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Resumo 

A Ilha do Principe alberga uma diversidade de fauna e flora únicas, incluindo espécies globalmente 

ameaçadas, como o Tordo do Príncipe (Turdus xanthorhynchus) que se encontra criticamente 

ameaçado e o vulnerável Buzio d’Obô (Archachatina bicarinata). A implementação de planos de 

conservação no Príncipe tem sido dificultada pela falta de capacidade e recursos locais. O nosso 

projeto - Compreender a extraordinária biodiversidade da Ilha do Príncipe  desenvolveu a capacidade 

local e contribuiu para a implementação dos planos de conservação através da realização de uma série 

de levantamentos biológicos e sociais. Estes incluíram uma avaliação das espécies de aves em toda a 

ilha utilizando o método de contagem por pontos fixos; armadilhas fotográficas e levantamentos dos 

pontos de nidificação para examinar as ameaças ao Tordo do Príncipe; amostragem de moluscos 

terrestres em 10 locais em toda a ilha; e uma entrevista por questionário em 14 comunidades para 

examinar o uso dos recursos florestais e os conhecimentos que têm sobre o Buzio d’Obô. Os  principais 

resultadosforam: 

 Um inventário de 33 espécies de aves, com modelos de distribuição para 20 destas espécies; 

 Confirmação de um período de reprodução de março-julho para o Tordo do Príncipe; 

 Filmes de armadilhas fotográficas de espécies de mamíferos não-nativos dentro do Parque 

Natural do Príncipe, incluindo gatos selvagens, cães, civetas africanas, macacos Mona, e 

ratazanas pretas;  

 Um inventário de 29 espécies de moluscos terrestres, incluindo 6 espécies novas para a 

ciência; 

 Evidências da redução drástica da distribuição e do tamanho da população do Buzio d’Obô ao 

longo dos últimos 20 anos 

 Ranking dos 18 principais usos dos recursos florestais  por ordem de importância entre as 

comunidades 

Num futuro próximo estes resultados apoiarão o desenvolvimento de um plano de ação de 

conservação para o Buzio d’Obô e serão utilizados para atualizar o Plano de Ação do Tordo do Príncipe 

e o Plano de Gestão do Parque Natural do Príncipe; contribuindo também para a reavaliação da Lista 

Vermelha das aves e moluscos do Príncipe. 
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Introdução 

A Ilha do Príncipe, no Golfo da Guiné, tem um elevado grau de endemismos da fauna e flora terrestres. 

A ilha foi designada como reserva da Biosfera da UNESCO em 2012, e as suas florestas são também 

reconhecidas como Zonas Importantes Para a Avifauna e parte doHotspot de Florestas da Guiné da 

África Ocidental. Grande parte da floresta nativa remanescente encontra-se protegida dentro do 

Parque Natural do Príncipe (PNP), a sul da Ilha. 

Pelo menos 8 espécies de aves do Príncipe e 18 de moluscos terrestres já indentificados são endémicos 

da ilha. As espécies ameaçadas incluem o Tordo do Príncipe, criticamente ameaçado(Turdus 

xanthorhynchus, Birdlife International, 2018a; Dallimer et al, 2010), o Tchibi-tete que se encontra em 

perigo (Zosterops ficedulinus, Birdlife International 2018), o Papagaio-cinzento também em perigo 

(Psittacus Erithacus, BirdLife International, 2018), e o Buzio d’Obô com estatuto de vulnerável 

(Archachatina bicarinata, Clarke & Naggs, 1996; Dallimer & Melo, 2010). Destes, o Tordo do Príncipe 

é a única espécie com um Plano de Ação de Conservação (BirdLife International, 2014), mas a 

implementação deste plano tem sido dificultada pela falta de capacidades e recursos locais. Da mesma 

forma, existe um Plano de Gestão do PNP (para o período 2015-2020, Albuquerque & Carvalho, 2015), 

mas a sua implementação tem também sido limitada pela mesma problemática, especialmente em 

termos da realização de pesquisas e monitoramento da biodiversidade.  

O projeto atual cresceu a partir da necessidade de se desenvolver a capacidade local para a 

conservação e melhorar a implementação dos existentes planos de conservação. Os objetivos do 

projeto eram quatro: 

1. Fortalecer a capacidade local para a implementação de ações de conservação, 

nomeadamente em matéria de levantamentos biológicos no campo e monitoramento das 

espécies; 

2. Melhorar a compreensão sobre a diversidade e distribuição das espécies de aves e moluscos 

terrestres do Príncipe, particularmente dentro do PNP e contribuindo assim para a 

actualização do seu Plano de Gestão; 

3. Melhorar a compreensão das ameaças à biodiversidade no Príncipe, particularmente aquelas 

que afetam o Tordo do Príncipe e o Buzio d’Obô; 

4. Produzir informações atualizadas sobre a ecologia, distribuição e o tamanho/tendência da 

população de Tordo do Príncipe e de Buzio d’Obô, para apoiar o planeamento e atualizações 

das ações de conservação e do seu estatuto na Lista Vermelha dos vertebrados. 

Para alcaçar estes resultados, de junho 2018 a setembro de 2019, a equipa da Fundação Príncipe 

alocada ao projeto, eco-guias locais e técnicos do PNP, realizaram uma série de pesquisas ecológicas 

e sociais. As pesquisas focaram-se sobretudo nas aves e moluscos terrestres, particularmente no 

Tordo do Príncipe e no Buzio d’Obô. Treinamento e capacitação em métodos de campo foram 

assegurados por especialistas internacionais, e suporte técnico durante todo o projeto foi garantido 

atravésda parceria entre a Fundação Príncipe e a Fauna & Flora International. 

Neste relatório, descrevemos os métodos utilizados e os principais resultados alcançados e discutimos 

a sua relevância para a conservação da biodiversidade no Príncipe. Espera-se que as informações aqui 

contidas sejam utilizadas por todas as partes interessadas em conservação no Príncipe, assim como 

por toda a comunidade científica, permitindo assim definir e implementar estratégiasde conservação 

mais eficazes para a extraordinária biodiversidade da Ilha do Príncipe. 
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Métodos 

Observações de aves 

Para avaliar a diversidade e distribuição de aves no Príncipe foi utilizado um método de contagem por 

pontos, em que os nossos monitores estabeleceram pontos em locais fixos e registaram todas as aves 

observadas ou ouvidas durante um período de 10 minutos por ponto. A ilha foi dividida em parcelas 

de 1km2, com base no sistema de coordenadas Universal Transversa de Mercator e, entre julho de 

2018 e março 2019, cinco contagens por-pontos foram realizadas dentro de cada parcela. As 

contagens ocorreram durante todo o dia (06:00-18:00), mas não durante os períodos de chuvas forte. 

Os pontos escolhidos estavam separados entre si por pelo menos 200 m para evitar a recontagem das 

mesmos aves, e foram posicionados de modo a serem amplamente representativos dos vários tipos 

de habitats presentes dentro da quadrícula. As parcelas em que não foi possível ter 5 pontos 200m 

equidistantes entre si, foram descartadas. 

A distribuição das espécies de aves foi prevista utilizando modelos de entropia máxima com recurso 

ao software MaxEnt (Phillips et al, sd). Os modelos foram baseados na presença/ausência das espécies 

dentro dos pontos de contagem, e foram desenvolvidos para todas as espécies presentes em 10 ou 

mais pontos. As seguintes variáveis ambientais foram incluídos nos modelos, quer na sua forma linear 

(para as espécies com 10-50 presenças), quer em ambas as formas linear e quadrática (espécies com> 

50 presenças): 

 Altitude - com base no Modelo Digital de Elevação SRTM de NASA  

 Distância à costa  

 Chuva - com base num conjunto de dados compilados em 30 anos 

 Isolamento - baseado na densidade populacional a partir dos censos de 2012 

 Inclinação - calculada a partir do Modelo Digital de Elevação 

 Topografia - Índice com 5 níveis baseados na elevação média de pixels dentro de um raio de 

250 metros (áreas planas (1), vales (2), encosta de média inclinação (3), encosta de elevada 

inclinação (4), cumes (5)). 

 Uso da terra - classificação com 4 níveis (floresta nativa, floresta secundária, floresta de 

sombra, e não-floresta), derivados de dados botânicos de campo, mapas históricos, e imagens 

de satélite atual. 

