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RELATÓRIO DA COMISSÃO DA UA SOBRE A CONSERVAÇÃO DA FAUNA 
BRAVIA E FLORA AFRICANA E O SEU COMÉRCIO ILEGAL 

 
INTRODUÇÃO 
 
1. Enquanto a África possui enormes recursos no que diz respeito à flora e fauna 
bravia: por exemplo, 25% das espécies de mamíferos do mundo e 22% das espécies 
de plantas estão em África. O comércio ilegal da flora e da fauna em África constitui um 
grave problema social, económico e ambiental que ameaça a paz e segurança, o 
potencial do desenvolvimento económico e gestão de ecossistemas, e reduz as opções 
futuras para o uso dos recursos. 
 
2. Reconhece-se que o comércio Ilegal da fauna e da flora a nível global é o quarto 
maior comércio ilegal mundial, logo a seguir ao tráfico ilegal de drogas, seres de 
humanos e de armas. De particular preocupação em África é a actual crise de caça 
ilegal que afecta elefantes, rinocerontes e outros animais selvagens, com o objectivo de 
fornecer marfim, cornos e outros produtos de origem animal para os mercados da Ásia. 
Além disso, muitas outras espécies de animais selvagens também são afectadas, 
incluindo espécies dos grandes símios, aves, peixes e madeira. 

 
3. Declaração de Libreville1 da Conferência Pan-Africana de Biodiversidade e Alívio 
da Pobreza em África, realizada de 13-17 de Setembro de 2010 apelou para a adopção 
de medidas adequadas, tanto a nível bilateral como multilateral no combate ao crime 
transfronteiriço, nomeadamente incentivando os países africanos a aderirem ao Acordo 
de Lusaka de 1994, sobre Operações de Aplicação em Cooperação Dirigidas ao 
Comércio Ilícito da fauna bravia e da flora.  
 
4. A Declaração de Marrakesh adoptada em 2013 pelo Grupo de Governadores do 
Banco de Desenvolvimento Africano e seus 10 Pontos do Plano de Acção apelam para 
combater o tráfico de espécies ameaçadas de fauna e da flora selvagens.  

 
5. No entanto, tem havido um aumento dramático da taxa do comércio ilegal da 
fauna bravia e da flora, privando as nações do seu capital natural e do património 
cultural, com graves consequências políticas, de segurança, económicas, ecológicas e 
sociais que minam o desenvolvimento económico sustentável.  
 
6. Em reconhecimento do valor económico, social e ambiental da fauna e da flora 
em África, este relatório foi preparado para examinar o estado actual do 
comércio/tráfico ilegal da flora e fauna em África, bem como propor recomendações 
sobre a conservação e comércio sustentável e conservação da Fauna Bravia e Flora 
Africana.  

 
I. O ESTADO DO COMÉRCIO ILEGAL DA FAUNA BRAVIA E FLORA EM 

ÁFRICA  
 
7. As actividades que incluem o contrabando de espécies, exploração ilegal e 
contrabando de madeira são internacionalmente definidas como Crimes Ambientais. 
Abaixo descreve-se a situação do comércio ilegal da flora e fauna bravia em África.  
 

                                                           
1 AMCEN/SS/IV/INF/7. 
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Elefantes e Marfim 
 
8. Ao longo da última década, a caça furtiva de elefantes atingiu níveis sem 
precedentes em todo o continente africano, com implicações no desenvolvimento 
económico, na paz e segurança e no meio ambiente, que exigem esforços colectivos e 
individuais, tanto de instituições internacionais como dos governos nacionais. Embora a 
intensidade e a forma desta actividade criminosa varie de um país para outro, a 
tendência é que as proporções são alarmantes e é necessário tomar acções urgentes.  
 
9. A África Austral tem mais de metade (55%) dos elefantes conhecidos no 
continente. A África Oriental detém pouco menos de um terço (28%) e a África Central 
cerca de um sexto (16%). Na África Ocidental, menos de 2% dos elefantes conhecidos 
do continente encontram-se nesta região. 

 
10. Em toda a África, um elefante é morto em cada 15 minutos e mais de metade de 
todos os elefantes encontrados mortos, a sua morte ocorre ilegalmente. De acordo com 
as taxas actuais de caça ilegal, os elefantes africanos desapareceriam de muitas partes 
da África nos próximos dez anos. 
 
11. O mercado para a maioria do marfim proveniente de elefantes comercializado é 
a China. Além disso, os mercados internos de marfim também florescem, e os países 
africanos com maior escala do mercado interno do marfim são: República Democrática 
do Congo, Egipto, Etiópia, Moçambique, Nigéria, África do Sul e Zimbabwe.   
 

Rinocerontes e Cornos 
 
12. A população total do rinoceronte branco e preto e África é de cerca de 20.000 e 
5.000, respectivamente. A caça furtiva do rinoceronte aumentou 7.000% na África do 
Sul entre 2007 e 2013, com cerca de 1.000 rinocerontes vítimas da caça furtiva só em 
2013 na África do Sul, que detém de mais de 80% dos rinocerontes de África. 
 
