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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente documento tem por objetivo apresentar as diretrizes obrigatórias para as 

intervenções necessárias às requalificações das áreas a serem concedidas do Parque 

Zoobotânico, incluindo o Jardim Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São 

Francisco, e do Parque Ecológico da Pampulha. Poderão ser contempladas outras 

soluções não previstas neste documento, desde que não conflitem com as diretrizes 

obrigatórias e sejam previamente aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.  

 

Importa destacar que, conforme o CONTRATO, os projetos deverão ser submetidos à 

aprovação do PODER CONCEDENTE, que poderá solicitar alterações nas propostas, 

quando da análise do PLANO DE INTERVENÇÃO enviado pela CONCESSIONÁRIA. 

 

Os estudos preliminares de arquitetura apresentados por meio dos desenhos técnicos 

que compõem este anexo têm caráter referencial e foram elaborados em conformidade 

com as diretrizes propostas, servindo de base para a composição do PLANO DE 

NEGÓCIOS REFERENCIAL. Diante do exposto, não existe a obrigatoriedade na 

adoção das soluções de arquitetura aqui apresentadas. 
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2. SITUAÇÃO DAS ÁREAS DA CONCESSÃO 

 
 

A concessão do Parque Zoobotânico e do Parque Ecológico da Pampulha soma uma 

área de preservação de cerca de 1,6 milhões de metros quadrados com significativo 

acervo de fauna e flora, cultural e histórico, representando a terceira maior área verde 

pública de Belo Horizonte.  

 

 

2.1. PARQUE ZOOBOTÂNICO 

 

O Parque Zoobotânico de Belo Horizonte engloba o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico 

e o Aquário do Rio São Francisco. 

 

O Jardim Zoológico de Belo Horizonte foi inaugurado em janeiro de 1959 sendo 

atualmente administrado pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo 

Horizonte. Com uma área verde de 1,2 milhões de metros quadrados, o local abriga 900 

indivíduos, distribuídos em 191 espécies, sendo 38 delas ameaçadas de extinção.  

 

O Jardim Botânico foi inaugurado em 1994 e possui área total de 100 mil metros 

quadrados. Conta com 3.500 espécies, sendo 130 ameaçadas de extinção. 

 

Já o Aquário do Rio São Francisco, inaugurado em 2010, possui área total de 3 mil 

metros quadrados e um plantel de 3.310 indivíduos de 60 espécies, distribuídos em 22 

tanques. 

 

As infraestruturas de apoio à visitação do Parque Zoobotânico não estão em número 

adequado à demanda turística associada a um Jardim Zoológico e Jardim Botânico 

modernos. As edificações existentes são essencialmente utilitaristas, não transmitindo 

uma ambientação adequada. Sua distribuição, por sua vez, não está incorporada a uma 

lógica narrativa dentro do percurso do visitante.  

 

De maneira geral, o Parque Zoobotânico apresenta uma série de infraestruturas de 
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apoio que garantem o funcionamento do local, entretanto, muitas destas infraestruturas 

apresentam condições insatisfatórias de manutenção e conservação, necessitando de 

profundas melhorias, além de terem uma lógica de distribuição e funcionamento que 

precisa ser modernizada. 

 

 

Figura 1 – Acessos ao Parque Zoo-Botânico (Jardim Zoológico, Jardim Botânico e Aquário São Francisco) 

 

O edifício que abrigava o restaurante encontra-se fechado, enquanto a praça de 

alimentação existente possui conceito defasado com diversas pendências de 

manutenção, além de haver poucos sanitários. A loja, por sua vez, é insuficiente para o 

volume de visitação e está posicionada em local pouco estratégico. 

 

O sistema de coleta e disposição de resíduos precisa ser readequado, uma vez que os 

resíduos ficam armazenados, ainda que temporariamente, em pontos nas calçadas das 

vias da zoobotânica, sendo muitas vezes expostos aos visitantes. A sinalização local 

dos equipamentos, no geral, é insuficiente, levantando dúvidas quanto à localização das 
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estruturas, informações nos recintos e facilidades para visitantes. 