Para avaliar o desempenho dos modelos, executamos 20 validações cruzadas para cada modelo e 

derivamos a área sob a curva de característica de operação média do receptor dos modelos (AUC). 

Considera-se que esta métrica fornece uma indicação aproximada da precisão da previsão, sendo que 

um maior AUC indica que um modelo pode distinguir melhor entre presenças e ausências de um 

conjunto de dados de teste. 

Para permitir estimativas da população, foram realizadas mais contagem por pontos durante junho-

julho de 2019, abrangando uma larga variedade de habitats. Durante estas contagens foram incluídas 

apenas aves presentes no início da contagem, tendo sido estimada a distância entre o observador e 

cada ave. Dois métodos para a estimativa da população foram aplicadas; o primeiro seguindo a 

Equação 1, com base no número de aves dentro e fora de um raio de 20 metros do ponto; o segundo 

baseado em faixas de distância e nos limiares de detecção. As descrições mais detalhadas dos métodos 

analíticos para a modelagem de distribuição e estimativa de população estão disponíveis através do 

site da Fundação Príncipe, ou através de um pedido ao autor. 
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𝑛2

]}

𝜋𝑘𝑍2
 

Equação 1. Estimativa de densidade (), com base em duas zonas em torno de um ponto, em que a primeira zona é um 
círculo de raio Z e a segunda zona é tudo além do  Z, n1 é o número de animais detectados na primeira zona, n2 é o número 

de animais detectada na segunda zona, e k é o número de pontos. 

Encontros oportunistas 

Para o Tordo do Príncipe e para o Buzio d’Obô, a equipa do projeto registrou a localização GPS de 

todos os encontros casuais durante o trabalho de campo. Para o Buzio d’Obô, registaram-se tanto os 

indivíduos vivos e as conchas vazias. Para o Tordo do Príncipe, novas observações foram adicionadas 

a uma base de dados de todos os registros conhecidos a partir de 2007. Distribuições foram previstas 

utilizando MaxEnt como descrito acima, utilizando os encontros gravados como presenças, e 

quaisquer locais de pontos de contagem onde as espécies não foram registadas como ausências. 

Também foi registada a presença ou ausência de indivíduos vivos da espécie invasora Búzio Vermelho 

(Archachatina marginata) dentro de cada  quadricula de 1km2. 

Armadilhas fotográficas e levantamentos de nidificação 

Pouco se sabe sobre o comportamento reprodutivo do Tordo do Príncipe, mas acredita-se que tem 

dois períodos de reprodução por ano - um durante setembro-dezembro, com base no conhecimento 

de outras espécies no Príncipe e com base nos conhecimentos existentes para o Tordo de São Tomé 

(Turdus olivaceofuscus); e um em março e junho, baseado num registro de abril de 2015 (com foto) 

de uma ave no seu ninho dentro de um buraco de árvore. Para avaliar possíveis ameaças durante o 

período de reprodução, os locais onde o tordo foi observado consistentemente foram identificados e 

armadilhas fotográficas (modelo E3 Bushnell, 2-3 por local) foram amarradas às árvores perto do nível 

do solo. As armadilhas foram deixadas no local de março a junho de 2019, e verificadas em intervalos 

de 2 semanas. Os animais gravados nas filmagens foram identificados por monitores locais 

experientes, e o número de registros de cada espécie foi compiliado. Várias imagens de uma única 

espécie na mesma armadilha durante qualquer período de 1 hora foram considerados duplicados e 

apenas contadas como um único registro. Também durante este período, os monitores tentaram 

encontrar e seguir os tordos adultos, registrando quaisquer comportamentos reprodutivos e 

colocando armadilhas fotográficas adicionais em qualquer ninho acessível. Potenciais locais de 

nidificação que não puderam ser alcançados a partir do solo foram examinados usando um drone 

(Mavic Air ™). 

Amostragem de moluscos 

Para avaliar a diversidade de moluscos terrestres, foram selecionados locais acessíveis que cobrem 

uma gama variada de habitats e os mesmos foram amostrados entre dezembro de 2018 e junho de 

2019. Para cada amostra, equipes de 1-6 monitores dedicaram activamente 1-2 horas à procura de 

moluscos, com especial atenção para caules e folhas de plantas acessíveis; debaixo das folhas caídas, 

pedras e troncos em decomposição; rochas cobertas de musgo e ou com goteiras de água; e fissuras 

em cascas de árvores. Na maioria dos locais, um ou mais sacos de 5 litros foram enchidos com folhas 

caidas e material orgânico do local que, depois de seco,foi peneirado através de uma malha fina (0,5 

mm abertura). O material fino resultante capturado pela malha foi então examinado sob um 
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microscópio. Os espécimes de moluscos foram guardados em água, conservados em etanol a 80%, e 

enviados para especialistas para posterior identificação. 

Questionários 

Entre dezembro 2018 e fevereiro de 2019, a equipa do projeto conduziu grupos focais mistos de 

homens e mulheres em 14 comunidades ao redor do Parque Natural do Príncipe (PNP). Aos grupos foi 

apresentada uma lista de atividades baseada em 18 recursos florestais - identificadas através de 

exercícios de levantamento anteriores - e estes foram incentivados a responder à questão “até que 

ponto esta atividade é importante para a sua comunidade”, utilizando a seguinte escala: não presente 

(0), não é importante ( 1), não é muito importante (2), importante (3), muito importante (4), essencial 

(5). Para as atividades com uma pontuação de 1 ou mais, foi posteriormente perguntado aos grupos: 

“qual é a distância máxima que a comunidade percorre na floresta para fazer esta atividade”. 

Seguindo os grupos focais, a equipe do projeto realizou questionários individuais com homens e 

mulheres (~ 10 por comunidade) que estavam envolvidos em uma ou mais das atividades de uso dos 

recursos florestais. Os participantes foram questionados sobre em quais atividades estavam 

envolvidos e o quão longe se deslocavam (como validação para as perguntas em grupos focais). Aos 

questinados foi também mostrada uma imagem do Buzio d’Obô, questionando se estes sabiam 

reconhecer a espécie e nomeá-la. Àqueles que responderam positivamente foram dadas uma série de 

perguntas mais específicas, incluindo se achavam que agora havia mais ou menos daquela espécie do 

que no passado; quando achavam que as mudanças ocorreram e o terá causado essas mudanças; e 

em que áreas a espécie podia ser encontrada no passado e onde pode ser encontrado hoje em dia. 

Resultados 

Pesquisas de aves 

Durante a fase inicial de levantamento de campo, 760 contagens pontuais foram realizadas em 152  

parcelas de 1km2, e 13.492 aves de 32 espécies foram registadas (Tabela 1). Todas as espécies eram 

previamente conhecidas na ilha e por tal facilmente identificadas por observações e som. As únicas 

exceções eram o estorninho do Príncipe (Lamprotornis ornatus) e o estorninho esplêndido (L. 

splendidus), que não é possível distinguir sem uma observação clara das asas superiores, e assim 

foram muitas vezes agrupadas como Lamprotornis sp. 

Foram produzidos modelos de distribuição para 20 espécies (Figura 1) e estes indicaram que a maioria 

destas tinha mais probabilidade de ocorrer na parte norte da ilha. As únicas exceções foram para o 

tchibi-peito-branco (Sylvia dohrni) e para o papagaio cinzento (Psittacus erithacus), que ocorrem mais 

ou menos uniformemente por toda a Ilha, e o chota-café (Crithagra rufobrunnea) que é mais provável 

ocorrer dentro de áreas florestais nativas do sul da ilha. 

