamou ao seu grupo de costura 
Thandanani, que significa “amam-se”, 
e usam as suas capacidades de costura 
para fazer uniformes escolares e artigos 
atraentes para venda em lojas de safari. 
Como parte de uma iniciativa social, 
cosem também almofadas higiénicas 
laváveis e reutilizáveis, sem as quais 
muitas raparigas faltam uma semana 
de escola todos os meses. 

Nas proximidades encontra-se outro 
projecto de elevação da comunidade sob 

o nome Vukani, “para se erguer”. Aqui, 
mulheres e homens idosos e deficientes 
criam belas jóias com contas a partir 
de papel doado e de revistas brilhantes, 
que os visitantes podem comprar como 
presentes ou lembranças.

Visitar uma escola de aldeia 
zimbabueana que tem de se debater 
com o facto de não ter livros escolares 
actuais, não ter água durante vários 
quilómetros e esgotar as rações 
alimentares, é uma experiência 
humilhante. Várias escolas perto 
de Hwange acolhem os visitantes, 
e à medida que se encontram os 
professores e as crianças, torna-se 
claro que eles enfrentam os desafios 
com grande dignidade e um sorriso 
pronto. Há uma série de esquemas que 
facilitam as doações às escolas, com 
um ano de educação para uma criança 
a custar um patrocínio de apenas 
30 dólares.
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 CICLISMO POR UMA CAUSA 
Um dos eventos anuais menos conhecidos do KAZA é o “Pumping Legs for Water”. Este 
passeio caritativo de dois dias de bicicleta de montanha tem lugar dentro do Parque 
Nacional de Hwange para angariar fundos para manter as bombas de água do parque. 
O encontro com o grande jogo ao longo da rota dos 110 km é uma possibilidade, pelo 
que os participantes montam em grupo.  
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 ONDE VASTOS 
 REBANHOS DE GNUS 
 VAGUEIAM 
Sem qualquer fanfarra, o Parque 
Nacional das Planícies de Liuwa 
acolhe a segunda maior migração de 
gnus do continente, entre a Zâmbia 
e Angola, com cerca de 40 000 gnus 
sombreados por uma crescente 
população de predadores. Ao mesmo 
tempo que os gnus chegam em 
meados de Novembro, as panelas 
enchem-se de água, atraindo 
milhares de aves aquáticas – o 
paraíso de um ornitólogo. 

O Parque Nacional da Planície 
de Liuwa situa-se mesmo fora das 
fronteiras invisíveis do KAZA, mas 
o seu sucesso sob uma parceria de 
gestão da conservação desde 2003 
transformou-o num exemplo perfeito 
de como mais de 12 500 pessoas 
podem viver dentro de um parque e 
coexistir com a vida selvagem.

C om 66 000 km quadrados (25 482 
milhas quadradas), o Grande 

Ecossistema de Kafue é uma das 
maiores paisagens de conservação 
protegidas contíguas em África, 
incluindo o Parque Nacional de Kafue 
e nove áreas de gestão de caça. É uma 
região selvagem de beleza excepcional 
com enormes extensões de mato 
virgem. Acampamentos e pousadas de 
Safari ocupam os locais mais cénicos 
para a observação de aves, oferecendo 
caminhadas, passeios de barco, pesca e 
balões de ar quente sobre Kafue e a sua 
multidão de antílopes que pastam nas 
planícies de inundação de Busanga. 

Kafue é conhecido pelos seus 
Super Cinco grandes carnívoros – leão, 
leopardo, cão selvagem, chita e hiena. 
Numa nova abordagem à conservação, as 
comunidades estão habilitadas a serem 
guardiãs da vida selvagem e beneficiárias 
em parcerias comerciais ligadas a 
populações carnívoras saudáveis. O 
movimento natural dos animais de Kafue 
requer conectividade com as outras 
Áreas de Dispersão de Vida Selvagem 
do KAZA: a sul através da Simalaha 
Community Conservancy, para a Região 
do Zambeze na Namíbia e para Chobe no 
Botswana.

