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ENTREVISTA COM HUMBERTO MELLO
pela jornalista Kátia Boroni

O GERENTE
Humberto Mello

A IMPORTÂNCIA DO EVENTO
O jardim Zoológico de Belo Horizonte
participa da Associação de Zoológicos e

"Sou biólogo com mestrado

Aquários do Brasil – AZAB desde sua

em Zoologia, funcionário

fundação, em 1977, então Sociedade de

do Jardim Zoológico a 25

Zoológicos do Brasil. A Associação tem o

anos, onde gerenciei a

propósito de agregar os zoológicos e

Seção de Répteis, Serviço
de Educação Ambiental e,
atualmente, o Jardim
Zoológico como um todo.
Meu trabalho sempre foi
norteado pela procura
constante de aprendizado e
dedicação ao principal
propósito institucional que

aquários brasileiros, visando seu
desenvolvimento, melhoria e
fortalecimento, integrando-os aos esforços
mundiais para a conservação da fauna e dos
ambientes naturais. O Congresso anual da
AZAB é uma possibilidade reunir as
instituições e divulgar suas ações,
oferecendo capacitação, intercâmbio e

prioriza a conservação do

troca de conhecimentos, por meio de

ambiente, focado no

palestras, minicursos, apresentação de

cuidado com os animais e

trabalhos técnico-científicos e a própria

atendimento às pessoas."

confraternização entre seus participantes.

Este ano o Jardim Zoológico completou 60 anos de história, lembrando que
já em 1897, no projeto original da construção de Belo Horizonte, estava
prevista sua implantação. Esses 60 anos registram uma evolução na
infraestrutura e, principalmente do pensamento e ações em prol da
conservação, um bom motivo para sediarmos o evento. Ele será realizado no
período de 21 a 25 de maio de 2019, no Teatro Francisco Nunes, importante
espaço cultural localizado no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, o
patrimônio ambiental mais antigo de Belo Horizonte.
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OBJETIVOS
Com o tema “Novos desafios:
Integração, Educação e Pesquisas
para Conservação”, buscamos
apresentar os zoológicos e Aquários
como importantes agentes na
conservação da biodiversidade,
através da produção científica, do
aprendizado e sensibilização das
pessoas para as questões ambientais
e do trabalho conjunto, onde as
instituições, o poder público e as
pessoas possam buscar soluções para
a preservação das espécies e uma
melhor qualidade de vida.

OS DESAFIOS QUE OS ZOOLÓGICOS
E AQUÁRIOS ENFRENTAM HOJE
Acredito que o maior desafio é a mudança de cultura e práticas nos cuidados
com os animais, diante do cenário ambiental atual. Os zoológicos devem
deixar de ser vitrine de exposição animais simplesmente e voltar sua atenção
aos seu bem-estar integral, focando no ambiente, alimentação adequada,
cuidados veterinários, comportamento e, principalmente no bem-estar
psicológico. Assim, agregando conhecimento e aprendizado ao público que
nos visita, poderemos contribuir melhor para a tomada de ações em prol da
conservação ambiental. Não podemos dissociar uma instituição Zoológica
com as questões ambientais e culturais, que envolvem degradação e
fragmentação ambiental, caça predatória, tráfico de animais, dentre várias,
onde os zoológicos aparecem no cuidado, reabilitação e resgate
comportamental dessa fauna duramente impactada.
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O PAPEL DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA PELOS
ZOOLÓGICOS
A pesquisa científica, tanto básica quanto aplicada, e uma prática essencial
nos zoos e aquários. As práticas contemporâneas de manejo animal,
reprodução, cuidados veterinários e conservação devem ser baseadas na
ciência.
Instituições zoológicas devem conduzir ou facilitar a pesquisa tanto em locais
naturais (in situ) como dentro de uma instituição (ex situ) para avançar o
conhecimento científico dos animais sob seus cuidados, melhorar a
conservação das populações selvagens e envolver e inspirar o público
visitante, ações importantes que devem ser conduzidas principalmente pela
educação ambiental.

Família Gorila. Foto: Humberto Mello
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VITÓRIAS E DESAFIOS FUTUROS DO ZOOLÓGICO DE
BELO HORIZONTE, QUE COMPLETA 60 ANOS
Como citado, uma história muito rica e interessante. Ele deixou de ser um
pequeno zoológico, com exposição principalmente de aves, localizado no
Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal) e se instalou
definitivamente, no final da década de 50, em uma ampla área verde da
Pampulha, que tinha sido reservada para sediar o Golf Club da capital, cujo
projeto da sede é de Oscar Niemeyer.
Nesses 60 anos agregamos melhorias, conhecimento, aprendizados, parcerias
importantes e nos tornamos referência nos cuidados com os animais e nas
ações educativas, mesmo diante de todas dificuldades. Para o futuro,
continuar nos aprimorando e contribuindo para a conservação.

Inscrição: https://www.azab.org.br/evento/8
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