
A partir de 
setembro, Márcia 
Weinzettl inicia 
seus trabalhos 
em Tenerife, 
Espanha, no 
Loro Parque
  
Ela é bióloga formada em 1988 e pós-
graduada em Animais Silvestres, criação 
e manejo em 1996, e aceitou o convite 
para ser curadora do segundo maior 
parque zoológico do mundo, o Loro 
Parque, em Tenerife, na Espanha.

É grande recompensa frente ao mag-
nífico trabalho que exerce há muitos 
anos com reprodução de aves, e o Brasil, 
desprovido de uma política pública 
decente perde um grande valor para 
quem realmente leva os assuntos “re-
produção de aves” e “conservação” `a 
sério.

Sua experiência com reprodução de aves é 
vasta. Trabalhou desde 1990 com manejo e 
reprodução de animais selvagens em cati-
veiro, priorizando pesquisa, aprendizado e 
aperfeiçoamento de técnicas reprodutivas.

De 1993 para cá, se especializou no manejo 
de aves, basicamente nos psitacídeos ex-situ, 
manejando aves de coleções particulares, 
criadouros comerciais, científicos, conserva-
cionistas e zoológicos.

“O desenvolvimento, adaptação e apli-
cação de metodologia específica para 
cada realidade de criação, são o principal 
caminho para a obtenção dos resultados 
esperados. Existem realidades e objetivos 
diferentes em cada criação, cada estado, 
cada país, cada nível de investimento; 
sendo assim as metodologias também 
podem ser variáveis e adaptáveis às di-
versas situações existentes”, conta Márcia

Pensando dessa forma, ela registra como 
exemplo, algumas espécies de psitacídeos 
que nasceram sob sua responsabilidade 
técnica nos últimos 8 anos:

• Mais de 50 Araras azuis (Anodoryn-
chus hyacinthinus), 50 Arara Piranga 
(Ara macao), 370 Araras Canindé 
(Ara ararauna) entre outras araras 
como Ara chloroptera, Ara militaris, 
Ara rubrogenys e Ara glaucogularis.

• Mais de 470 Papagaios Verdadeiros 
(Amazona aestiva) e diversas outras 
espécies como Amazona rhodoco-
rytha, vinacea, pretrei, ochrocephala, 
amazonica, festiva, tucumana, vina-
cea, xanthops, autumnalis, finschi, 
albifrons, barbadensis e ventralis.

• Mais de 570 Ararajubas (Gua-
rouba guarouba), além de ararinhas, 
maitacas, jandaias, tiribas, eclectus, 
cacatuas e demais exóticos.

Certamente, não foi a única respon-
sável por todos esses nascimentos, pois 
a qualidade das equipes que gerenciou 
foi de vital importância para alcançar 
os objetivos desejados.

Realmente os números são de 
muito respeito.
 

BIÓLOGA BRASILEIRA SERÁ 
CURADORA DE UM DOS MAIORES 
CRIADOUROS E PARQUE  DO MUNDO
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Outras experiências com aves: Manejo 
e reprodução de aves como flamingos, 
mutuns, jacutingas, turacos, kookaburra, 
pombas, marrecos, cisnes, cassuares 
e emas entre outras.

“Com o mundo globalizado, a troca 
de experiências se tornou ainda mais 
relevante, mas temos que estar sem-
pre atentos às adaptações necessárias 
a cada realidade de criação”, comenta 
a curadora do maior zoo do mundo.

Marcia sempre procurou divulgar seu 
trabalho e resultados obtidos, no Brasil 
e no exterior, seja através de artigos 
publicados, palestras, visitas técnicas ou 
até mesmo em redes sociais. “Apenas 
assim podemos expor nossas ideias e 
resultados com os demais profissionais, 
ajustando as metodologias ao constante 
aprendizado que nos é necessário para o 
conhecimento cada vez maior das neces-
sidades de cada espécie”, relata Márcia.