 

É importante que todo o conjunto de infraestruturas existentes receba uma redistribuição 

programática a fim de mudar a lógica de funcionamento em sintonia com as diretrizes 

de manejo e bem estar animal, melhorando também a experiência do visitante. Para 

isso são necessárias profundas modernizações nas edificações bem como no conjunto 

de infraestruturas. 

 

 

 

Figura 2 – Mapa da Infraestrutura atual do Parque Zoo-Botânico 

 

Abaixo será apresentada a situação de cada uma das estruturas destacadas na figura 

2 acima. 
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Figura 2.1 – Acesso Principal 

 

O Acesso Principal (atual Portaria 1) ocorre pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, via 

de maior fluxo de veículos dentre as que cercam a unidade. Ele carece de sinalização 

e comunicação visual adequadas, e sua largura é insuficiente para acumulação de 

veículos em dias de intensa visitação, podendo ocasionar congestionamento. 

 

Figura 2.2 – Acesso Secundário 

 

 

O Acesso Secundário ocorre pela Avenida Antônio Francisco Lisboa, funcionando como 

acesso alternativo ao Zoológico. Apesar de ser mais largo, o acesso é curto e pode 

ocasionar congestionamento em dia de intensa visitação, pela falta de faixa de 

acumulação. Carece de sinalização e comunicação visual, apresenta potencial para 
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servir de entrada de serviços. 

 

 

 

Figura 2.3 – Acesso Desativado 

 

A terceira possibilidade de acesso se dá em outro trecho da Avenida Antônio Francisco 

Lisboa, próximo ao Aquário do Rio São Francisco. Diferente das anteriores, ela só é 

utilizada em eventos específicos, como as visitas noturnas, e não contribui para a 

recepção de visitantes em dias de operação normal da unidade. Sua largura dificulta o 

acesso por volumes maiores de veículos. 

 

 

Figura 2.4 - Estacionamento 
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O estacionamento do Zoológico ocorre ao longo de suas vias internas, particularmente 

no entorno de sua via principal retratada na Figura 2.4. Pela configuração de vias e 

recintos, o Zoológico segue uma lógica rodoviarista, induzindo este tipo de experiência 

de visitação. 

 

 

 

Figura 2.5 – Jardim Japonês 

 

 

O acesso ao Jardim Japonês ocorre por via interna. Trata-se da primeira atração do 

Jardim Zoológico ao acessá-lo pela entrada principal. Ocupando uma quadra circular, o 

estado de conservação do local é satisfatório com necessidade de intervenções no 

espelho d'água. É espaço de descanso e contemplação, além de ser utilizado para 

ensaios fotográficos. 
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Figura 2.6 – Restaurante Desativado 

 

 

Trata-se de prédio atualmente desativado com acesso por via interna. Inicialmente 

projetado para ser um restaurante, a edificação encontra-se atualmente deteriorada. 

Apresenta potencial para recuperação e instalação de um espaço gastronômico. 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Praça de Alimentação 
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A praça de alimentação também possui acesso por via interna. Conta com quiosques 

dispostos de forma radial em uma edificação. O horário de funcionamento é condizente 

com o resto do Parque. Carece de mobiliário próprio para este fim. Apresenta carências 

significativas de manutenção, necessitando um novo projeto e layout que atenda às 

normas sanitárias e de acessibilidade que entraram em vigor após a sua construção. 

 

 

 

Figura 2.8 – Borboletário 

 

O Borboletário também possui acesso por via interna. Passando por reformas de 

ampliação e melhoria e infraestrutura em 2016, o Borboletário encontra-se em um 

estado de conservação satisfatório. Vale salientar a necessidade de se manter um 

viveiro de plantas de apoio já existente. 
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Figura 2.9 – Prédio Administrativo  

 

O Prédio Administrativo possui acesso por via interna com disponibilidade de 

estacionamento na parte de trás da edificação. Trata-se da estrutura administrativa do 

Parque Zoobotânico que está em estado adequado de conservação, mas demanda 

intervenções de manutenção civil ordinária. Possui valor arquitetônico, sendo 

atualmente um prédio tombado no âmbito Municipal e Estadual. 
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Figura 2.10 – Área de Manutenção 

 

A área de manutenção, conhecida como Setor Extra pelos funcionários, tem acesso por 

via interna. Trata-se de edificações que abrigam setores relacionados à operação do 