zâmbia
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 SIOMA NGWEZI 
O Parque Nacional Sioma Ngwezi e a Área de 
Gestão de Caça do Zambeze Ocidental é um 
vasto ecossistema de aproximadamente 11 
500 km2, esfregando ombros a oeste com o 
Parque Nacional Luengue-Luiana de Angola. 
Uma vez que está fora do radar da indústria do 
turismo, uma vez que não há infra-estruturas 
para os visitantes, apenas os automobilistas 4x4 
endurecidos corajosos os 22 km (13,6 milhas 
quadradas) da pista de areia de montanha-

russa para dentro do parque, colhendo 
recompensas de silêncio e solidão. À medida 
que a acessibilidade melhora e os números 
de caça aumentam, graças a iniciativas de re-
construção e anti-poluição, aumenta também 
o potencial turístico de Sioma Ngwezi. Para 
facilitar o caminho, há 130 km (81 milhas) de 
estrada asfaltada entre Sesheke – a cidade 
fronteiriça para a Namíbia – e Sioma. 

A Zâmbia revelou:  

Enquanto Kafue, na secção mais setentrional do 
KAZA na Zâmbia, é conhecido como um vasto e 
variado ecossistema com super cinco predadores, 
pouco se sabe sobre o Parque Nacional de Sioma 
Ngwezi e as impressionantes Cataratas do Ngonye. 
Tudo é revelado aqui.
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Kafue, Sioma Ngwezi  
& Ngonye Falls

 FAZER UM GRANDE SALPICO 

Tackle 30 km (18,6 milhas) de estrada 
arenosa e acidentada a norte do Parque 
Nacional de Sioma Ngwezi até ao Ngonye 
Falls Community Partnership Park Visitor 
Centre, onde um guia conduz a pé até aos 
miradouros. Com apenas 12m (39 pés) de 
altura, o volume de água do rio Zambeze 
a bater sobre a sua lua crescente de 
rochas é apenas o segundo maior do que 
o das Cataratas Mosi-oa-Tunya/Victoria. 
É visitado principalmente por viajantes 
independentes que conduzem de ou para 
os Parques Nacionais das Planícies de 
Kafue e Liuwa. Durante os meses de Abril 

e Maio, as cataratas estão em pleno vigor 
e têm de ser vistas à distância, mas em 
águas baixas, de Junho a Dezembro, as 
pessoas rocam para se sentarem debaixo 
das cascatas suaves. 

O valor cultural e estético das 
cataratas de Ngonye tem o poder de 
impulsionar o ecoturismo em benefício 
das comunidades locais. As instalações 
incluem um parque de campismo 
gerido pela comunidade e um parque de 
campismo à beira rio, onde os hóspedes 
chegam de barco em expedições de pesca 
a partir de um alojamento local.

Imagem: Jacques Marais
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actividades e eventos

 abril 

Mascom Derby, Maun, Botsuana
Mais de 70 puro-sangue e cavalos de raça 
Tswana locais competem durante a Páscoa 
no Autódromo de Shashe. 
www.facebook.com/
events/489129145329768

Festival Internacional de Artes Culturais de 
Livingstone, Livingstone, Zâmbia
fica animado com carnavais de rua e 
actuações de grupos culturais. 
www.livingstoneculturalfestival.com

 maio 
Livingstone MTB Epic, Livingstone, Zâmbia

Esta corrida de bicicleta de montanha 
orientada para a família apresenta o cenário 
de Livingstone.
lsf.co.zm/mtb-epic

 junho 
Eliminatória de futebol de Livingstone, 

Livingstone, Zâmbia 
As equipas competem pelo troféu numa 
ronda de competição curta, e há uma 
competição eliminatória para os veteranos.  
lsf.co.zm/football

 julho 
Clássico de Golfe do KAZA, Botsuana, Zâmbia 

e Zimbabué
Os concorrentes jogam rondas de golfe 
em vários países parceiros do KAZA TFCA.  
www.kavangozambezi.org/en/events-
public

Makgadikgadi Epic Skydiving, Makgadikgadi 
Salt Pans, Botsuana
Paraquedistas levam para os céus sobre as 
salinas de Makgadikgadi.  
makgadikgadiepic.com or  
www.skydivebotsuana.com

Perna de bombeamento de água, Parque 
Nacional de Hwange, Zimbabué 
Este passeio caritativo de dois dias de 
bicicleta de montanha em Hwange NP 
angaria dinheiro para manter os poços de 
água de Hwange a bombear. 
wezmat.org/pumping-legs-for-water

Bwinkuhane Bwetu – Festival Cultural 
Masubia, Bukalo, Namíbia
Milhares reúnem-se na sede tradicional do 
chefe da Masúbia para celebrar a cozinha 
tradicional, a música e a dança ancestral. 

