Crueldade a bordo
Como a Ethiopian Airlines está
fomentando o comércio global
de vida selvagem

Sumário executivo
A África Ocidental está se tornando não somente uma zona de
trânsito para a vida selvagem da África Centrali, mas também um
eixo comercial de diversas espécies de animais silvestres. Por
exemplo, o Togo é considerado o principal país exportador de
répteis da África Ocidental, com diversas espécies capturadas,
cultivadas ou nascidas em cativeiros para abastecer o comércio
internacional de pets exóticosii . Com o uso de aviões cargueiros
e de passageiros para transportar esses animais por todo o
mundo, o setor da aviação comercial está ajudando a fomentar
esse comércio. Se o transporte comercial global se expande, as
oportunidades de deslocar animais silvestres vivos e produtos
derivados deles entre as fronteiras também aumentam.

Questões relacionadas ao bem-estar
v

Os animais selvagens são seres sencientesiv e, quando capturados
para o comércio, sentem dor e sofrem com os métodos cruéis de
captura e com as condições inadequadas de bem-estar em cativeiro
ou durante o transportevi .

iii

Um estudo científico recente analisou mais de 900 postagens
de duas contas do Facebook (entre 2016 e 2020) conhecidas
pelo envolvimento no comércio de vida selvagem de
criadouros de cobras no Togo, na África Ocidental. Esse
relatório destaca como a Ethiopian Airlines – atualmente a
maior companhia aérea da África – é uma das principais
empresas aéreas que realizam o transporte de animais selvagens
desse continente. Entre 2016 e 2020, mais de 25 espécies
diferentes de vida selvagem, incluindo répteis, mamíferos,
invertebrados e anfíbios, foram identificadas em pelo menos 30
voos da Ethiopian Airlines.
Nós analisamos a crueldade e o impacto desse comércio
internacional através das lentes do bem-estar animal, da
conservação, da legalidade, da biossegurança e dos riscos à
saúde pública. Fazemos um apelo para que a Ethiopian Airlines se
torne uma empresa amiga da vida selvagem e pare de transportar
animais silvestres. E convidamos os governos a intensificar o
cumprimento das leis e práticas de proteção da vida selvagem.



Répteis como as pítons-bola e as tartarugas são retirados
da natureza à força e transferidos para criadouros de
cobras dentro de sacos, práticas que podem causar
ferimentos ou ainda levar à morte desses animais.



Os métodos utilizados para capturar papagaios-cinzentos
também são implicitamente cruéis. Uma ave machucada é
utilizada como isca para atrair outras aves através de seus gritos.
Essas aves, que são altamente sociáveis e investigativas,
ficam presas a uma substância grudenta colocada nos
galhos. Dados focados em algumas rotas comerciais
estimaram que aproximadamente 60% dos papagaioscinzentos capturados da natureza irão morrer antes
mesmo de chegarem ao mercado .



Imagens de criadouros descobertos durante nossa
investigação mostram animais em contêineres inóspitos,
superlotados, geralmente sem qualquer melhoria .

A única maneira de cessar essa cadeia de sofrimento é manter
os animais na natureza, onde eles podem viver livres da privação
física e mental dos cativeiros.

Questões relacionadas à conservação
O relatório “Crueldade a bordo” descobriu que a maioria (mais de 70% das postagens no Facebook
anteriores ao embarque e mais de 90% do embarque em si) das espécies identificadas eram répteis,
sendo grande parte proveniente da natureza. Classificadas de acordo com a Lista Vermelha de Espécies
Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) como Vulneráveis, Em
perigo ou Criticamente em perigo vii, a população selvagem da maioria das espécies observadas
nesse comércio é cientificamente desconhecida, ou está em declínio.
Isso sugere grande incerteza em termos de sustentabilidade na extração de animais da natureza. Répteis
como as pítons-bola são fornecidos por criadouros de cobras que operam como sítios ou fazendas. No
entanto, a aquisição de animais reprodutores e a dependência da extração de animais da natureza
para manter esses sítios são preocupantesviii, assim como o risco de poluição patogênica e genética em
decorrência da soltura inadequada de algumas cobras na natureza .
ix