Durante a segunda fase de levantamentos de campo, foram realizadas 173 contagens pontuais e 

foram medidas as distâncias de 1169 aves de 28 espécies. A estimativa do Método 1 - com base no 

número de aves dentro de duas zonas - foi considerada inaplicável a todas as espécies, mas apenas 

viável para as espécies mais comuns, já tende a subestimar densidades a não ser que pelo menos uma 

ou mais aves tenham sido registradas em ambas as zonas para cada tipo de floresta. Método de 

estimação 2 foi amplamente mais aplicável, já que para as espécies raras são utilizados limiares de 

detetabilidade de espécies comparáveis. As populações poderiam ser estimada com pelo menos um 

método para 12 das espécies (Tabela 1), e as estimativas variaram de 884 para a rola (Columba 

malherbii), e de 34852-39801 para o tchibi-peito-branco. 
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Tabela 1. Lista de espécies de aves gravadas durante os 760 iniciais pontos de contagem, com o seu atual estado de 
conservação na Lista Vermelha; o número total de indivíduos gravados; a percentagem de pontos em que estes estavam 
presentes; e o tamanho da população estimada (quando aplicável). Um * na coluna % de pontos  indica espécies em que 
houve presenças suficientes para produzir um modelo de distribuição. Subscritos a seguir ao nome científico indicam que uma 
espécie ou subespécie é endémica das ilhas do Golfo da Guiné, onde P é Príncipe, STP é tanto São Tomé e Príncipe, e A é 
Annobón. 

Nome local Nome ciêntífico 
 

Estatuto da 
Lista 

Vermelha 

Número 
 

% de 
pontos 

 

População 
 

Andorinha de barriga 
branca 

Zoonavena thomensis STP LC 60 0.66 NA / NA 

Andorinha de palmeira Cypsiurus parvus LC 134 4.87 * NA / NA 
Andorinha pequena Apus affinis (bannermani STP) LC 198 5.53* NA / NA 
Cécia Treron calvus (virescens P) LC 358 18.29* 5449 / 6633 
Cho Chó Halcyon malimbica (dryas) LC 499 41.32* 2890 / 2432 
Chota café Crithagra rufobrunnea STP 

(rufubrunnea P)  
LC 224 19.08* NA / 941 

Conóbia Corythornis nais P LC 119 10.00* NA / 1327 
Curucucu Spilopelia senegalensis LC 26 2.37* NA / NA 
Estorinho bobo Lamprotornis splendidus LC 376 15.00 NA / NA 
Estorinho do Principe Lamprotornis ornatus P LC 32 2.63 NA / NA 
Estorinho sp.  Lamprotornis sp. - 2606 80.66 NA / NA 
Falcão Milvus migrans LC 132 11.71* NA / NA 
Galinha dagua Gallinula chloropus LC 1 0.13 NA / NA 
Garça boieira Bubulcus ibis LC 15 1.71* NA / NA 
Garça dos recifes Egretta gularis LC 2 0.26 NA / NA 
Melro Ploceus princeps P LC 1628 55.39* 24144 / 

19663 
Muquê Aplopelia larvata (principalis P) LC 173 16.84* 20026 / 

11277 
Negrinha Nigrita bicolor LC 11 0.66 NA / NA 
Ossobô Chrysococcyx cupreus 

(insularum STP) 
LC 18 2.37* NA / NA 

Papa tela grande Numenius phaeopus LC 1 0.13 NA / NA 
Papa tela pequeno Actitis hypoleucos LC 2 0.13 NA / NA 
Papagaio Psittacus erithacus EN 1612 56.05* NA / NA 
Peito branco Zosterops leucophaeus P NT 1017 32.89* 35907 / 

34494 
Quebra cana Estrilda astrild LC 11 0.39 NA / NA 
Rabo de tesoura Dicrurus modestus (modestus P) LC 40 4.47* NA / NA 
Rola Columba malherbii STP & A NT 363 21.32* NA / 884 
Tchibi barbeiro Anabathmis hartlaubii P LC 482 35.53* 12984 / 

8815 
Tchibi barbeiro grande Cyanomitra olivacea LC 197 19.21* NA / 1327 
Tchibi fixa Sylvia dohrni P LC 3090 91.71* 34852 / 

39801 
Tchibi singa Spermestes cucullata (cucullata) LC 39 2.11* NA / NA 
Tchibi tete Zosterops ficedulinus P EN 22 1.18 NA / 3052 
Tchonzu Butorides striata LC 1 0.13 NA / NA 
Tordo do Príncipe Turdus xanthorhynchus P CE 3 0.39 NA / NA 
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Figura 1. Mapas dos modelos de distribuição das espécies de aves que estavam presentes em pelo menos 10 pontos de 
contagem, mostrando todos os locais de pontos de contagem e indicando a presença ou ausência. Os pixéis são ~ 92.5m2 e 
coloridos para representar a probabilidade de ocorrência. Modelo AUC estão incluídos, com os respetivos desvios-padrão. 

 

Tordo do Príncipe  

De julho 2018 a julho de 2019, um total de 71 tordos do Príncipe foram registados em todos os 59 

encontros. Estes registos foram combinados com mais 87 outros relatados a partir de várias fontes, 

durante os anos 2007-2018. A extensão atual da ocorrência para a espécie foi derivada através de um 

polígono desenhado em torno de todos os registos e, em seguida, recortado para remover quaisquer 

áreas além da costa da ilha. O polígono resultante apresentava uma área de 3982,47 ha (Figura 2). 

Modelamos a distribuição com base em todos os registos (Figura 2), após a supressão de registos de 

modo a que não houvesse mais do que um registro por pixel (~ 92.5m2). O valor AUC de 0,835 (± 0,49) 

do modelo indicou boa precisão da previsão, com o uso do solo, isolamento e precipitação como as 

variáveis explicativas mais importantes. A ocorrência da espécie é limitada ao sul da ilha, com maior 

probabilidade de ocorrer em áreas remotas de floresta nativa com alta pluviosidade. 

Foram identificados 3 locais onde tordos adultos foram consistentemente observados (Figura 3). As 

câmaras colocadas nestes locais revelaram várias espécies de mamíferos introduzidas (Tabela 2 e 

Figura 4), incluindo potenciais predadores de ninhos (ratazana preta Rattus rattus e macaco 

Cercopithecus mona), e potenciais predadores ativos (gatos selvagens Felis catus, cães Canis familiaris 

lupus, e civetas africanas – localmente lagaias - Civettictis Civetta). No local menos remoto - Morro de 

Leste –foram registadas todas as cinco espécies potencias ameaças, seguido pelos picos João Dias Pai 

e Filho (presença de ratos, macacos e gatos), e pelo Pico Príncipe (apenas ratos registados). Outras 

espécies capturadas pelas armadilhas fotográficas incluíram o Todo do Príncipe (em todas as 

localizações), a Muquê (Aplopelia larvata principalis) no Morro de Leste & nos picos João Dias Pai e 

Filho, e o endêmico musaranho do Príncipe (Fingui Crocidura), registo único no Pico Príncipe. 
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Figura 2. Mapa de modelo de distribuição para o Príncipe Thrush, onde presenças (Presenças) baseiam-se em todos os 
registros conhecidos, e ausências (Ausentes) são baseados em locais contagem de pontos onde a espécie não foi registrada. 
Inclui uma tabela com as estimativas da contribuição relativa das variáveis ambientais ao modelo MaxEnt. O tamanho do 

pixel, cor, e AUC seguinte Figura 1. 

Tordos adultos foram encontrados repetidamente em todos os locais e várias observações de 

comportamento reprodutivo foram registradas (Tabela 3). Num registo notável, nos picos João Dias 

Pai e João Dias Filho, foram observados dois tordos adultos transportando folhas para dois buracos 

altos num tronco de uma árvore morta durante o final de Março, no entanto, um exame subsequente 

dos buracos com acesso ao drone não revelou ninhos ativos (Figura 5). Posteriormente em visitas 

subsequentes,  mais nenhuma atividade foi registada nesses buracos. No entanto, no mesmo local, 

dois indivíduos foram observados num ninho no final de Junho 2019, aproximadamente a 5 metros 

acima do solo, sobre uma depressão pouco profunda na face de uma rocha (Figura 5). O ninho 

consistia de uma base circular ampla rasa, com cerca de 20 centímetros de largura e 3 cm de 

profundidade, revestida de musgo e raízes das plantas. Um outro ninho de aparência fresca foi 

encontrado no solo, abaixo dessa mesmas saliência (Figura 5). A armadilha fotográfica foi posicionada 

perto do ninho usando uma vara comprida, tendo sido possível capturar imagens de pelo menos 2 

tordos que entravam com frequência no ninho até meados de julho, altura em que parece terem 

abandonado o ninho sem colocar ovos, retornando ao mesmo apenas ocasionalmente (Figuras 4 e 5). 

A armadilha fotográfica foi mantida até o início de setembro, mas a última visita capturada foi a 8 de 

agosto. 