Maratona de Victoria Falls, Victoria Falls, 
Zimbabwe
Atravesse a Ponte das Cataratas de Victoria 
e o Parque Nacional do Zambeze nesta 
maratona cénica.
www.vicfallsmarathon.com

Okavango Bream Classic, Okavango Delta, 
Botsuana
As cinco cervejas mais pesadas da equipa 
venceram nesta competição de pesca com 
cabo de Okavango Pan.
www.facebook.com/
OkavangoBreamClassic

 agosto 
Festival de Música do Delta do Okavango, 

Delta do Okavango, Botsuana 
Este festival de música de três dias no Delta 
do Okavango ajuda a comunidade rural de 
Tsutsubeg. 
www.okmusicfestival.com

O clássico Nkashi, Maun, Botsuana
Esta é uma celebração da cultura do 
Botswana, com corridas de mokoro para 
coroar o poler mais rápido do Delta.
nkashi.co.bw 

Tsodilo Hills Heritage Challenge, Tsodilo 
Hills, Botsuana 
Este passeio no deserto angaria fundos para 
o desenvolvimento cultural e turismo no 
Sítio do Património Mundial Tsodilo Hills.
www.facebook.com/Tsodilo-Hills-
Heritage-Challenge-235486037087154

Zambezi Classic, Katima Mulilo, Namíbia 
Acolhidos pelo Nwanyi Angling Club no 
Zambeze, os pescadores competem pelos 
peixes mais longos e pesados de uma dada 
espécie. 
www.facebook.com/nwanyianglingclub

 setembro 
Regata Internacional do Zambeze, 

Livingstone, Zâmbia  
Esta é uma regata de barcos a remos, 
jangadas e canoas escavadas a montante 
das cataratas do rio Victoria.
lsf.co.zm/zambezi-international-regatta

Jogo de Censo de Hwange, Parque Nacional 
Hwange, Zimbabué
Na última lua cheia, em Setembro ou 
Outubro, os voluntários participam numa 
contagem de 24 horas de jogo em todo o 
Parque Nacional de Hwange. 
pbirch@yoafrica.com

Festival Cultural Lusata, Chinchimane, 
Namíbia  
Este festival cultural celebra os valores 
tradicionais do povo Mafwe na aldeia tribal 
do chefe da Chinchimane.

Festival Cultural Cisiyankulu (Basubiya), 
Kavimba, Botsuana  
Este evento cultural comemora a história do 
povo Bekuhane/Basubiya na canção, dança 
e narração de histórias. 
www.botsuanatourism.co.bw 

 outubro 
Torneio de Peixes Tigre do Convite Kariba, 

Lago Kariba, Zimbabué 
Equipas competem no Lago Kariba para ver 
quem consegue apanhar o lanço mais pesado 
de peixe tigre.
kitft.co.zw

 novembro 
Festival Internacional de Artes de Maun, 

Maun, Botsuana  
Este evento nutre artistas locais e 
internacionais em teatro, dança, música, 
poesia, literatura e artes visuais.
www.poetavango.org.bw

 dezembro 
Carnaval de Victoria Falls, Zimbabué

O culminar deste festival musical de três 
dias é uma animada festa de Fim de Ano. 
www.vicfallscarnival.com/
 

Eventos anuais

 a maior nova 
 oportunidade de 
 conservação em áfrica 
A Lisima Watershed Partnership é um 
‘consórcio de conservação’ de organizações 
não governamentais reunidas pelo National 
Geographic Okavango Wilderness Project. 
O seu principal objectivo é a conservação 
das fontes primárias de água do KAZA. Isto 
envolve a protecção de bacias hidrográficas 

inteiras no planalto central angolano, 
conhecidas como a Torre de Água Okavango-
Zambezi, para preservar o seu estado actual 
quase primitivo. 

