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 O Projecto de Conservação da 
Palanca Negra Gigante (PCPNG) 
pertence ao Centro de Estudos e 
Investigação Científica (CEIC) da 
Universidade Católica de Angola 
(UCAN) em parceria com o Ministério 
do Ambiente e Governo Provincial de 
Malanje. 
 Antílope endémico de Angola, a 
palanca negra gigante (Hippotragus 

niger variani) é um símbolo nacional 
que dá nome à selecção nacional de 
futebol e figura no emblema da 
companhia aérea nacional. É 
considerada por muitos naturalistas o 
mais belo de todos os antílopes e tem 
actualmente estatuto de Criticamente 
ameaçado (UICN, 2010). Existe 
apenas em duas regiões de Angola, 
estabelecidas por essa razão como 
áreas protegidas, a Reserva Integral 
do Luando e o Parque Nacional da 
Cangandala situados em Malanje, no 
centro de Angola.  
 Pedro Vaz Pinto, o coordenador 
do PCPNG, deu início em 2003 a 
expedições cujo objectivo era 
encontrar provas consistentes de que 
o animal tinha sobrevivido à guerra 
em Angola. Quando começou 
oficialmente o PCPNG no CEIC, 
nomearam-se os “pastores das 

palancas”, homens das comunidades 
circundantes do Parque da 
Cangandala, cuja principal 
colaboração foi indicar locais chave 
para montar câmaras ocultas. Estes 
locais estratégicos foram grandes 
termiteiras de Macrotermes usadas 
pelos animais para comerem o seu 
solo, fenómeno denominado de 
geofagia. A primeira fotografia que 
provou aos angolanos e à comunidade 

científica internacional da 
sobrevivência da palanca negra 
gigante obteve-se em 2005. Foi a 
primeira fotografia das palancas 
desde 1982. A partir daí o projecto 
conseguiu mais apoios e mais 
visibilidade, e, em 2006, o 
coordenador ganhou o “Whitley 

Award” em nome do projecto. O 

trabalho com as câmaras ocultas 
permitiu constatar que existia apenas 
uma manada de palancas no Parque e 
que as fêmeas se reproduziam com 
um macho de palanca vermelha 
(Hippotragus equinus). Assim, para 
além de enfrentar ameaças como a 
caça furtiva e destruição de habitat, a 
palanca negra gigante enfrentava 
também o risco de extinção por 
hibridação.  
 Em 2009 organizou-se com 
sucesso uma operação de capturas na 
qual participaram, entre outros 
colaboradores, a experiente equipa 
composta pelo veterinário Peter 
Morkel e piloto de helicóptero Barney 
O’Hara. Capturaram-se 21 animais, 
dos quais 11 têm coleiras de 
transmissão de telemetria para 
possibilitar a sua monitorização. O 
grande resultado desta operação foi 
conseguir transportar um macho da 
Reserva do Luando e colocá-lo com as 
9 fêmeas da única manada da 
Cangandala num santuário com cerca 
de 400 hectares. A manada ficou 
assim longe dos híbridos e do macho 
de palanca vermelha e confinada a 
uma área mais fácil de monitorizar. 
Em 2010 nasceram duas crias dessa 
manada, e brevemente, os animais 
terão a sua área aumentada para 
quase 3000 hectares. Com estas 
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condições, alguns machos marcados 
na Reserva do Luando e com o apoio 
dos dados genéticos da população que 
vão sendo adquiridos com o parceiro 
CIBIO da Universidade do Porto, será 
possível desenvolver um programa de 
reprodução em cativeiro.  

Hoje, volvidos mais de 7 anos, a 
palanca negra gigante ainda não está 
livre do risco de extinção. No entanto, 
o PCPNG e seus parceiros continuam a 
envidar esforços para inverter esta 
condição.

 


