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Nas últimas semanas, a caça 
furtiva em Moçambique 
virou tema de debate. 
Pelas piores razões. Os 

caçadores estão mais impiedosos 
mas a repressão das autoridades 
segue titubeante. E à medida que 
a consciência pública condenató-
ria das práticas aumenta, ainda ti-
midamente, a exposição dos casos 
descobertos começa a desnudar 
uma suspeita que, para quem anda 
mais ligado ao sector da conserva-
ção, já era uma verdade nua e crua: 
o tráfico anda protegido ao mais 
alto nível. 

Na terça-feira, a área do canavial 
de Xinavane, explorado pela sul 
africana Tongaat Hulett, que de-
tém 88% da Açucareira baseada na 
zona (as acções restantes são deti-
das pelo Estado moçambicano), foi 
visitada por quatro elefantes. Uma 
visita insólita. As comunidades da 

-
to homem-animal, um jargão que 
serve para encobrir um deixa-andar 
que vitima as espécies protegidas) 
e começa uma agitação sem pre-
cedentes num local perto da EN1. 
Os paquidermes circulavam ino-
fensivos. Um especialista suspeita 
que eles tenham vindo do Kruger 
Park, na África do Sul, depois de 
circularem na zona de conservação 

transfronteiriça. 
E, de repente, chega ao local uma 
brigada dos Serviços Distritais de 
Actividades Económicas (SDAE), 
de Magude. Alguns mirones espe-
ravam que os brigadistas viessem 
proteger os animais, afugentando-
-os. Mas zás: bang...bang...bang...
bang!!!. Os quatro tombaram ime-
diatamente. Um conhecido caçador 
de Magude, alegadamente não fur-
tivo, foi quem fez o “trabalho”. A 
acção post morten incluiu o corte 
das trombas e das caudas dos ani-
mais. E a brigada zarpou com elas 
para Magude. Só não levaram os 

porque, entretanto, a Polícia da 
Manhiça se fez ao local e tratou de 
“protegê-los”.
A nova Lei de Conservação em 
Moçambique, no seu artigo 33, 

reza assim: “Caça em defesa de 
pessoas e bens. 1) A caça fora das 
modalidades previstas na presen-
te Lei só é permitida em defesa 
de pessoas e bens contra ataques 
actuais ou iminentes de animais 
bravios quando não seja possível 
o afugentamento ou captura; 2) A 
caça referida no presente artigo é 
exercida prontamente, após conhe-
cimento dos factos, pelas brigadas 
especializadas do Estado ou pelo 
sector privado e pelas comunidades 
devidamente autorizadas”.
No caso vertente do episódio de 
terça-feira em Xinavane, diz uma 
fonte judicial que acompanhou o 
desenrolar dos factos, este artigo 
relevante foi liminarmente ignora-
do. E por autoridades do Estado. O 
SAVANA apurou que, por denún-
cia popular, o caso foi seguido judi-
cialmente e espera-se que contra os 

-
do um processo crime. O SAVANA 
sabe que a Procuradoria Geral da 
República em Maputo está a acom-
panhar o caso.
Entre activistas do sector que 
acompanharam o caso há uma 
convicção: aquela matança não foi 
honesta, teve uma ligação com o 

mais que executivos da Açucarei-
ra de Xinavane tentaram demover 
a brigada. Mas ela chegou ao ter-
reno já preparada para abater os 

animais. Uma pergunta que surgiu 
nos meandros do sector da conser-
vação é: “como é que funcionários 
do distrito de Magude chegaram à 
Xinavane com ordens para abate 
dos animais?”. Crê-se, pois, que 
os paquidermes já estavam a ser 
seguidos por caçadores furtivos; ou 
que foram afugentados proposita-
damente da zona da fronteira com 
a África do Sul. 
Esta hipótese corrobora com um 
novo cenário denunciado esta se-
mana na África do Sul. O canavial 
de Xinavane tornou-se num autênti-
co corredor de morte para elefantes 
e rinocerontes. Na sua edição pas-
sada, o semanário Mail & Guardian 
(M&G)  traça um retrato pungente 
sobre como os caçadores estão a 
usar esses novos caminhos para ca-
çarem. Em Outubro, 54 caçadores, 

muitos deles moçambicanos, foram 
presos no Kruger. E há duas sema-
nas, depois de um encontro com 
“rangers” sul-africanos que actuam 
contra a caça, dois moçambicanos 
foram abatidos. Tudo isto aconte-

ceu na região de Massitonto, junto 
ao Kruger, uma concessão de 14 
mil hectares onde a Tongaat Hulett 
produz cana-de-açúcar. Este cana-
vial tem uma ligação com as terras 
operadas pela companhia em Mo-
çambique, a vedação da fronteira é 
precária e, por isso, é usada para as 
incursões dos caçadores no Kruger. 
A área faz parte da zona de conser-
vação dos Grandes Libombos.
Mas como a repressão está a ser 
mais violenta do lado lá, crê-se que 
os caçadores moçambicanos este-
jam a afugentar os animais para o 
lado de cá. Talvez por isso é que 
na quarta-feira, oito elefantes fo-
ram avistados na mesma região de 
Xinavane. Só não foram abatidos 
porque autoridades em Maputo 
estiveram a monitorar a situação, 
demovendo os funcionários dos 
serviços locais da agricultura cuja 
acção primeira é abater os animais. 
Em Magude e Xinavane, há uma 
percepção enraizada de que fun-

cionários destes serviços (o SDAE) 
estão altamente mergulhados nas 

os quadros do SDAE não operam 
sem o beneplácito da administra-
ção, da Polícia e de redes de caça-
dores e intermediários locais.
Cidadãos de Magude e Xinavane 
conhecem os principais operativos 
da caça mas dar nomes é arrisca-
do. O SAVANA está, no entan-
to, na posse do nome de um dos 
principais caçadores da zona, que 
opera em família, e que tem sido 
solicitado quando, em datas festi-
vas, as “autoridades” autorizam a 
caça para partilha entre dirigentes 
e envio a Maputo. Dados ainda não 

indivíduo que fez “o trabalho” de 
terça-feira.
Até ao fecho do SAVANA ainda 
não era claro qual será o destino 
dos oito elefantes avistados nesta 
quarta-feira. Estes episódios acon-
teceram na semana em que quatro 
caçadores furtivos moçambicanos 
foram detidos na zona da Moamba, 
depois de encontrados a caçar num 
parque de conservação privado de 
Sabié. E poucas semanas depois 
de 34 chifres de rinoceronte terem 
sido aprendidos em Or Tambo In-
ternational na África do Sul, em-
barcados de Maputo.
Na sequência do recente recrudes-
cimento das campanhas anti-caça 
furtiva, e no contexto de um novo 
quadro legal mais repressivo e que 

partes interessadas, os oito ele-
fantes podem escapar do trágico 
destino e os autores da chacina de 
terça-feira podem vir a ser respon-
sabilizados. Mas o episódio dos 34 
chifres aponta que o alvo da repres-
são não é apenas o pé descalço. Os 
chifres de rinoceronte chegaram à 
Joanesburgo depois de passarem 
pelo controlo habitual no Aeropor-
to Internacional de Maputo. Um 
controlo feito através de scanners 
preparados para detectarem carga 
ilegal. O SAVANA sabe que em 
Mavalane há uma rede que colec-
ta grandes somas em dinheiro para 
fazer vista grossa. 
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