Questões relacionadas à biossegurança e à saúde pública
Os diferentes elos da cadeia comercial de animais silvestres (captura, armazenamento, transporte e
destino final) criam oportunidades para o surgimento de doenças zoonóticas infecciosas10x. Mais de 70%
dessas doenças teriam sido originadas em animais silvestresxi xii. A grande proximidade das pessoas e
as condições precárias nas quais são mantidos formam o cenário ideal para o desenvolvimento de
patogenias, tais como mutações de vírus e, consequentemente, a contaminação dos humanosxiii.
Animais selvagens, tais como morcegos, civetas e primatas, são conhecidos por hospedar patogenias
zoonóticas letaisxiv .
xv xvi

Esses tipos de animais são bastante conhecidos pela transmissão de outras pandemias zoonóticas,
como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), a S í n d r o m e R e s p ir a t ó r i a d o O r i en t e
M éd i o (MERS) e o vírus Ebolaxvii. Mas, lamentavelmente, as nossas investigações revelaram que eles
ainda estão disponíveis para venda e exportação. Além disso, sabe-se que a Covid-19 teve sua
origem em animais silvestres, e suspeita-se que a exploração comercial de vida selvagem tenha
desempenhado um papel importante na sua transmissãoxviii. Isso evidencia porque a demanda por animais
silvestres e produtos derivados deles é a causa principal do surgimento e da disseminação de doenças
zoonóticas infecciosas. A única maneira de reduzir apropriadamente a ameaça de pandemias futuras
é cessar o comércio de animais silvestres.

Foto: Várias fontes da internet sugerem
que as ginetas estão se tornando cada vez
mais populares como pets exóticos, assim
como as civetas, apesar de estarem
associadas ao surgimento e transmissão
de doenças zoonóticas. Nossa
investigação descobriu que essas espécies
estão disponíveis para venda e exportação
a partir da África Ocidental, sendo que as
ginetas são a espécie de mamífero mais
anunciada.

Legalidade
A legalidade ou ilegalidade do comércio de animais silvestres nem sempre é facilmente
discernível devido à estreita e complexa relação entre os dois sistemasxix. Por exemplo, o
comércio de animais silvestres pode ser legal, ilegal, ou uma combinação de ambos, dependendo
de como uma espécie é classificada em diferentes paísesxx. Essa investigação revelou que
somente algumas das espécies comercializadas pelas duas contas do Facebook no Togo
estavam atualmente regulamentadas pela Convenção sobre o Comércio Internacional
das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES), cujo objetivo é
assegurar que o comércio de animais e plantas selvagens não ameace a sobrevivência das
espécies. Dessas espécies comercializadas, é possível que alguns carregamentos tenham
sido feitos sem as licenças necessárias, ou sem respeitar as cotas de exportação. No caso das
espécies anunciadas nas redes sociais que não estão protegidas pela CITES, não significa que o
comércio não seja uma questão de conservação atual ou futura.
Os padrões da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) passam a valer somente após
o embarque dos animais na aeronave, e visam, essencialmente, a sobrevivência dos animais durante
o transporte. Porém, imagens desta pesquisa denunciam a negligência por parte da Ethiopian
Airlines. Por exemplo, há fotografias de tartarugas acondicionadas em espaços tão restritos
que elas ficavam impedidas de esticar as cabeças e os pescoços durante a viagem. As medidas
de biossegurança variam entre os países e aeroportos, apresentando diversos riscos à saúde
pública associados ao comércio de animais selvagensxxi. Por esse motivo, o comércio legal não
garante a conservação da espécie, o bem-estar adequado do animal ou a saúde pública.

É hora de agir. A Ethiopian Airlines pode se tornar uma empresa amiga da
vida selvagem
Nós acreditamos que a crueldade que descobrimos neste estudo é somente a ponta do
iceberg e revelador de uma mera fração da verdadeira dimensão do comércio de vida selvagem. Mas
cada esforço é válido para deter essa injustiça com os animais selvagens e proteger as vidas
humanas de doenças zoonóticas. A Turkish Airlines e sua subsidiária Turkish Cargo
suspenderam o transporte de papagaios-cinzentos da África em 2019xxii.
Agora, estamos pedindo para a Ethiopian Airlines demonstrar a sua capacidade de liderança para
outras companhias aéreas na África e no mundo, ao suspender o carregamento comercial de
animais selvagens da África. A vida selvagem é o orgulho da África e deve ser protegida. Nós
devemos nos comprometer com o fim do comércio global de animais silvestres em todas as suas
formas – como pets de luxo, entretenimento, medicina tradicional e artigos de moda.
Proteção Animal Mundial (World Animal Protection), Setembro, 2021
www.protecaoanimalmundial.org.br
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