Zoológico, como o hospital veterinário, setor de nutrição, depósitos, biotério, recintos 

reservados à quarentena e almoxarifado. Possui um pequeno estacionamento para 

funcionários. Faz-se necessária a revisão completa do projeto e layout das edificações 

para melhor aproveitamento do espaço, incluindo adaptação às normas sanitárias e de 

acessibilidade que entraram em vigor após a sua construção, bem como ajustes ligados 

ao bem-estar animal. 
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Figura 2.11 – Campão 

 

A área do Campão tem acesso por via interna. Trata-se de área descampada e pouco 

edificada. Carece de sinalização. Por ser uma clareira em região bastante arborizada, 

apresenta um grande potencial para construção de mais edificações de apoio e 

infraestrutura do Zoológico. 
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Figura 2.13 – Aquário 

 

O Aquário do Rio São Francisco possui acesso por via interna, e potencialmente pode 

ser acessado pela portaria secundária da Avenida Antônio Francisco Lisboa. Sua 

construção fez uso de estruturas pré-moldadas originalmente projetadas para abrigar 

uma escola, mas foram adaptadas para a construção do prédio. O Aquário de Belo 

Horizonte começou sua operação em 2010 e conta com uma exposição de fauna e flora 

do Rio São Francisco, sendo um importante atrativo para o Zoológico. Apresenta grande 

potencial de transformação com as devidas melhorias arquitetônicas necessárias. 

Demanda melhorias na sinalização indicativa e interpretativa, além de modernização 

dos laboratórios, equipamentos, auditório e estrutura de quarentena. 

 

 

 

Figura 2.14 – Jardim Botânico - estufa da mata atlântica 

 

O Jardim Botânico de Belo Horizonte é um espaço dedicado à conservação, educação, 

exposições e coleções de plantas, sendo também referência de pesquisas, ações e 

programas dedicados à educação e conservação da flora. A área de exposição do 

Jardim Botânico é composta por uma estufa central que abriga a coleção principal de 

plantas da mata atlântica, estando ligado às estufas da caatinga, campos rupestres, 

evolução e gimnospermas e ao longo de todo o percurso jardins específicos. Todas as 
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estufas demandam investimentos significativos para adequação aos padrões modernos 

de experiência do visitante, dado que não sofreram reforma completa desde a sua 

construção. O conjunto apresenta grande potencial para ser uma das principais atrações 

do Parque, tendo em vista a infraestrutura e o acervo existente, as ações de pesquisa, 

educação e conservação. 

 

O estado geral dos sanitários da Zoobotânica está dentro dos padrões encontrados em 

parques públicos. Parte das instalações recebeu reforma completa e adequações 

parciais de acessibilidade há menos de 5 anos, e todas as demais são monitoradas e 

atendidas pela equipe local da Zoobotânica. As carências existentes estão relacionadas 

ao padrão construtivo, em que peças e acessórios de baixo custo e padrão estético são 

priorizados em função das restrições orçamentárias, ao atendimento completo das 

normas de acessibilidade e à sua distribuição espacial, que poderia ser aprimorada. Não 

há utilização de soluções sustentáveis como reaproveitamento de água, descargas 

inteligentes ou outros implementos comuns em estabelecimentos como shopping 

centers e em atrações análogas de alcance nacional. 

 

Figura 3 – Atual localização e organização dos ambientes do Parque Zoo-Botânico 
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Atualmente, a distribuição dos animais nos recintos é feita de forma diversa, por grupos 

taxonômicos (diversidade de aves, répteis, cervídeos, felinos e invertebrados), espécies 

representativas dos biomas (recinto misto do Cerrado) ou regiões geográficas 

(mamíferos brasileiros, fauna africana), onde buscam interações entre os ambientes 

naturais, fornecem subsídios para o programa educativo institucional e para construção 

de uma narrativa didática para docentes e visitantes. 

Os percursos necessitam de melhoramentos na sinalização direcional, informativa e 

educativa, incluindo opções de sugestões de roteiros de visitação, já propostos pela 

equipe educativa, baseados principalmente nas demandas e necessidades de 

aprendizagem dos visitantes, considerando visitas de instituições de ensino, como 

exemplo. A sinalização deve apresentar um discurso interpretativo, didático e cativante 

tanto para crianças quanto para adultos. 

