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Os elefantes são animais inteligentes e são semelhantes às pessoas de muitas maneiras. Todos nós 
precisamos de água, comida e espaço para viver. Contudo, partilhar um espaço com os elefantes pode ser 
difícil! Estes guias de campo visam dar algumas ideias e dicas sobre como podemos coexistir juntos de 
forma mais harmoniosa e reduzir os conflitos que surgem entre as pessoas e os elefantes.

O que faço se eu ver um elefante?

Comportamento de Elefante
Elefantes são herbívoros (só comem plantas) e podem ser encontrados em diferentes habitats, 
incluindo savanas, florestas, desertos e pântanos. Preferem ficar perto da água. São consideradas espécies 
chave devido ao seu impacto nos seus ambientes.

 Fêmeas (chamadas “vacas”) tendem a viver em grupos familiares, que podem ser
compostos por uma fêmea com as suas crias (chamadas “vitelas”) ou várias fêmeas 
relacionadas com vitelas. Os grupos são liderados por um indivíduo conhecido como a 
“matriarca”, muitas vezes a vaca maor.

 Machos (“touros”)  de ixam os seus grupos fami l iares quando at ingem a
puberdade, e podem viver sozinhos ou com outros machos. Os touros adultos 
interagem principalmente com grupos familiares quando procurar um parceiro 
e entrar num estado de aumento de testosterona e agressão conhecido como 
mosto, o que os ajuda a ganhar domínio e a reproduzir-se com sucesso.

Os elefantes são geralmente passivos, mas podem tornar-se agressivos quando desafiados ou assustados.

Por conseguinte, normalmente dão sinais de aviso antes de carregarem/atacarem.
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Fique calmo Esperar que o elefante
avance ou passe

Tente observar
o seu comportamento

Não acender uma tocha/luz de
cabeça no olho de um elefante

Não abater um elefante
(a menos que não haja outra opção)

Não desafie um elefante (especialmente
se tiver álcool ou drogas no seu sistema)

Não corra

Não apitar a buzina ou conduzir
agressivamente em direcção aos elefantes



Sinais de Alerta de Elefante
           1. ORELHAS FORA
            O primeiro sinal de aviso que um elefante vai dar, é empurrar orelhas para fora
           2. ABANO DA CABEÇA
            O segundo aviso é um abanão de cabeça
           3. SECREÇÃO DAS GLÂNDULASS
            Quando os elefantes estão sob stress mostram sinais de manchas de humidade/escuridão entre a  
            orelha e o olho

Carga de Elefante
1. CARGA DE SIMULAÇÃO
Na maioria dos casos, quando uma Carga de Elefantes, gritando e com os ouvidos de fora, está a fazer troça 
da carga. Numa carga de simulação, o elefante pode também inicialmente exibir indecisão, baralhando para 
trás ou para a frente ou vocalizando antes.
O que fazer:

normalmente pára e regressa

2. CARGA COMPLETA
Numa carga grave, um elefante simplesmente baixa a cabeça, encosta as orelhas à cabeça e ataca sem 
hesitação e muitas vezes sem vocalização.

O que fazer:

MACHO
Eleante

FÊMEA
Eleante

Fique calmo Bater palmas Permanecer num grupo Acene com as mãos no ar e griteNão corra

Fazer um som forte e agudo Tente ficar mais alto que o elefante -
subir um monte de térmitas ou uma árvore

Lance uma peça de roupa
& correr no sentido oposto

Saiam do caminho

ELEFANTE EM MOSTO
Um touro em mosto pode passar por todo um conjunto de demonstrações antes de ser carregado. 
Pode ou não seguir em frente, mas é definitivamente melhor não esperar e descobrir. Está sempre 
sozinho e mantém a cabeça erguida. Ele terá grandes manchas molhadas entre os olhos e os ouvidos. 
Ele pode estar a excretar urina e vontade têm um cheiro forte.

O que fazer:

Pegar outro caminhoManter a distanca



Na maioria dos casos, a direcção do vento será um elemento importante quando se deparar 
com um elefante. É melhor aproximar-se dos elefantes com o vento vindo dos elefantes para 
si, ou seja, para baixo do vento a partir deles.

A chave é ser o mais não ameaçador possível
Tente seguir estas importantes regras:

Abordar sempre os elefantes muito lentamente.  
Dar espaço aos elefantes - não tentar chegar muito perto.

Evite surpresa
- ao andar é bom fazer um ruído (falar/cantar) para que os elefantes saibam que estás lá.

Não se aproximar de elefantes por trás - eles não podem ver atrás deles.

Sempre que possível, fazer um grande desvio em torno de um grupo e aproximar-se dos elefantes de um 
ângulo ou seguir em frente ou, melhor ainda, parar e deixá-los vir até si ou afastar-se por si próprios.