Tabela 2. Registos de animais que apareceram em armadilhas fotográficas entre março-junho de 2019. Dentro da coluna 
'№ de armadilhas fotográficas”, o número total de dias de armadilhas está incluído entre parênteses. As espécies de 

mamíferos introduzidos que são potenciais ameaças à biodiversidade nativa estão sombreadas a cinza. 

 
Local 

 
№ de armadilhas 
fotográficas (nº 

de dias) 

№ de observações 

Cão 
 

Gato Lagaia Macaco Ratos Tordo do 
Príncipe 

Munquê Musaranho 
do Príncipe  

Morro de 
Leste 

3 (287) 1 2 3 25 41 8 54 0 

João Dias 
Pai e Filho 

2 (180) 0 1 0 5 29 7 11 0 

Pico 
Príncipe 

2 (162) 0 0 0 0 10 5 0 8 

 
Presenças 
Ausências 
Extenção de Ocorrência 
 

Legenda 



www.fundacaoprincipe.org 

 Compreender a extraordinária biodiversidade da Ilha do Príncipe - Relatório Científico 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localização das armadilha fotográficas, com todos os registos do Tordo do Príncipe (Presenças) e modelo de 
distribuição da Figura 2. 

 

Tabela 3. Descrições de comportamento reprodutivo do Tordo do Príncipe observado no campo entre março-agosto 2019 

Local Encontro Tempo Descrição 

João Dias Pai e Filho 26/03/2019 ~ 17:00 Dois tordos adulto observados a levar musgo e outras 
pequenas folhagens para dois buracos no tronco de uma 

árvore morta, cerca de 15m acima do solo. 

Morro de Leste 2019/09/04 ~ 13: 00 Um tordo adulto observado durante 15 minutos recolhendo 
lama e raízes no seu bico, mas foi-se incapaz de determinar 

o destino 

Pico Príncipe 2019/08/05 ~ 11: 00 Grupo de cinco tordos adultos observadoss no trilho abaixo 
do pico Príncipe. Duas aves perseguiram-se e atacaram-se 

durante cerca de 1 h antes de o grupo se afastar 

João Dias Pai e Filho 21/05/2019 ~ 10: 30 Dois ou três tordos adultos observados repetidamente a 
transportar material no bico, mas incapaz de se determinar 

o destino. Dois tordos também observados a atacar e 
afugentar um guarda-rios de peito azul (Chôchô) 

João Dias Pai e Filho 25/06/2019 00:16 Tordos adultos observados num ninho numa depressão 
pouco profunda numa rocha, aproximadamente 5 m acima 
do solo. Dois outros tordos foram vistos empoleirados nas 

árvores próximas e chamando-se um ao outro. Uma 
armadilha fotográfica foi ligada a uma vara comprida e 

posicionada próxima ao ninho. 
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Figura 4. Imagens das armadilhas fotográficas: cão selvagem no Morro de Leste (canto superior esquerdo); gato selvagem 
em João Dias Pai e Filho (canto superior direito); lagaia no Morro de Leste (centro-esquerda); macaco no Morro de Leste 

(médio direito); ratazana preta no Pico Príncipe (inferior esquerdo); e Tordo do Príncipe no seu ninho perto de João Dias Pai 
e Filho (inferior direito). Datas e horários são mostrados no canto inferior direito de cada imagem.
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Figura 5. Imagens de: um local de nidificação Tordo do Príncipe perto de João Dias Pai e Filho (à esquerda), com uma 
armadilha fotográfica no lugar; um ninho de Tordo do Príncipe (canto superior direito) que foi encontrado no chão por 

baixo do local de nidificação no final de Junho de 2019; E um buraco de árvore que foi visitado por tordos no final de março 
de 2019 (inferior direito). 

 

Buzio d’Obô 

De julho de 2018 a Maio de 2019, um total de 598 Buzios d’Obô foram registados entre 184 

observações diferentes (registos simultâneos dentro de um raio de 20m foram consideradas como 

sendo uma única observação). Destes, 119 estavam vivos, sendo observados muitas vezes em grupos 

de dois ou mais. Por exemplo, num cume íngreme no sul da ilha, foram observados 24 indivíduos vivos 

juntos. 

A dimensão atual de ocorrência do Buzio d’Obô no Príncipe foi derivada pelo desenho de um polígono 

em torno de todos os registros conhecidos e, em seguida, recortada para remover quaisquer áreas 

para além da costa da ilha. O polígono resultante tem uma área de 4695,57 ha (Figura 6). 

Modelos de distribuição separados foram produzidos para todos os casos (indivíduos vivos e de cascas 

vazias - Figura 6 à esquerda), e para os casos com um ou mais indivíduos vivos (Figura 6 à direita). 

Ambos os modelos tiveram boa precisão da previsão (AUC de 0,800 ± 0,051 e 0,819 ± 0,074), com usos 

do solo e precipitação como as variáveis explicativas mais importantes. A ocorrência foi restrita ao sul 

da ilha, com a maior probabilidade de ocorrência em florestas nativas com alta pluviosidade. 
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Figura 6. Mapas dos modelos de distribuição do Buzio d’Obo, onde presenças são baseadas em registros (julho 2018 a 
março de 2019) de indivíduos vivos e de conchas vazias (esquerda), e apenas indivíduos vivos (direita), com ausências 

(ausentes) com base nos locais de pontos onde a espécie não foi registrada. Inclui tabelas com estimativas da contribuição 
relativa das variáveis ambientais para os modelos MaxEnt. O tamanho do pixel, cor, e AUC seguinte Figura 1.  

  

Foram realizados questionários individuais a 75 homens e 63 mulheres e nestes, reconhecimento do 

Buzio d’Obô foi elevada (~ 93% do total de inquiridos, 94% e 93%, dos homens e mulheres 

respetivamente, Figura 7). A maioria destes entrevistados experientes relatou que havia menos Buzios 

d’Obô do que no passado (76%), e as respostas mais populares para acompanhar esta questão 

sugerem que o declínio começou à cerca de 5-10 anos (46%), que mais de 75 % da população terá já 

desaparecido (44%) e que a recolha por pessoas será a principal razão para esse declínio (27%). 

Muitos dos inquiridos que responderam aos questionários individuais (74%) identificaram as áreas 

onde o Buzio d’Obô desapareceu, e esta informação foi compilada e mapeada (Figura 8). Apenas as 

áreas que foram identificadas por pelo menos dois entrevistados foram consideradas no mapa, e este 

foi cortado para remover as áreas que se sobrepunham com a extensão atual de ocorrência. A área 

identificada é contínua, cobrindo grande parte do centro da ilha, com uma área de 3.009,38 ha. Se 

esta informação for precisa, representaria uma redução da sua distribuição de aproximadamente 40%. 
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Figura 7. Os gráficos circulares indicam as proporções de respostas às perguntas sobre o Buzio d’Obô. O número de 
entrevistados que deu cada resposta está incluído entre parênteses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa indicando da extensão atual de ocorrência para o Buzio d’Obô, e a área da qual desapareceu com base nas 
respostas dos questionários individuais. Inclui o modelo de distribuição e as presenças ausências da figura 3 (direita), com o 

tamanho do pixel, etc. de acordo à Figura 1. 

 Presenças 
Extenção de ocorrência 
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Um pouco menos de metade dos inquiridos nos questionário individual (42%) recolhia búzios na 

floresta. Destes, 60% responderam que preferem recolher o búzio de Obô devido ao seu tamanho e 

sabor superior. No entanto, todos, exceto 3, relataram que atualmente só recolhem o búzio vermelho, 

pois é mais fácil de encontrar. Os números relatados dos búzios de Obô coletados foram de 6, 30-40, 

e 450 por mês, embora o questionário tenha revelado que os números elevados de animais recolhidos 

foram obtidos há vários anos, e as coletas atuais são irregulares e muito menores. Durante os 

questionários, também foi sugerido que a recolha de ambos os búzios d’Obô e vermelho intensifica-

se quando os  comerciantes da Nigéria chegam na Ilha para comprar todos os búzios disponíveis para 

salgar e exportar. 

Búzio Vermelho 

O Búzio Vermelho foi registado em 36 das 152  parcelas de 1km2, formando uma zona contínua pelo 

centro e norte da ilha (Figura 9). A sua taxa de reconhecimento em questionários individuais foi de 

99% - um pouco maior do que para o Búzio d’Obô. Dos inqueridos com conhecimento, 75% relataram 

que há menos Búzios Vermelho agora do que no passado. 

