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ANEXO XI DO CONTRATO 
 

PLANEJAMENTO DO PLANTEL  
 
 
 

CONCESSÃO DE BEM PÚBLICO VISANDO A GESTÃO, REFORMA, 
REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS ASSOCIADOS DO 
JARDIM ZOOLÓGICO, JARDIM BOTÂNICO, AQUÁRIO DO RIO SÃO FRANCISCO E 
PARQUE ECOLÓGICO DA PAMPULHA. 
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1. Vocação dos equipamentos concedidos  

 

Os zoológicos e aquários exercem um papel importante no que diz respeito aos esforços 
de conservação. As oportunidades de ações são únicas quando se observa a 
capacidade destas instituições em envolver as pessoas e conectá-las à natureza através 
de trabalhos de educação para a conservação, pesquisa, conservação e lazer, que 
fazem dos zoológicos e aquários importantes fontes de apoio em diversas frentes de 
atuação em prol da conservação.  

Os estudos desenvolvidos em saúde e comportamento animal contribuem com 
melhorias para animais que vivem sob cuidados humanos e para os que vivem na 
natureza. Os resultados de diversas pesquisas desenvolvidas nestas instituições podem 
ainda ser disseminados ao público leigo através de ações educativas, trazendo o senso 
de responsabilidade pela conservação, seja através do conhecimento das diversas 
relações entre os animais e seu ambiente ou através da noção de sustentabilidade.  

Estas instituições também contribuem com a conservação da biodiversidade mundial e, 
ao mesmo tempo, favorecem a compreensão e a valorização da vida selvagem (WAZA 
2015). Zoológicos e aquários exercem, ainda, um papel social importante, pois oferecem 
aprendizado e treinamento para os futuros profissionais que exercerão o papel de 
continuar os trabalhos de conservação, seja in situ ou ex situ, tão importantes nos 
esforços de manutenção dos ecossistemas. 

Para que as ações voltadas aos quatro pilares de atuação de um zoológico ou aquário 
(educação para a conservação, pesquisa, conservação e lazer) sejam efetivas, é 
importante manter o bem-estar físico e mental dos animais, proporcionado com boas 
práticas de manejo.  

A busca pelo bem-estar ideal envolve todos os cuidados voltados aos animais, com 
atenção às experiências positivas nos cinco domínios do bem-estar, através da provisão 
de recursos para que os animais possam lidar com seu ambiente e com todas as 
situações com que se deparam e assim, possam prosperar.  

O trabalho voltado à promoção do bem-estar é responsabilidade da instituição e de 
todos os seus colaboradores, que devem utilizar metodologias atuais e com base na 
ciência para avaliar constantemente todas as interações comportamentais em que os 
animais estão envolvidos, a fim de responder adequadamente às necessidades e 
motivações dos animais. 

Para desenvolver um trabalho voltado para a conservação e para o bem-estar animal é 
importante desenvolver planejamento que irá nortear todas as ações da instituição.  

O planejamento tem por objetivo assegurar o futuro do zoológico como local de 
manutenção, criação e conservação da fauna. Adicionalmente, deve enfatizar a 
importância de cada táxon quanto aos propósitos da instituição para alcançar os 
objetivos de conservação, pesquisa e educação propostos no documento norteador da 
Associação Mundial de Zoos e Aquários – WAZA.  
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A missão do Zoológico de Belo Horizonte é assegurar o bem-estar dos animais sob seus 
cuidados, fornecendo subsídios para ações educativas, de pesquisa e de conservação 
da fauna. A visão é tornar-se referência nos cuidados com os animais, principalmente 
da fauna ameaçada de extinção, com base nos valores: (i) respeito e ética no manejo 
dos animais; (ii) respeito nos relacionamentos; (iii) aprendizado em equipe; (iv) 
sustentabilidade. 

Sendo assim, diante do cenário atual, os zoológicos e aquários devem se tornar um dos 
principais espaços da promoção de valores e comportamentos em favor da conservação 
da biodiversidade, principalmente das espécies ameaçadas de extinção, através de 
ações integradas de conservação.  

Segundo a Estratégia Mundial de Conservação dos Zoológicos e Aquários da WAZA, 
esta abordagem integrada irá resultar em ações mais abrangentes, promover a inovação 
na conservação das espécies, cultivar uma maior colaboração entre as instituições 
zoológicas e com outras organizações conservacionistas, e permitir maior 
adaptabilidade em face das mudanças climáticas.  

Desta forma, sugere-se que o Jardim Zoológico de Belo Horizonte faça parte de 
Associações nacionais e Internacionais de Zoológico e Aquários. Atualmente ele é 
membro da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil – AZAB e da Associação 
Latino-americana de Zoológicos e Aquários, onde busca manter seu o compromisso 
com a conservação integrada da biodiversidade. Torna-se importante também sua 
participação na Associação Mundial de Zoológicos e Aquários – WAZA e Associação 
Internacional de Educadores de Zoológicos e Aquários – IZE. 

 

2. Planejamento do Plantel 

 

A CONCESSIONÁRIA observará, no que couber, o planejamento elaborado pela 
FPMZB, no que se refere ao plantel de aves, mamíferos e répteis, conforme planilhas 
dispostas a seguir.Portanto, será admitido à CONCESSIONÁRIA a diversificação e o 
incremento do PLANTEL.    

 