13. Com o valor do mercado de 65.000 $EUA por quilograma, os preços do corno do 
rinoceronte agora superam os do ouro. O mercado para a maioria dos cornos dos 
rinocerontes comercializados ilegalmente é o Vietname 
 

Grandes Símios  
 
14. O comércio ilegal dos grandes símios surge como uma grande ameaça para a 
sobrevivência a longo prazo de chimpanzés, gorilas e bambus em África. Os grandes 
símios ocorrem naturalmente em 21 países africanos, mas todos são classificados 
como "em perigo" e quatro nações (Gâmbia, Burkina Faso, Benin e Togo) perderam 
todos os seus grandes símios nos fins do século 20. Existem apenas 840 gorilas das 
montanhas do Uganda, Ruanda e República Democrática do Congo, enquanto os 
gorilas de Cross River de Camarões-Nigéria podem atingir apenas um número de 250. 
 
15. O comércio ilegal dos grandes macacos centra-se nos filhotes para actividades 
de exposição ou zoológicas de macacos. Muitos macacos são mortos para garantir a 
captura de um filhote de macaco para o comércio ilegal. Cerca de 10 chimpanzés ou os 
bambus e dois gorilas morrem por cada infante vivo comercializado. O Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) estima que 2.500 grandes macacos se 
perdem das florestas de África anualmente. 
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16. Os grandes símios podem ter um grande impacto na economia das nações 
através de projectos turísticos geridos de forma sustentável. Só em 2012, Ruanda 
recebeu 28.483 visitantes para caminhada para ver gorilas apenas. No Uganda, 
estima-se que cada Gorila das Montanhas rende 1 milhão de dólares por ano para a 
economia nacional.   
 

Pescas 
 
17. A pesca ilegal representa uma estimativa de 20% da captura mundial. Os custos 
de pesca furtiva são significativos, com o valor dos produtos da pesca ilegal estimados 
entre 10-23,5 milhões de dólares anualmente. 
 
18. O crime de pesca em África tem estado associado a destruição de habitats 
marinhos, distorção da concorrência, lavagem de dinheiro e fraude, tráfico de pessoas 
e de drogas ilícitas. A África Ocidental, reconhecida como uma das zonas de pesca 
mais ricas do mundo cheias de pargo, garoupa, sardinha, carapau e camarão, 
anualmente perde cerca de 1,5 bilhões de dólares de peixe para os navios que pescam 
em zonas protegidas ou sem equipamento adequado ou licenças.  
 

Madeira 
 
19. A cobertura florestal de África estima-se em 675 milhões de hectares, 
constituindo 17% das florestas do mundo e 23% da área total da região. Anualmente 
perde-se cerca de 3,4 milhões de hectares entre 2000 e 2010.  
 
20. A exploração ilegal de madeira degrada as florestas, custa aos governos bilhões 
de dólares, promove a corrupção e os financia conflitos armados e, sobretudo, 
enfraquece os meios de subsistência locais. Impede o desenvolvimento sustentável em 
alguns dos países mais pobres do mundo. Uma estimativa de 30-100 bilhões de euros 
perde-se anulamento devido à exploração ilegal de madeira a nível global.    
 
21. As taxas de exploração ilegal de madeira em África variam, mas em alguns 
casos são elevadas, tais como 50% dos Camarões e Guiné Equatorial para 70% no 
Gabão e 80% na Libéria. Entretanto, continuam a existir discrepâncias significativas 
entre importações contra exportações relatadas de madeira em grande parte de África. 
No Uganda, por exemplo, o baixo pagamento de impostos e taxas sobre a madeira 
importada foi estimada em 50% em 2011 e, no Gabão, 70% da madeira extraída é 
considerado ilegal. 
 
II. IMPLICAÇÕES DO COMÉRCIO ILEGAL DA FAUNA E DA FLORA BRAVIAS 

 
22. A fauna e a flora têm valores intrínsecos, incluindo a sua contribuição ecológica, 
genética, social, económica, científica, educativa, cultural, recreativa e estética para o 
desenvolvimento sustentável e bem-estar humano. O comércio ilegal de mercadorias, 
tais como a fauna e a flora e a madeira em África é um grave problema económico e 
ambiental que pode perturbar economias inteiras e ecossistemas, prejudicar atividades 
ambientalmente sustentáveis, criar instabilidade e insegurança, e reduzir as opções 
futuras para o uso dos recursos. 
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23. Além das graves consequências ambientais, estas formas de actividade ilegal 
transfronteiriças podem envolver corrupção e crime financeiro, a perda de receitas 
fiscais para os governos africanos, comércio paralelo com outras formas de actividades 
criminosas e distorção do mercado lícito. Além disso, durante a última década, 1.000 
guardas florestais do parque foram mortos por agentes do comércio ilegal da fauna e 
flora bravias.   