  

Figura 9. Mapa de Príncipe, indicando os as quadrículas de 1 quilômetro UTM onde o úuzio Vermelho foi detetado durante 
o estudo contagem de pontos (julho 2018-Março de 2019). 

Outros moluscos terrestres 

As amostras de moluscos terrestres foram recolhidas a partir de 10 locais, e um total de 29 espécies 

foram registadas (Tabela 3). Destes, 21 eram previamente conhecidas no Príncipe, 2 eram novos 

registos para a ilha, e 6 eram novas espécies para a ciência. A continuação da presença de mais 16 

espécies registadas anteriormente não pode ser confirmada. Descrições formais de novas espécies 

foram elaboradas em colaboração com taxonomistas especialistas, e estão neste momento a aguardar 

publicação (Holyoak et al, na Prep.).  
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Tabela 4. Lista das espécies de moluscos terrestres conhecidas do Príncipe, com base em (Holyoak et ai, na Prep.), Indicando 
as espécies cuja presença foi confirmada durante o projeto, e o nível de probabilidade de endemismo. 

Família Nome ciêntífico Presença confirmada? Endemismo 

Cyclophoridae Chondrocyclussp. novembro Sim / Yes Príncipe 

Truncatellidae princeps Truncatella Dohrn de 1866 
  

Assimineidae assimineasp.  
  

Ellobiidae Melampus flavus Gmelin, 1791 
  

Ellobiidae Melampus pusillus Gmelin, 1791 
  

Ellobiidae Pedipes sp. 
  

Veronicellidae alte laevicaulis (A. Férussac, 1821) Sim / Yes 
 

Veronicellidae Pseudoveronicellasp. novembro Sim / Yes Príncipe 

Veronicellidae Pseudoveronicella liberiana (Gould, 1850) Sim / Yes 
 

Veronicellidae archachatina bicarinata(Bruguiére, 1792) Sim / Yes São Tomé e Príncipe 

Veronicellidae Archachatina marginata (Swainson, 1821) Sim / Yes 
 

Veronicellidae Columna columna (DE Müller, 1774) Sim / Yes Príncipe 
Veronicellidae Columna hainesi L. Pfeiffer, 1856 

 
Príncipe 

Veronicellidae Columna leai Tryon de 1866 Sim / Yes Príncipe 
Veronicellidae Lignus alabastro (Rang, 1831) Sim / Yes Príncipe 
Veronicellidae pseudoglessula fuscidula (Morelet, 1858) 

  

Veronicellidae Striosubulina striatella (Rang, 1831) Sim / Yes 
 

Veronicellidae Subulina feaiGermain de 1912 
 

Príncipe 
Veronicellidae Subulina moreletiGirard, 1893 Sim / Yes Príncipe 
Veronicellidae Subulina newtoniGirard, 1893 Sim / Yes Príncipe 
Veronicellidae Bocageia lotophaga(Morelet, 1848) 

 
Príncipe 

Veronicellidae Opeas dohrni (Girard, 1893) 
  

Veronicellidae Opeas greeffi (Girard, 1893)  Sim / Yes Príncipe 

Veronicellidae Opeas mendigo (Dohrn, 1866) 
 

São Tomé e Príncipe 

Veronicellidae Opeas subpauper Germain de 1912 
 

Príncipe 

Veronicellidae Pseudopeas crossei (Girard, 1893) Sim / Yes 
 

streptaxidae gulellasp. novembro Sim / Yes Príncipe 
streptaxidae gulella crystallum (Morelet, 1848) Sim / Yes Príncipe 
streptaxidae gulella joubini (Germain, 1912) 

 
Príncipe 

streptaxidae gulella sorgo (Morelet, 1848) Sim / Yes Príncipe 
streptaxidae Streptostelesp. novembro Sim / Yes Príncipe 
streptaxidae fastigiata Streptostele(Morelet, 1848) Sim / Yes Príncipe 
streptaxidae Streptostele (?) FeaiGermain de 1912 

 
Príncipe 

streptaxidae Folini Streptostele(Morelet, 1858) Sim / Yes Príncipe 
streptaxidae Streptostele (?) Moreletiana Dohrn, 1866)  

 
São Tomé e Príncipe 

Succineidae Quickia Concisa(Morelet, 1848) Sim / Yes 
 

Cerastidae burnayi rachis (Dohrn, 1866) Sim / Yes 
 

Cerastidae eminulus rachis (Morelet, 1848) Sim / Yes 
 

Euconulidae Afropunctum seminium (Morelet, 1873) Sim / Yes 
 

Urocyclidae Dendrolimax heynemanniHeynemann de 
1868 

Sim / Yes Príncipe 

Urocyclidae Africarion dumeticola (Dohrn, 1866) 
  

Urocyclidae Principicochleasp. novembro Sim / Yes Príncipe 
Urocyclidae Principitrochoidea aglypta(Dohrn, 1866) Sim / Yes Príncipe 
Urocyclidae Principitrochoideasp. novembro Sim / Yes Príncipe 
Urocyclidae Principitrochoidea Folini (Morelet, 1848) Sim / Yes 

 

 

A riqueza de espécies foi maior em locais que tinham uma maior variedade de tipos de floresta - por 

exemplo, mata nativa e secundária em Morro de Leste e Trilho de Santa Joquima; e floresta 

secundária, agro-floresta, e zona não florestal na Estrada da Bela Vista (Figura 10). A proporção de 

espécies não indígenas dentro das amostras foram mais elevada nos locais mais perturbadas em torno 

da cidade e dentro da zona de tampão do PNP. Nos três locais mais remotos dentro do PNP - Pico 
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Mesa, Pico Príncipe, e João Dias Pai e Filho - foram registadas poucas espécies, mas as poucas 

registadas eram todos endémicas, incluindo os novos registos para a ciência. A zona da Floresta de 

Azeitona também teve uma alta proporção de espécies endémicas, e incluiu o único registro de uma 

das novas espécies. 

 

 

Figura 10. Mapa dos locais de amostragem de moluscos. Os círculos em torno dos pontos de amostragem são proporcionais 
em tamanho para o número total de espécies registradas (vermelho), o número de espécies que endémicas do país (verde), 
e o número de espécies eram novas para a ciência (azul). 

 

Atividades de Recursos Florestais 

Foram consultados grupos focais de 8 a 19 pessoas e todos, exceto um, incluiram homens e mulheres 

(Figura 11). A recolha de fruta, recolha de lenha e extração de madeira foram identificados como 

atividades importantes para todas as comunidades (isto é, foram marcados como essenciais, muito 

importante, ou importante - a Figura 12). A coleta de búzios e a caça - o que pode impactar 

diretamente o Búzio d’Obô e ou o Tordo do Príncipe - não foram marcados como essenciaais por 

nenhuma das comunidades, e mostraram ser de importância média. Em vários casos, as atividades 

mascadas como de importância média ou baixa foram essenciais para comunidades específicas - por 

exemplo, a produção de carvão foi essencial para São Joaquim; a coleta de rochas e cascalho foi 
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essencial para Abade, Monte Alegre e Porto Real; a pesca no rio foi essencial para Bela Vista; & a coleta 

de Pau Esteira (Pandanus thomensis)mostrou-se essencial para Abade e Praia Seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Número de homens e mulheres que participaram dos grupos focais de cada comunidade para discutir o  o uso 
dos recursos florestais. 

