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DIA MUNDIAL DO ALBATROZ, 19 DE JUNHO DE 2021: “GARANTINDO
PESCARIAS COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES”

Milhares de albatrozes morrem todos os anos como resultado das operações de pesca. Essas
aves magníficas são apanhadas em anzóis, ficam emaranhadas em redes e colidem com os
cabos das redes de arrasto, podendo morrer por afogamento ou ferimentos. Há soluções
disponíveis para lidar com essa crise de conservação. O Dia Mundial do Albatroz deste ano,
comemorado em 19 de junho, tem como objetivo chamar a atenção para o problema e
destacar as soluções de melhores práticas, como o uso de linhas de afugentamento de aves
nas pescarias com palangre e redes de arrasto, regime de peso e largada noturna ou uso de
dispositivos de proteção de anzóis por palangreiros, além de gerenciamento de devoluções
de resíduos dos arrastos. O tema deste ano é “Garantindo pescarias compatíveis com a
conservação dos albatrozes” (Ensuring Albatross-friendly Fisheries). Os dois albatrozes
criticamente ameaçados, o albatroz-de-tristão na ilha Gough e o albatroz-das-galápagos das
ilhas Galápagos, foram escolhidos para representar “espécies em destaque” a fim de chamar
a atenção para as ameaças contínuas que todas as 22 espécies de albatrozes do mundo
enfrentam no mar devido à pesca.
O dia 19 de junho de 2021 assinala o vigésimo aniversário da assinatura do Acordo sobre a
Conservação dos Albatrozes e dos Petréis (ACAP). O ACAP é um acordo internacional
dedicado a conservar albatrozes e petréis. Ele coordena as atividades internacionais para
reduzir as ameaças às suas populações.
Confira os cartazes do ACAP e outros materiais (detalhados abaixo) que podem ser usados
por organizações e meios de comunicação que desejam comemorar o Dia Mundial do
Albatroz. Além disso, haverá seis publicações diárias na seção Últimas notícias do ACAP
(https://www.acap.aq/news/latest-news) para a “WADWEEK2021” (Semana do Dia Mundial
do Albatroz 2021) a partir de segunda-feira, dia 14 de junho, até sábado, dia 19 de junho, na
segunda comemoração do Dia Mundial do Albatroz. Todas as publicações no site do ACAP
são
compartilhadas
na
respectiva
página
do
Facebook
em
https://www.facebook.com/AlbatrossesandPetrels.
Entre em contato com o responsável pelas informações sobre o ACAP pelo e-mail
secretariat@acap.aq caso tenha alguma dúvida ou dificuldade em encontrar ou baixar
qualquer um dos itens citados.
Mencione o ACAP ao utilizar os produtos “WAD2021” (Dia Mundial do Albatroz 2021)
descritos abaixo nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Um aviso sobre a utilização
também seria de grande valor.
Panorama

Partes do ACAP (membros) e outros estados
O ACAP conta atualmente com 13 países membros (conhecidos como Partes). Seu objetivo
é alcançar e manter um estado de conservação favorável para albatrozes e petréis. Esse
esforço recebe o apoio de vários Estados não membros e organizações não governamentais
(ONGs). Atualmente, o ACAP lista 31 espécies de albatrozes, petréis e pardelas, a maioria
em estado de ameaça global.
As Partes são Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Equador, França, Nova Zelândia, Noruega,
Peru, África do Sul, Espanha, Reino Unido e Uruguai (13). Estados da área de reprodução
de países que não são parte incluem o Japão, o México e os EUA. Participantes regulares
não denominados como Partes também incluem Canadá e Namíbia.
https://www.acap.aq/en/resources/parties-to-acap
Espécies listadas no ACAP
São 31 espécies, compostas por 22 albatrozes, sete petréis e duas pardelas.
https://www.acap.aq/en/resources/acap-species
Informações sobre o Dia Mundial do Albatroz
Em 2019, o Comitê Assessor do ACAP declarou que uma crise de conservação continua
sendo enfrentada pelas 31 espécies listadas, com milhares de albatrozes, petréis e pardelas
morrendo todos os anos como resultado das operações de pesca. Para aumentar a
conscientização sobre essa crise, em 2020, o ACAP lançou o Dia Mundial do Albatroz
celebrado anualmente em 19 de junho, a data em que o Acordo foi assinado em 2001. O Dia
Mundial do Albatroz foi lançado com sucesso em 2020 com o tema “Erradicação de pragas
nas ilhas”, uma vez que muitas espécies de albatrozes precisam enfrentar ameaças de ratos,
camundongos, gatos e porcos introduzidos em suas ilhas de reprodução. O tema deste ano
destaca as ameaças contínuas da pesca.
Material educativo disponível
O ACAP produziu uma série de cartazes retratando as duas espécies em destaque que
podem ser baixados gratuitamente pelo site (https://www.acap.aq/world-albatrossday/wad2021-ensuring-albatross-friendly-fisheries/world-albatross-day-2021-logos-posters).
Também foram produzidos três infográficos com o objetivo de destacar, de uma maneira
informativa e de fácil compreensão, as ameaças que essas espécies enfrentam
(https://www.acap.aq/world-albatross-day/species-summaries/species-infographics). Todos
esses produtos estão disponíveis nas três línguas oficiais do ACAP (inglês, francês e
espanhol) e também em português. Além disso, são disponibilizados resumos das espécies
em duas páginas nas três línguas oficiais para todos os albatrozes, destinados a alunos e
professores de escolas e ao público em geral, escritos em linguagem não técnica
(https://www.acap.aq/world-albatross-day/species-summaries). Por último, um logotipo do
ACAP “WAD2021” em quatro idiomas está disponível no site do ACAP para uso.
Informações de contato
ACAP Secretariat, 119 Macquarie Street, Hobart, Tasmania, Austrália; +61 3 6165 6674
Christine Bogle, secretária executiva do ACAP; christine.bogle@acap.aq
John Cooper, responsável pelas informações sobre o ACAP; john.cooper61@gmail.co.za
Informações gerais; secretariat@acap.aq