 
24. Estima-se que só o crime relacionado com a fauna e a flora é atinge 15-20 
bilhões de dólares americanos anualmente. A pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada responde por 11-26 milhões de toneladas por ano, o equivalente a 15 
por cento das capturas mundiais. Estima-se que o comércio ilegal de madeira por 
grupos do crime organizado situa-se entre 30 e 100 bilhões de dólares. (O valor global 
da ajuda oficial ao desenvolvimento é de 120 bilhões de dólares por ano. Estima-se 
que o contrabando do petróleo em 12 bilhões de dólares por ano e o contrabando de 
diamantes em 0,3 bilhão de dólares por ano).   
 
25. O crime ambiental pode atrair grandes receitas para criminosos organizados, 
mas por causa da sua natureza ilícita, natureza clandestina, é geralmente uma 
economia de dinheiro e, por isso, evitam o sistema bancário convencionais. A 
INTERPOL e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) 
reconheceram o aumento nos últimos anos do envolvimento de grupos rebeldes nos 
crimes ambientais, e há provas de crescimento do envolvimento de alguns dos 
exércitos rebeldes mais notórios da África - ou seja, o Exército de Resistência do 
Senhor, o Al Shabaab e o Janjaweed Darfur.   

 
CONCLUSÃO 
 
26. Existem várias iniciativas importantes, esforços e ações já estão sendo tomadas 
pelos governos africanos, instituições africanas, o sistema das Nações Unidas 2 , 
incluindo o Conselho de Segurança e da Assembleia Geral, destinadas a combater o 
comércio ilegal da fauna e bravia e da flora e atividades criminosas relacionadas. 
Entretanto, é importante observar que os impactos económicos, políticos, sociais e 
ambientais do comércio ilegal da fauna bravia e da flora só podem ser eficazmente 
enfrentados através de erradicação em todo o mundo, tanto da demanda e como da 
oferta de produtos ilegais. Para abordar questões de demanda e oferta do 
comércio/tráfico ilegal fauna bravia e da flora, pode se considerar seguintes 
recomendações abaixo: 
 

 

a) Abordagem de Tolerância Zero: todas as nações devem aplicar 
abordagens de tolerância zero, tomar medidas decisivas e urgentes para 
fortalecer as leis e políticas, envolver as comunidades, de forma a criar 
dissuasão e punir os criminosos no âmbito da fauna e flora, actividades 
criminosas relacionadas, tais como corrupção, lavagem de dinheiro, crime 

                                                           
2
 O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime; INTERPOL; Organização Mundial das Alfândegas; Banco Mundial; e a 

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna Bravia e Flora; Consórcio Internacional de 
Combate ao Crime sobre a Fauna e a Flora; Comissão das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Penal; Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional; Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; o Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente; Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento; Banco Africano de 
Desenvolvimento; Banco Asiático de Desenvolvimento; União Internacional para a Conservação da Natureza e Redes Regionais 
de Aplicação das Leis sobre a Fauna e a Flora. 
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organizado, porte e uso ilícitos de armas de fogo, de drogas ilícitas e 
terrorismo. 

 
b) Mobilização de Recursos Financeiros e Técnicos: os governos 

africanos precisam se empenhar na mobilização de recursos financeiros e 
técnicos de fontes nacionais, bilaterais e multilaterais para apoiar a 
implementação de medidas a nível nacional e regional, destinadas a 
combater o comércio ilegal da fauna bravia e da flora. Os países africanos 
também precisam de fortalecer a cooperação transfronteiriça e regional 
bem como na aplicação, torça de informação e outros recursos 
necessários. A este respeito, a comunidade internacional deve fazer todo o 
possível na prestação do apoio financeiro e técnico necessário para 
permitir que a África enfrente os enormes desafios impostos pelo comércio 
ilícito de produtos da afunda e da flora.   

 
c) Modalidade de Implementação ao nível nacional: Aumento da 

implementação das Acções Nacionais e aplicação das normas e 
regulamentos e redução do comércio ilegal de produtos da fauna e da flora. 

 
d) Desenvolvimento de um Quadro Comum Africano: A Comissão da 

União Africana e a Conferência Ministerial Africana do Meio Ambiente 
(ACMEN) devem desenvolver uma estratégia comum africana para 
envolver outros países partes que participam no comércio ilegal da afunda 
e da flora de África e apresentá-la na próxima Cimeira para análise. 

 
27. Além disso, Combater o tráfico da fauna bravia e da flora exige a maior liderança 
política e empenho coletivo e coordenado dos governos africanos encabeçados pela 
Comissão da União Africana, em colaboração com as CER e outros organismos 
intergovernamentais. Isso deve ser incorporado em Prioridades da União Africana com 
um plano de acção.   
 



 

1 
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