 

 

Figura 12. Mapa de calor ilustrando a importância das atividades de uso dos recursos florestais para 14 comunidades no 
Príncipe, com base na autoavaliação durante os questionários grupo. A profundidade de cor representa o nível de importância 
atribuída pela comunidade, com cores mais escuras indicam maior importância. Atividades são ordenados a partir da 
esquerda (mais alto) para a direita (mais baixo) pela sua pontuação média. 
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As distâncias máximas percorridas para cada atividade foram compiladas na medida do possível a 

partir dos grupos focais e dos questionários individuais, e foram mapeados por círculos semi-opacos 

à volta das comunidades com raios iguais às distâncias máxima registadas (Figura 13). Estes mapas 

podem nos dar uma indicação dos intervalos e áreas relativas que podem ser impactadas/usados para 

as diferentes atividades. Por exemplo, a recolha de lenha, a produção de carvão vegetal e a extração 

vinho de palma, parecem ter gamas bastante localizadas, que não se sobrepõem com o núcleo do 

PNP, mas poderiam ter impacto na zona tampão e na floresta da Azeitona. Contudo, mapas de 

atividade deve ser interpretados com cautela, uma vez que não levam em consideração a variação 

espacial na disponibilidade de recursos ou quaisquer barreiras que possam impedir o acesso aos 

recursos. Por exemplo, caça e os guias turísticos percorrem grandes distâncias nas várias 

comunidades, resultando em faixas que cobrem toda a ilha, mas restrições legais sobre essas 

atividades dentro do PNP deverão, em princípio limitar substancialmente esses intervalos. 
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Figura 13. Mapas das possíveis áreas de uso dos recursos florestais. Círculos (vermelho) estendem-se a partir de cada 
comunidade com base na distância máxima relatado pelos membros de cada comunidade sobre cada atividade, tal como 
obtido a partir dos questionários de grupo e/ou individuais. Os círculos são semi-opaco, de maneira que as regiões 
sobrepostas apareçam mais escuras – i.e. regiões cada vez mais escuras indicam que várias comunidades podem utilizar a 
mesma área. 

 

Discussão: 

Espécies ameaçadas: 

O Tordo do Príncipe 

Como a única espécie terrestre com um Plano de Ação de Conservação dedicado, o Tordo do Príncipe, 

criticamente ameaçado, é uma espécie bandeira para a conservação no Príncipe. O projeto contribuiu 

diretamente para a implementação do Plano de Ação para o Tordo Príncipe, apresentando novas 

informações sobre sua distribuição, ecologia e potenciais ameaças. Baseado em registos compilados 

desde 2007, a sua extensão de ocorrência é de aproximadamente 40 km2, restrito às florestas no sul 

do Príncipe. A espécie ocorre entre o nível do mar e pico mais alto da ilha (~ 950m), com modelos de 

distribuição sugerindo uma maior probabilidade de ocorrência em áreas remotas da floresta nativa 

com alta pluviosidade. Apesar de que nenhuns ninhos com ovos ou crias terem sido observados 

diretamente, comportamentos reprodutivos foram documentados em numerosas ocasiões em vários 

sítios entre março-julho, considerando isso uma confirmação que o tordo se reproduz durante este 

período. Pesquisas mais específicas durante outubro-dezembro são necessários para confirmar se o 

tordo tem dois períodos de reprodução. A Lista Vermelha atual (Birdlife International, 2018a) inclui as 

seguintes ameaças: perda de habitat (baixo impacto: 5); caça oportunista (baixo impacto: 5); e efeitos 

futuros de espécies não-nativas, particularmente da ratazana preto (impacto médio: 7). Os nossos 

resultados estão de acordo com esta avaliação – não encontrámos nenhuma evidência de perda de 

habitat ou de caça ao tordo dentro da sua área de distribuição atual, mas foi possível confirmar a 

presença de várias espécies de mamíferos não-nativos. As ratazanas pretas mostraram-se numerosas 

em todos os locais de estudo, mas mais preocupante foi a presença de gatos selvagens em dois dos 

três locais. Consideramos que estes predadores ativos já são uma séria ameaça para esta ingênua ave 
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que se alimenta no chão, e uma prioridade identificada para mais pesquisas de maneira a quantificar 

o impacto destas espécies e identificar possíveis medidas de mitigação. 

O Búzio d’Obô 

Os exercícios de planeamento de conservação identificaram esta espécie culturalmente significativa 

como uma prioridade para ambos Príncipe e São Tomé e os workshops formais para desenvolver um 

Plano de Ação de Conservação foram implementados no final de outubro de 2019 na Ilha do Príncipe 

e em São Tomé. Atualmente a espécie está listada na Lista Vermelha como vulnerável, mas esta 

avaliação tem mais do que 20 anos e há necessidade urgente de uma atualização. Apoiámos ambos 

os processos, apresentando novas informações sobre sua distribuição atual (a partir de observações 

diretas), e as recentes mudanças no tamanho da população e distribuição (através dos questionários 

com os usuários da floresta). 

A extensão de ocorrência do Búzio d’Obô dentro Príncipe tem aproximadamente 46 km2 e, à 

semelhança do Tordo de Príncipe, o Búzio d’Obô está restrito às florestas no sul da ilha. Modelos de 

distribuição sugerem uma maior probabilidade de ocorrência em áreas de floresta nativa com alta 

pluviosidade. O tamanho da população não foi estimado diretamente, mas entrevistas com usuários 

da floresta indicam um declínio recente da população de >75 % e uma diminuição de distribuição de 

~40 %. Muitos entrevistados indicaram que o declínio começou nos últimos 5-10 anos, mas Dallimer 

& Melo (2010) informaram que a espécie já estava em rápido declínio em 2007. Os relatórios de 1990 

(por exemplo, Baillie, 2001; Baillie & Stevart, 2000) indicam que a espécie ainda era abundante nesta 

altura, e por isso consideramos que é provável que o declínio tenha ocorrido ao longo dos últimos 20 

anos. Os entrevistados identificaram a recolha da espécie pelas pessoas como a principal causa do 

declínio, e este é suportado pelos grandes depósitos de conchas observados por Baillie (2001) e 

Dallimer & Melo (2010). No entanto, a transmissão da doença do Búzio Vermelho não-nativo também 

tem sido sugerida como uma ameaça potencial, com a sua chegada e  dispersão na ilha a 

corresponderam com o declínio no Búzio d’Obô (Dallimer & Melo, 2010). Os nossos dados indicam 

que a distribuição atual do Búzio Vermelho no Príncipe (Figura 9) é semelhante ao declínio na 

distribuição de Búzio d’Obô (Figura 8), suportando esta teoria. 

Outras espécies ameaçadas 

O ameaçado Papagaio cinzento (Psittacus Erithacus) continua a prosperar no Príncipe, ocorrendo em 

mais de 50% dos pontos de contagem ao longo da ilha (Figura 1). As estimativas da população não 

foram possíveis a partir dos nossos dados, mas na ausência de um aumento nas ameaças (por 

exemplo, do comércio de animais vivos), consideramos que é improvável que a população diminua 

substancialmente desde a estimativa de 6000-8000 indivíduos em 2014 (Valle et al, 2017). 

A Tchibi tete (Zosterops fecidulinus), espécie em perigo, foi raramente encontrada nas iniciais 

contagens por pontos, e a modelagem de sua distribuição não foi tentada. As distâncias exatas foram 

registadas para 18 aves durante a segunda fase de contagem por pontos, e sua população foi calculada 

através da aplicação de uma função de deteção do intimamente relacionado Peito-branco (Zosterops 

leucophaeus). A estimativa resultante de 3052 indivíduos é substancialmente mais elevada do que a 

estimativa de 350-1,500 indivíduos da recente atualização da Lista Vermelha (Birdlife International, 

2018b), mas esst resultado deve ser interpretado com cautela devido ao baixo número de observações 

atuais, e o uso de uma função de uma espécie diferente. Os nossos registos aumentam ligeiramente 

a extensão de ocorrência conhecida para as espécies, em relação aos registos de Hering et al (2018) e 

à base de dados eBird (Figura 14), e será submetida à eBird para apoiar  avaliações futuras.  
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Figura 14. Mapa de extensão de ocorrência do Tchibi tete, com base nos registos do projeto atual (pontos vermelhos), os 
registros do banco de dados eBird (pontos pretos), e registos inferidas a partir da figura 7 de Hering et al 2018. 

 

O Peito branco (Zosterops leucophaeus) está atualmente listado como quase ameaçada (BirdLife 

International, 2016), as registámos ser uma das espécies mais comuns da ilha. Foi encontrado nos 

pontos de contagem em toda ilha, mas particularmente na floresta secundária, agrofloresta e nas 

áreas não florestais no norte da ilha. As nossas estimativas de 35907/34494 indivíduos para esta 

população ficou atrás apenas do Tchibi fixa (Sylvia dohrni). Com base nestes resultados, submetemos 

uma avaliação global para o Fórum de Aves Ameaçadas da BirdLife em junho de 2019, recomendando 

que a espécie baixe o seu estatuto  para pouco preocupante. 

