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CARTA ABERTA A TODA A SOCIEDADE BRASILEIRA E AO CONGRESSO
NACIONAL
DA IMPORTÂNCIA DOS ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS
O RESTO QUE NÃO ESTEJA NO TEXTO A SEGUIR É SIMPLESMENTE IDEOLOGIA NEFASTA E TRILHAR
PELAS TREVAS NO CONHECIMENTO DE NOSSA BIODIVERSIDADE

1 IUCN - União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN)
Com mais de 700 milhões de visitantes anualmente passando pelos portões dos zoológicos e
aquários do mundo, afiliados através de associações regionais da Associação Mundial de Zoos
e Aquários (WAZA), as instituições zoológicas têm uma plataforma inigualável para envolver o
grande público na conservação. Além disso, sabe-se bem que, por meio das suas coleções
vivas, estas instituições contribuem significativamente para a pesquisa aplicada à
conservação. A amplitude da investigação levada a cabo pelos zoológicos e aquários é
verdadeiramente impressionante, da ciência comportamental ao aprendizado dos visitantes, e
o impacto de tais pesquisas na conservação é bem reconhecido. Esta pesquisa é fundamental
para a proteção e preservação das nossas espécies mais ameaçadas. E, no entanto, dada a
escala e a urgência dos desafios de conservação globais que enfrentamos – nada mais do que
a crise de extinção já à nossa porta – não podemos esperar que os nossos zoológicos e
aquários carreguem a responsabilidade da conservação sozinhos. Por isso, gostaria de
parabenizar a WAZA por este documento tão oportuno e crucial – Comprometendo-se com a
Conservação: A estratégia mundial de conservação dos zoológicos e aquários, que destaca o
papel fundamental que os zoológicos e aquários podem desempenhar no apoio à conservação
na natureza. A estratégia serve como um lembrete crucial que os visitantes que melhor
entendem a conexão com a conservação na natureza são mais propensos a apoiar o trabalho
dos zoológicos e aquários. A estratégia também é uma ferramenta importante para ser usada
pelos profissionais que se esforçam para fazer a ponte entre o mundo dos zoos e aquários e a
natureza. Muito trabalho já foi feito nesta frente. Vários membros da WAZA têm fornecido
apoio financeiro fundamental para a conservação em campo, e investimentos significativos
são feitos na conservação da vida selvagem todos os anos. A estratégia fornece a visão e
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ferramentas práticas para a ampliação desta abordagem e ajuda zoológicos e aquários a
responder ao déficit de financiamento na conservação que permanece perigosamente amplo.
A IUCN se orgulha de ter a WAZA como membro desde 1949. A WAZA tornou-se um parceiro
essencial do “Global Species Programme”, do “Species Survival Commission” e da Lista
Vermelha de Espécies Ameaçadas. Eu incentivo os membros da WAZA e outras instituições
zoológicas afins a utilizar esta estratégia para assegurar uma riqueza de conhecimento e
potencial para um engajamento público totalmente favorável à mais ampla missão de
conservação.
Inger Andersen Diretor-Geral, União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN)
Junho 2015

2 UNEP - Programa Ambiental das Nações Unidas
A biodiversidade do nosso planeta enfrenta ameaças crescentes do comércio ilegal da vida
selvagem, mudanças climáticas e degradação do habitat. A única coisa em comum nestas
ameaças é que estão todas relacionadas com “nós” como seres humanos e, portanto, o poder
e a responsabilidade de mudar de rumo está em nossas mãos. A Estratégia Mundial de
Conservação dos Zoológicos e Aquários destaca não só a importância da conservação em
campo das espécies, mas também mostra como zoológicos e aquários podem desempenhar
um papel fundamental, encorajando as pessoas distantes da natureza a se tornarem mais
engajadas em ações de conservação.
Achim Steiner
Diretor Executivo, Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP)

