Espécie de girafa ameaçada de extinção chega ao
Brasil para projeto de conservação e reprodução
Zooparque Itatiba recebe casal de jovens e é o único zoológico do país a ter a
Girafa Rothschild (Girafa do Norte)
O casal de girafas chegou ao Zooparque Itatiba depois de 48 horas de viagem. Elas nasceram
um zoológico da Áustria e chegaram ao Brasil pelo aeroporto internacional de Viracopos, em
Campinas. Por ser uma espécie ameaçada de extinção e ainda muito jovens, elas vieram
acompanhadas por um especialista em importação e exportação de animais. Frank van der
Woude é holandês e viajou com as girafas para garantir a alimentação e toda a documentação
necessária exigida para este tipo de transporte.
No Zooparque o jovem casal está com a Ayana, uma fêmea da espécie Girafa do Sul que já está
no Zoo há 9 anos. O objetivo principal do parque é conservar a Rothschild através de
reprodução sob cuidados humanos. Recentemente a Comissão de Sobrevivência de Espécies
da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, na sigla
em inglês), publicou uma reavaliação da situação das girafas na Lista Vermelha das espécies,
por conta do rápido declínio nas últimas três décadas. Segundo dados da Comissão, só existem
2.645 indivíduos da girafa Rothschild na natureza.
Atualmente todas as espécies de girafa são consideradas Vulneráveis. Só para se ter uma ideia,
30 anos atrás o número estimado de girafas era em torno de 155.000. Hoje, esse número é
avaliado em 98.445, quase que 40% de queda da população de girafas mundiais. A espécie
girafa Rothschild teve a maior queda populacional, em torno de 90% e hoje é uma espécie
avaliada como em perigo. Ela é considerada uma das espécies mais ameaçadas de Girafas e um
dos grandes Mamíferos do mundo ameaçados de extinção.
As girafas são os animais mais altos da terra. Os machos podem atingir 5,80 metros e as
fêmeas 4,50 metros. Elas vivem em pequenos grupos se comparados com outras espécies. Em
geral cada grupo é formado por fêmeas e suas crias. Os machos se aproximam somente no
momento da reprodução.
A gestação das girafas vai de 14 a 16 meses com um único filhote por cria. A maturidade sexual
acontece aos 4 anos no caso das fêmeas e aos 5 anos para os machos. Os filhotes ficam com as
mães por aproximadamente de 15 a 18 meses mas mamam até os 13 meses.

Zooparque Itatiba
Fundado há cerca de 20 anos, o Zooparque Itatiba mantêm os animais em amplos recintos que
reproduzem seu habitat natural. É o maior zoológico particular do Brasil que além do
entretenimento tem como conceitos a educação ambiental, a pesquisa e a conservação e
reprodução em cativeiro de espécies raras e ameaçadas de extinção.

Situado na Rodovia D. Pedro I, km 95,5, a poucos quilômetros da cidade de Itatiba, o
Zooparque tem cerca de 1000 animais de 180 espécies diferentes e dispõe de uma
infraestrutura completa de lazer e diversão. São 2 lanchonetes, um restaurante,
estacionamento com segurança, playground, passeio a cavalo, water Ball, zoofotos, loja de
artesanato e um anfiteatro para as apresentações educacionais.
Suporte:
https://giraffeconservation.org/giraffe-species/
http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,cientistas-descobrem-que-existem-quatroespecies-de-girafas,10000074828
Mais informações para imprensa:
Marsala Comunicação
Liege Soldano – Jornalista
11 – 99560.1871
liegesoldano@gmail.com
Serviço
Local: Rodovia D. Pedro I, km 95,5 – Itatiba
Horário de Funcionamento: das 9h às 17h diariamente
(11) 4487.8883 / (11) 97462-0251 / (11) 99538-6053
www.zooparque.com.br
facebook.com/zooitatiba
Instagran
Ingressos
Crianças de 0 a 2 anos - não pagam
Crianças (de 03 a 11 anos) – R$19,00
Adultos ou crianças acima de 12 anos – R$39,00
Estudantes e Professores (necessária a apresentação de comprovante) – R$19,00
Melhor idade –R$ 20,00