Nesse contexto, o contato e a troca de 
experiências com Instituições, criadou-
ros e todos os profissionais relacionados 
da área, sejam eles no Brasil ou no exte-
rior sempre foram de vital relevância em 
sua carreira.
 
Márcia está partindo com toda a família 
agora em setembro. Busca uma condição 
de trabalho que infelizmente aqui no 
Brasil, aqueles que trabalham com fauna 
ex-situ não têm mais. A cada dia que 
passa o Brasil retrocede ainda mais na 
gestão de nossa fauna. Isso é realmente 
uma pena, pois é um país de diversidade 
biológica fabulosa.
 
O Loro Parque é considerado o 
melhor parque zoológico da Europa e o 
segundo melhor do mundo, recebendo 
1,5 milhões de visitantes por ano (Trip 
Advisor). Fica em Puerto de La Cruz, 
Tenerife, nas Ilhas Canárias da Espanha. 
Devido à sua posição privilegiada, fora 
do bloco europeu e mais próximo da 
África, apresenta a temperatura amena 
durante todo o ano, sendo conhecido 
como a ilha da primavera constante.

Seu plantel de psitacídeos apresenta hoje 
em torno de 4.000 exemplares, dentre 
350 espécies e subespécies. Desse total, 
apenas 700 estão em exposição no Loro 
Parque e mais de 3.000 encontram-se 
em um centro de cria sem visitação, a 
poucos quilômetros do parque. Esse 
centro visa, basicamente, à reprodução 
e pesquisa. E será por esse plantel total 
de psitacídeos que irei me dedicar com 
muito empenho e profissionalismo a 
partir de setembro.

Além dos psitacídeos, o parque também de-
senvolve pesquisa e educação ambiental com 
grandes cetáceos, demais mamíferos, répteis, 
flamingos, pinguins e aquários entre outros, 
onde temos recintos extremamente elabora-
dos, visando sempre o bem estar dos animais 
e a educação ambiental de seus visitantes.

Marcia nos conta ainda que enquanto o Bra-
sil não tiver uma gestão de fauna sustentá-
vel, real e segura, nunca iremos evoluir. No 
passado quem investiu na pesquisa, manejo e 
reprodução de fauna ex-situ no Brasil foram 
os investidores particulares. Raríssimos foram 
os investimentos do governo. 

No presente esses mesmos investidores estão 
desistindo dia após dia, pois a insegurança 
na legislação, o aumento surreal da burocra-
cia e a total falta de incentivo do governo, 
estão levando os poucos investidores ainda 
interessados a desistirem.

O clima é de insegurança total. “Atualmente 
para trabalharmos com fauna ex-situ no 
Brasil, temos que literalmente brigar para 
conseguir algum resultado, por isso, mais do 
que nunca, gostaria de agradecer particu-
larmente e imensamente, a cada um dos em-
preendedores que investiram nas pesquisas 
de nossa fauna e consequentemente também 
em meu crescimento”, desabafa Márcia.

O futuro da criação ex-situ brasileira está 
por um fio, ou implantamos urgentemente 
uma gestão sustentável, ou o caminho de 
nossa fauna será cada vez mais a extinção.

O desenvolvimento sustentável, com a cria-
ção ex-situ responsável e profissional, é um 

dos caminhos cada vez mais relevantes, 
para a manutenção da variabilidade gené-
tica das espécies.

“É importante registrar que esse meu 
reconhecimento internacional hoje, 
não se deve apenas ao meu trabalho 
e aos meus resultados individuais. 
Considero essa uma conquista de 
todos nós da ornitologia brasileira, 
pois é um claro sinal de que nosso tra-
balho está repercutindo bem e sendo 
reconhecido mundialmente”, finaliza a 
curadora.

Essa é uma vitória de todos nós! 
Parabéns a todos nós ornitólogos 
brasileiros! Não deixe de conhecer, 
realmente vale muito a pena.

Mais informações: 
www.marciaweinzettl.com.br 
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