Há uma grande visão para um corredor 
de vida selvagem com 1 500 km (932 milhas) 
de comprimento, ligando os lagos nascentes 
de Angola e os alcances superiores dos rios 
Kwando, Okavango e Zambeze, através da 
Namíbia e para o Botswana. Para o conseguir, 
é necessária uma rede de novos ecossistemas 
em parceria com o governo angolano. Estes 
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Visite www.kavangozambezi.org/en/ para mais informações.
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 estação das chuvas 
 (época verde) 
As chuvas são previstas por árvores baobáceas 
que brotam folhas três a quatro semanas 
antes da chuva, e por enormes nuvens de 
tempestade que se acumulam no final de 
Outubro, que podem ser tão opressivamente 
quentes que têm o apelido de “Mês do Suicídio”. 
As chuvas são esperadas em Novembro, 
mais frequentemente como chuvas de tarde, 
atingindo o seu pico em Janeiro e Fevereiro e 
terminando por volta de Março. Estes são os 
meses quentes de Verão, com temperaturas e 
humidade elevadas e mosquitos prevalecentes. 
O turismo da estação verde oferece preços 
mais baixos e recompensas, tais como 
antílopes recém-nascidos e a chegada de aves 
migratórias para aumentar a lista de espécies; 
contudo, o mato é espesso, pelo que pode ser 

difícil avistar animais.

 época seca 
A estação seca estende-se de Maio a Outubro, 
e à medida que as fontes de água interior 
secam, os animais reúnem-se em grande 
número ao longo dos rios e em furos de água 
bombeados. O mato é escasso e o jogo é fácil 
de ver, pelo que os safaris são recompensados 
com excelentes avistamentos. Este é o melhor 

momento para safaris a pé e passeios de caça, 
competições de pesca, eventos desportivos e 
festivais culturais. Não chove durante estes 
meses de Inverno, e os dias são ensolarados 
e quentes, mas as noites são frias e podem 
ficar abaixo de zero em terrenos mais altos 
em parques como Hwange e Kafue. É comum 
encontrar uma garrafa de água quente na sua 
cama ou um banho de espuma fumegante 
pronto para si depois de um passeio de caça 
nocturno. As temperaturas diurnas aumentam 
no final da estação seca, quando’ chega 
Outubro, o calor sobe acima dos 40°C e a 
expectativa de chuva é elevada. 

 estação das cheias 
Pode-se esperar que a época das cheias 
coincida com a época das chuvas no KAZA, 
mas não é esse o caso. Após as fortes 
chuvas nas elevadas bacias hidrográficas 
arborizadas de Angola, enormes volumes de 
água são libertados para os sistemas fluviais 
a jusante. Os rios ganham ímpeto e fluem 
constantemente para sul, com as cheias a 
chegarem à região do KAZA vários meses após 
a precipitação inicial, saturando as planícies 
aluviais e o Delta do Okavango de cerca de 
Abril ou Maio até Agosto ou Setembro. As 
actividades aquáticas disponíveis nesta altura 
incluem safaris de mokoro e passeios de barco.

Estações do KAZA

incluiriam parques nacionais e áreas de 
propriedade comunitária e privada, sendo 
os esforços de conservação sustentáveis 
baseados na comunidade uma prioridade. 
Com 150 000 km2 (57 915 km2) – uma área 
maior do que a Inglaterra – esta é a maior 
oportunidade de conservação em África. 

Como parte do Projecto Okavango 
Wilderness, houve cinco expedições de 
investigação ao longo de toda a extensão 
de todos os principais rios da Torre de Água 
das suas nascentes em Angola, e cinco 
expedições de grande escala baseadas em 

terra. Angola surpreendeu os cientistas, 
que fizeram descobertas de lagos sem 
documentos, quedas de água, vastas 
turfeiras e o que é agora reconhecido como 
a maior floresta de miombo intacta de 
África. Documentaram mais de 70 espécies 
de flora e fauna novas para a ciência, e 100 
espécies não conhecidas anteriormente em 
Angola. O projecto Water Tower pode ser 
a última oportunidade no século XXI para 
implementar a conservação holística do 
ecossistema a esta escala em África.

Imagem: Björn Lauen



KAZA

 ÁREA DE CONSERVAÇÃO 

 TRANSFRONTEIRIÇA DO 

 KAVANGO ZAMBEZE 

Esta exposição colorida do KAZA 
apenas toca em algumas das 

aventuras gratificantes que podem 
ser encontradas nos cinco países 
que constituem a maior área de 

conservação transfronteiriça 
deste mundo. A colaboração entre 

Angola, Botswana, Namíbia, 
Zâmbia e Zimbabwe resultou em 

conquistas inovadoras, permitindo 
viagens transfronteiriças fáceis, 

enriquecidas por maiores 
interações com comunidades, 
culturas e conservação. Uma 
visita o KAZA leva as viagens 

africanas a novas alturas.
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