A rola (Columba malherbii) está atualmente na Lista Vermelha como quase ameaçada devido a um 

suspeito declínio moderadamente rápido devido à pressão de caça (BirdLife International, 2018a). A 

caça foi avaliada em detalhe para São Tomé (Carvalho, Fa, et al, 2015; Carvalho, Palmeirim, et al, 

2015), mas embora exista a falta de dados comparáveis com o Príncipe, as pressões poderão ser 

semelhantes - caça de pombos e outras aves de tamanho médio é um passatempo comum dos jovens, 

e vários sinais (por exemplo, armadilhas) foram observados perto das comunidades durante o 

trabalho de campo. A espécie foi encontrada em cerca de 20 % de pontos, e o modelo de distribuição 

indica uma maior probabilidade de ocorrência em habitats modificados no norte da ilha (Figura 1). A 

estimativa da população de 884 foi a mais baixa de qualquer espécie que foi analisada, mas estes 

dados devem ser interpretados com cautela, uma vez que foi utilizada uma função de deteção de uma 

espécie separada, e é baixa em relação aos 363 indivíduos registados durante a primeira fase da 

contagem de pontos. Um estudo mais aprofundado da pressão de caça, do tamanho da população e 

das tendências para esta espécie seriam essenciais para apoiar futuras avaliações do seu estatuto na 

Lista Vermelha. 

Áreas protegidas 

O Parque Natural do Príncipe (PNP) foi criado em 2006, e inclui um setor sul de florestas secundárias 

nativas e de maturação (~ 6903 ha), um setor norte de floresta secundária 'Azeitona' madura (~ 226 

ha), e uma zona tampão de florestas secundárias e plantações de sombra (~ 1157 ha, ver Figura 14 e 
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na Tabela 5 para mais detalhes de zoneamento e características). Os nossos dados sobre as 

distribuições das espécies ameaçadas destacam, claramente, a importância do PNP para conservação 

- o Tordo do Príncipe e o Búzio d’Obô são quase inteiramente restritos aos setores sul do PNP (Figuras 

2 e 6), os registos de Tchibi-tete são predominantemente dentro de setor do sul, e o Papagaio cinzento 

é abundante em todo o setor do sul, Azeitona, e zona tampão (Figura 1, embora a espécie também 

seja comum fora dessas zonas). Além disso, o trabalho de campo recente confirmou a existência de 

uma espécie endémica de coruja que é restrita ao setor sul do PNP e que provavelmente vai merecer 

classificação como criticamente em perigo (Martim Melo, comunicação pessoal). Os nossos dados de 

moluscos terrestres também destacam a importância do PNP como habitat para algumas espécies 

endémicas e novas para a ciência. Os locais de amostragem dentro da Azeitona e nos setores do sul 

tinham a maior proporção de espécies endémicas, e 5 das 6 espécies recém-descobertas ocorreram 

apenas dentro do PNP (Figura 10). 

O zoneamento atual do PNP (Figura 15 e Tabela 5) emergiu através do seu primeiro plano de gestão 

(Albuquerque et al., 2009), com base em designações e estimativas do valor da biodiversidade e 

perturbações históricas anteriores. Os nossos modelos de distribuição para o Tordo do Príncipe e para 

o Búzio d’Obô indicam que estes ocorrem em toda a zona de Proteção Total, mas não aparecem haver 

diferenças entre as zonas de tipo I ou II, e algumas áreas com altas probabilidades de ocorrência se 

estendem para a zona de Proteção Parcial tipo I em torno do vale do Rio Papagaio e para o norte e 

leste de Morro de leste. Em futuros planos de gestão, pode ser conveniente alargar as zonas de 

proteção total para incluir todas as áreas onde há uma (por exemplo > 50%) alta probabilidade de 

ocorrência destas espécies prioritárias. 

Tabela 5. Características e atividades permitidas dentro das zonas de PNP (adaptado de Albuquerque, Cesarini, & Tagliabue, 
2009)  

Zona Características Atividades permitidas 

Zona de Proteção 
Integral de Tipo I 

 Flora e vegetação de valor 
excecional/endemismo 

 Avifauna de valor excecional/endemismo 

 Pesquisa científica 

 Monitoramento de ecossistemas 

Zona de Proteção 
Integral de Tipo 2 

 Flora e Fauna de valor muito alto e 
sensibilidade média 

 Áreas de floresta nativa ou floresta 
secundária madura 

 Áreas de potencial valor excecional, mas sem 
estudos suficientes (aves, peixes, outros 
grupos biológicos) 

 Estudos biológicos / ecológicos intensivos 

 Turismo controlado (por exemplo, 
acompanhados por guias do parque, com 
restrições de rotas, número de pessoas, 
época do ano) 

 Construção de pequenas infraestruturas 
não permanente para apoiar visitação 

Zona de Proteção 
Parcial de Tipo I 

 Ecossistemas que foram ou são atualmente 
utilizadas pelas comunidades em atividades 
conflitantes com a proteção da 
biodiversidade, mas cuja recuperação é 
fundamental para os objetivos de gestão das 
áreas mais importantes do parque. 

 Uso controlado de espécies medicinais 

 Excursões de turismo ambiental com guias 
credenciados ou autorizados pelo Parque 

 Construção de pequena infraestrutura para 
apoiar visitantes 

Zona de Proteção 
Parcial de Tipo I 

 Ecossistemas que são atualmente utilizados 
de forma sustentável pelas comunidades, mas 
com interesse significativo para a 
conservação da natureza, da biodiversidade e 
da paisagem. 

 Construção de pequena infraestrutura 
para apoiar visitantes ou outras 
atividades permitidas no parque, ou como 
um fator de recuperação do património 
cultural (por exemplo Roças) 

 Agricultura, silvicultura e pecuária, 
conforme aprovação pelo Conselho de 
Administração do parque 

 Atividades tradicionais locais 
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Figura 15. Zoneamento da PNP, com grandes rios e picos. 

 

Além do onipresente Papagaio cinzento, nenhuma das outras espécies animais ameaçadas do Príncipe 

foram registadas no setor Azeitona do PNP, a norte da ilha. No entanto, descobrimos que muitas 

espécies de aves - incluindo endémicas não ameaçadas como o Conóbia, Melro, Peito-branco, & Tchibi 

barbeiro - ocorrem principalmente no norte (Figura 1), utilizando a floresta secundária, agrofloresta e 

áreas não-florestais. Isto mostrou-se surpreendente mas pode resultar de uma maior variedade e 

abundância de alimentos como sementes, frutas e insetos dentro desses habitats modificados. Este 

padrão é um bom augúrio para a persistência destas espécies de aves endémicas, embora possa haver 

impactos futuros da população humana crescente. Em particular, qualquer enfraquecimento das 

restrições de pesticidas atuais poderia ser prejudicial para as aves na proximidade de áreas agrícolas 

e o aumento da demanda por produtos agrícolas pode levar à conversão de floresta secundária, o que 

provavelmente representa um habitat importante para nidificação e/ou alimentação. Como a única 

área de floresta secundária com proteção formal, a importância da floresta Azeitona para conservação 

não deve ser menosprezada.  