Os elefantes individuais são diferentes. Muitos elefantes provavelmente não querem conhecer pessoas, mas 
alguns elefantes podem querer ferir deliberadamente pessoas/destruir propriedades/culturas de carne.

Os elefantes aprendem com as experiências passadas e lembram-se delas. Se um elefante tiver tido um 
mau encontro com uma pessoa, pode tornar-se mais perigoso para outras pessoas no futuro.

Como podemos partilhar espaço com os elefantes?
Como pessoas, há certas coisas que podemos fazer para tentar evitar encontros com elefantes 
e facilitar a partilha de espaço.
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As manadas reprodutoras de elefantes são muito nervosas e evitarão confrontos, mas podem ser muito 
perigosas se nos aproximarmos demasiado.

Os touros de elefante podem ser muito relaxados e difíceis de perseguir, mas a utilização de técnicas 
passivas como cercas de chili, latas, e vedações eléctricas reduzirá o perigo.

Evite lavrar ou construir a sua casa em corredores de elefantes

Respeitar as necessidades dos elefantes - saber onde estão as suas rotas de movimentação e 
para onde vão para beber e forragens

Aprender o comportamento do elefante - conhecer os sinais de aviso

Ensinar os elefantes a não atacar as culturas
- utilizar diferentes métodos para dissuadir os elefantes dos campos

Pense em como a vida com elefantes, e o seu conhecimento e experiência de viver com 
elefantes pode trazer mais benefícios
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Coisas Importantes a RecordarCoisas Importantes a Recordar
Os elefantes têm a visão 
moderada

Os elefantes têm um
excelente sentido
de olfacto

Os elefantes têm
boa audição



PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE
Ecoexist Project 
Tel: 686 5083 / 684 0290
Email: info@ecoexistproject.org

Departamento de Vida Selvagem e Parques Nacionais
Tel: +267 687 6823 / +267 686 0368 ecoexist

Evitar mover-se por caminhos de elefantes de manhã cedo (4-8am) e à noite (6pm-12am), 
especialmente durante a estação seca/inverno

Lembre-se que os elefantes são mais activos à noite

Não andar à noite sem tocha
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14 Factos sobre os Elefantes
O elefante africano é o maior mamífero terrestre vivo.
A massa média de um elefante africano adulto é de 6000kg.
Os elefantes crescem ao longo da sua vida. A altura média até ao ombro de um touro adulto é de 3,2m.
O período de gestação é de 22 meses. Um bezerro recém-nascido pesa ~120kg
Um elefante come 4% a 6% do seu peso corporal por dia. Os elefantes comem tanto erva como árvores. 
Um elefante adulto pode beber 200L de água por dia.
Um elefante pode viver até aos 60-70 anos.
A audição e o olfacto são excelentes, a visão dos olhos é moderada.
As presas são incisivos superiores que crescem ao longo da vida do elefante.
Os elefantes vivem em grupos familiares liderados pela vaca mais velha conhecida como a MATRIARCA.
Os machos formam os seus rebanhos quando têm 12-20 anos de idade, conhecidos como rebanhos de 
SOLTEIROS.
O Botswana tem a maior população  de elefantes do mundo, estimada em cerca de 130.000.
Através do olfacto aguçado, um elefante saberá onde se encontram os campos e poderá fazer uma rusga de culturas.
Os elefantes sem presas são perigosos.

Conservação de Elefantes  
Há vários desafios que os elefantes enfrentam, incluindo: competição com as pessoas pelos recursos; uma quantidade 
decrescente de espaço/habitat; e caça furtiva - onde as pessoas matam os elefantes ilegalmente para lhes tirar as 
presas. As presas dos elefantes são feitas de uma substância chamada 
marfim, que são esculpidas em bugigangas, ornamentos e teclas de piano. No 
entanto, os elefantes precisam das suas presas! A caça furtiva é um problema 
sério para os elefantes e, nos últimos anos, a caça furtiva de elefantes atingiu 
níveis muito elevados. Entre 20.000 e 30.000 elefantes africanos foram 
mortos todos os anos desde 2011, o que levou a um declínio generalizado 
das populações de elefantes africanos em toda a África.

O Botswana precisa de elefantes para o ambiente e para o turismo. As 
pessoas vêm de todo o mundo para ver a maior população remanescente 
de elefantes selvagens no Botswana e isto traz rendimentos ao país. Todos 
precisamos de trabalhar em conjunto para reduzir o conflito entre 
humanos e elefantes, parar o abate ilegal de elefantes, e encontrar formas 
de assegurar que as pessoas e os elefantes possam coexistir aqui durante 
gerações vindouras.

“Elefantes precisam das suas presas”
“A caça furtiva de animais selvagens está a

matar a sua economia!” 

ELEPHANTS NEED THEIR TUSKS

“Our Wildlife Needs Us” 
IF YOU SEE SOMETHING SUSPICIOUS  REPORT TO 0800 600 734

POACHING WILDLIFE

your Economy
IS KILLING
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