3 CDB - Convenção sobre Diversidade Biológica
Os zoológicos e aquários têm evoluído de serem simplesmente atrações exóticas para
priorizar a pesquisa, educação e conservação em um grau em que agora desempenham vários
papéis criticamente importantes. Através da campanha ‘Biodiversidade somos Nós’, a WAZA
apóia os objetivos da Década das Nações Unidas sobre a Biodiversidade 2011-2020 e a
realização das Metas de Aichi da Biodiversidade, por educar o público sobre a importância de
salvaguardar a biodiversidade, e o que nós, como indivíduos, podemos fazer para protegê-la e
usá-la de forma sustentável. A Estratégia Mundial de Conservação dos Zoológicos e Aquários
tem uma abordagem holística, unificada, para a conservação ex situ e in situ. O crescente
papel desempenhado pelos zoológicos e aquários não é apenas sobre cultivar apreço, empatia
e conhecimento das criaturas vivas, mas também constitui uma parte central da conservação
por, entre outras coisas, ajudar a proteger espécies da extinção e oferecer plataformas para
pesquisas cruciais. Com as ameaças globais em curso para o meio ambiente, isso será mais
importante do que nunca, e os zoológicos e aquários estão habilmente posicionados para
apoiar iniciativas globais de conservação e para servir como portais através dos quais a
sociedade pode se envolver na proteção ativa das populações selvagens.
2

Braulio Ferreira de Souza Dias
Secretário Executivo, Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD)

4 CITES - CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DA
FAUNA E FLORA SELVAGENS
A Estratégia Mundial de Conservação dos Zoológicos e Aquários é oportuna e de grande
relevância, uma vez que fornece instruções abrangentes para reforçar o papel dos zoológicos
e aquários do mundo na conservação dos animais selvagens.A CITES e a WAZA formalizaram a
sua colaboração de longa data no apoio à implementação da CITES ao concluírem um
Memorando de Entendimento em 2011. A WAZA e os seus membros têm experiência nas
áreas de reprodução e cuidados com animais, marcação e rastreabilidade, transporte de
animais vivos, conservação in situ, uso sustentável, educação, treinamento e pesquisa, todos
os quais são particularmente pertinentes à CITES. Há claramente um grande potencial para a
WAZA em ajudar a fortalecer a CITES; por exemplo, através da prestação de assistência prática
às partes, a partilha de “know-how” ou capacitação. Estamos satisfeitos que a estratégia
exponha visões e recomendações que tocam em cima de cada uma dessas áreas, e espero que
ela irá fornecer uma orientação mais prática para todos nós para os anos vindouros.
John E. Scanlon Secretário-Geral
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora
Selvagens (CITES)

5 CMS - CONVENÇÃO SOBRE A CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES MIGRATÓRIAS DA FAUNA
SELVAGEM
A CMS saúda o papel que os zoológicos e aquários desempenham na conscientização sobre
nossa vida selvagem em perigo e espécies migratórias. Melhorar a compreensão da
comunidade sobre a importância da conservação internacional da vida selvagem é um papel
importante que a WAZA tem desempenhado ao longo dos últimos anos de colaboração com a
CMS. Programas específicos entre a WAZA e a CMS incluíram as campanhas do Ano do Gorila
(2009) e Ano do Morcego (2011-2012). A Estratégia Mundial de Conservação dos Zoológicos e
Aquários é um bloco de construção vital para fortalecer ainda mais a contribuição feita pela
comunidade dos zoos e aquários para a conservação global das espécies migratórias, e eu
agradeço à WAZA por este importante trabalho.
Bradnee Chambers Secretário Executivo
Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias da Fauna Selvagem (CMS)

6 CONSERVATION INTERNATIONAL
A Conservação Internacional apoia incondicionalmente a Estratégia Mundial de Conservação
dos Zoológicos e Aquários. A estratégia dá testemunho do compromisso dos zoos e aquários
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pela conservação das espécies na natureza, bem como daquelas sob seus cuidados. Na
verdade, eu vejo a natureza e o cativeiro não como construções separadas, mas como um
processo contínuo através do qual todos devemos trabalhar para alcançar o sucesso na
conservação a longo prazo. Os zoológicos e aquários estão intensificando o nosso desafio em
comum de ajudar a construir um planeta mais saudável, mais próspero e mais produtivo para o benefício de todos na Terra.
Russ Mittermeier
Vice-Presidente, Conservação Internacional

NADA MAIS É PRECISO DIZER SOBRE OS ZOOS E AQUÁRIOS, APENAS REPUDIAR O PROJETO
APRESENTADO POR RETRÓGRADOS SECTÁRIOS QUE AFUNDAM O PAÍS NAS TREVAS DA PESQUISA,
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TODO O DEMAIS QUE ASSISTIMOS

LUIZ PAULO AMARAL
Presidente
ABRASE
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