Os nossos dados sobre as atividades de uso dos recursos florestais podem fornecer alguns 

conhecimentos sobre como as áreas protegidas no Príncipe estão a ser utilizadas, e ajudar a identificar 

possíveis problemas. A zona da Azeitona parece estar dentro de alcance das áreas usadas por várias 

comunidades para atividades importantes, tais como colheita de frutas, lenha, recolha da plantas 

medicinais, extração da madeira e a produção de carvão (Figura 13). Estas atividades estão geralmente 

alinhadas com as permitidas através do zoneamento (Tabela 5), mas têm o potencial de degradar a 

floresta se realizadas em excesso, portanto mais quantificação e monitorização dos impactos pode ser 

útil para suportar gestão desta zona. No sul, a zona tampão está dentro do alcance para muitas 

atividades, mas a maioria delas não parece se estender muito ao Parque, por exemplo, a coleta de 

lenha e de produtos de medicina tradicional, a produção de carvão, pecuária, coleta de rochas e 

cascalho e extração de vinho de palma (Figura 13). No entanto, as distâncias tanto para a coleta de 
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búzios e para a caça estendem-se para as zonas de proteção parcial e total de PNP, o que está proibido 

sob o zoneamento corrente, e provavelmente representa uma ameaça para as espécies prioritários, 

tais como o Tordo do Príncipe e o Búzio d’Obô. Como a coleta de dados não foi espacialmente explícita 

- ou seja, os participantes foram questionados sobre distâncias sem sentidos - isto não é evidência 

conclusiva de que que essas atividades ocorrem no PNP, mas alerta para essa possibilidade. Para a 

coleta de búzios, os dados dos questionários individuais sugerem que a maioria dos coletores 

atualmente utilizam apenas o Buzio Vermelho que ocorre principalmente fora do PNP (Figura 9), mas 

é possível que os participantes não tenham relatado toda a apanha do Búzio d’Obô. Outras entrevistas 

com caçadores e coletores de búzios - juntamente com sensibilização sobre espécies ameaçadas do 

Príncipe - estão programadas para o início de 2020 e espera-se que ajude a melhor compreender e 

abordar estas questões. Também pode ser informativo que a recolha de búzios e caça tenham sido 

apenas considerados como sendo de importância média para o bem-estar da maior parte das 

comunidades (Figura 12), sugerindo que as intervenções destinadas a estas atividades podem ser 

menos problemáticas - ou seja, causar menos conflito - do que aqueles envolvendo atividades mais 

essenciais, tais como a recolha de lenha e medicina tradicional, e extração de madeira. 

Prioridades para o futuro: 

O potencial impacto de espécies de mamíferos introduzidos para a biodiversidade endémica do 

Príncipe tem sido amplamente reconhecida (Dutton, 1994), mas até então um estudo sobre esta 

problemática tem faltado. Confirmámos que um mamífero predador - o gato selvagem - está presente 

dentro das áreas de elevado valor do PNP, e provavelmente representa uma grande ameaça para a 

aves florestais que se alimentam no solo, como o Tordo do Príncipe. Provavelmente, intervenções 

para mitigar a ameaça dos predadores introduzidos - por exemplo, captura de gatos, lagaias, e cães – 

seriam desafiadoras e caras, e consideramos que mais pesquisas são necessárias para melhor 

compreender o problema e as opções disponíveis. Isto pode incluir outras investigações com 

armadilhas fotográficas para examinar os números e as distribuições destas espécies, e estudos de 

dieta (por exemplo, análise fecal) para examinar as espécies de presas mais em risco. Estes resultados 

poderiam assiminformar uma avaliação completa de intervenções potenciais. 

As nossas tentativas para examinar as ameaças ao Tordo do Príncipe por monitoramento dos ninhos 

usando armadilhas fotográficas teve poucos resultados, devido à dificuldade em localizar e aceder aos 

ninhos Fomos também igualmente incapazes de identificar muitos ninhos de outras espécies 

semelhantes, e essa dificuldade geral também foi encontrada por pesquisadores em São Tomé 

(Ricardo Lima, comunicação pessoal). Consequentemente, sentimos que outras tentativas de obter 

dados quantitativos sobre a predação dos ninhos exigiria esforços e recursos excessivos, sem muita 

probabilidade de sucesso, embora a identificação oportunista e observação de ninhos pudesse ainda 

fornecer informações úteis sobre comportamentos de nidificação e requerimentos de habitat. O 

próximo trabalho sobre o tordo incidirá sobre a sua fenologia de reprodução (testando a presença do 

2º período de nidificação durante outubro-dezembro), examinando as associações de habitats, 

monitorando as tendências da população (por exemplo, Fauna & Flora International, 2019), e 

potenciando ações de educação/sensibilização no Príncipe. As prioridades futuras serão definidas 

através da revisão do Plano de Ação de Conservação em 2020 e podem envolver mais estudos e 

intervenções relativas às espécies de ameaças (ver acima). 

Para o Búzio d’Obô, os nossos dados fornecem evidências de um contínuo declínio grave da população 

e distribuição no Príncipe. Uma prioridade imediata será utilizar estes dados - juntamente com dados 

comparáveis de São Tomé - para atualizar o seu estatuto na Lista Vermelha (uma entrada no Serviço 

de Informação de Espécies do IUCN foi iniciada recentemente). As prioridades futuras serão definidas 
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através de um plano de ação para a conservação desenvolvido seguinte os resultados de workshops 

tanto no Príncipe e São Tomé, e provavelmente incluirão: mais pesquisas sobre a interação com o 

Búzio Vermelho; sensibilização/campanhas de mudança de comportamento para reduzir a coleta; e 

legislação nova/reforçada. 

O nosso trabalho sobre moluscos terrestres desenvolveu a capacidade local para métodos de campo 

e de laboratório relevantes (por exemplo curadoria de espécimes), e destacou os altos níveis de novas 

espécies e endemismos deste grupo para o Príncipe. O estabelecimento de relações produtivas com 

especialistas taxonómicos que podem auxiliar na identificação de amostras e na descrição de novas 

espécies torna este um grupo atraente para um estudo mais aprofundado. As opções incluem: nova 

recolha de amostras de áreas de florestas nativas dentro do PNP - especialmente em altas altitudes 

em torno de Pico Príncipe, Pico Mesa, e Pico Mencorne que são prováveis de revelar novas espécies 

endémicas; nova recolha de amostras em toda a ilha para confirmar/excluir a presença de espécies 

documentadas anteriormente e rever o seu posicionamento taxonómico (ex Bocageia lotophaga e 

Africarion dumeticola); estudo ecológico para comparar as comunidades em todos tipos de 

habitat/floresta, com o potencial de utilizar os moluscos como um táxon indicador para a 

saúde/qualidade de floresta; avaliação detalhada da ecologia e distribuição de um taxa em particular 

- como o gênero endêmico Columna - para facilitar a avaliação da Lista Vermelha e o planeamento de 

conservação. 

As florestas e os serviços que elas prestam são essenciais para o bem-estar das comunidades no 

Príncipe, mas a falta de informações sobre o uso dos recursos florestais e seus impactos ecológicos é 

atualmente um importante obstáculo para a gestão eficaz e uso sustentável das florestas. O nosso 

estudo contribuiu com informações úteis sobre a importância relativa das diferentes atividades de 

recursos florestais e os seus limites espaciais, mas uma avaliação mais detalhada é necessária para 

identificar e abordar as ameaças relativas ao uso de recursos naturais inclusive espécies, populações, 

ou materiais com um alto risco de extinção. Acreditamos que um próximo passo útil deve ser uma 

avaliação mais aprofundada a nível das comunidades, envolvendo um mapeamento mais detalhado e 

a quantificação da utilização de recursos. Essa atividade pode ser acoplada com a facilitação do 

ordenamento do território por grupos da sociedade civil e/ou desenvolvimento de empresas 

sustentáveis. 
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Mecanismo de Partilha de Preocupações 

O trabalho aqui descrito foi implementado pela Fundação Príncipe, que opera o seguinte 

procedimento de partilha de preocupação: 

A Fundação Príncipe está comprometida em ouvir e resolver qualquer preocupação levantada pelas 

partes interessadas, e por tal desenvolvemos um mecanismo específico para nos ajudar de maneira 

transparente nesse processo. Um documento descrevendo o Mecanismo pode ser consultado no nosso 

site ou, por pedido, no nosso escritório em Santo António. Se você tiver alguma preocupação sobre as 

ações ou atividades da Fundação Príncipe, por favor entre em contato das seguintes maneiras: 

• Por telefone - O telefone da Fundação Príncipe é o +239 9803640 

• Por e-mail - Uma cópia eletrônica de nosso formulário de Partilha de preocupações está 

disponível on-line em www.fundacaoprincipe.org, e formulários preenchidos ou mensagens 

podem ser enviadas para info@fundacaoprincipe.org. 

• Cara a cara - As partes interessadas podem expressar suas preocupações a qualquer 

funcionário da Fundação Príncipe que, em seguida, passará por um processo correto. 

• Através de organizações mediadoras - Se preferir não contatar diretamente a Fundação 

Príncipe, ou não estiver satisfeito com o tratamento de sua preocupação, poderá falar com 

qualquer funcionário da Direção Regional do Ambiente e Conservação da Natureza - em seus 

escritórios na cidade de Santo António, ou por telefone no número +239 2251142. 
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