Cada recinto possui placa informativa sobre a espécie, de acordo com a Instrução 

Normativa do Ibama, inclusive ressaltando aquelas ameaçadas de extinção. Placas 

educativas diversas também estão dispostas ao longo das vias de fluxo de visitantes, 

ou nos próprios recintos, relacionadas à espécie ou ao grupo taxonômico a que 

pertence, contendo informações sobre curiosidades, diferenças anatômicas, sua origem 

e forma de aquisição, dentre outras. 

 

Tendo em vista os conceitos contemporâneos de zoológico, a estrutura e organização 

da visitação como um todo necessita ser reestruturada. 
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Figura 4 – Atual localização e organização dos recintos dos animais 

 

 

A maior parte dos ambientes apresenta desafios quando se trata de sua revitalização e 

necessitam de investimentos para atender aos novos conceitos propostos, dado que 

foram construídos quando vigoravam outros conceitos, usos e normativas para os 

zoológicos mundialmente. Para os parâmetros atuais, observam-se alguns recintos 

pequenos e com muitas barreiras visuais, áreas pouco vegetadas/ambientadas ou ainda 

que poderiam proporcionar espaços mais livres aos animais, priorizando sua qualidade 

de vida e bem-estar. 

Mesmo os ambientes que estão dentro dos parâmetros normativos atuais exigidos pelo 

IBAMA necessitam reformas para adequação aos novos conceitos, além de 

reformulação do espaço visando uma nova estrutura de visitação. 

Abaixo será apresentada a situação de cada um dos setores destacados na figura 4. 
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Figura 4.1 – Recintos dos Felinos 

 

O Recinto dos Felinos apresenta elementos de enriquecimento ambiental e algumas 

áreas sombreadas para os animais. Existem tanques com espelho d'água, áreas de 

manobra, infraestruturas com telamentos e sinalização informativa. 
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Figura 4.2 – Praça das Aves 

 

 

A Praça das Aves é caracterizada como área com potencial de se tornar um ambiente 

de imersão, com pé direito alto, simulando um ambiente mais natural e potencializando 

o contato do visitante com as espécies. 

 

 

 

Figura 4.3 – Casa de Répteis 

 

A estrutura da Casa de Répteis é considerada satisfatória, podendo ser potencializada 

a educação ambiental junto aos visitantes.  
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Figura 4.4 – Recinto dos Gorilas 

 

O Recinto dos Gorilas é o que mais se aproxima dos conceitos contemporâneos de 

zoológico, com estrutura interessante para observação dos animais. Carece de 

sinalização interpretativa e expansão para manejo populacional. 
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Figura 4.5 – Recinto dos Elefantes 

 

As dimensões do Recinto dos Elefantes atendem as normas legais vigentes no 

momento, mas o seu layout dificulta o manejo populacional adequado para a espécie, e 

não apresenta uma ambientação atrativa. Em frente a ele há também uma praça que 

necessita ser requalificada.  
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Figura 4.6 – Recinto dos Hipopótamos 

 

O Recinto dos Hipopótamos apresenta um tanque central, piso gramado e áreas 

cimentadas com vegetação no entorno. Necessita de reestruturação e ambientação. 
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Figura 4.7 – Recinto dos Chimpanzés 

 

 

O Recinto dos Chimpanzés possui muitos elementos de enriquecimento ambiental para 

os animais, áreas de manobra, arborização e tanques com espelho d'água.  Pode 

receber reestruturações de forma que mantenha a privacidade dos animais. 
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Figura 5 - Dinâmica de Visitação 

 

A visitação ao Parque Zoobotânico inicia-se pela portaria principal na Av. Otacílio 

Negrão de Lima ou por uma portaria secundária no outro extremo do Parque, na Av. 

Antonio Francisco Lisboa e não possui um roteiro com narrativa estabelecida. 

 

Há pontos de distribuição dos fluxos que ocorrem nos cruzamentos e placas 

informativas em número insuficiente, que poderiam ser complementadas por mapas de 

direcionamento, simplificando o wayfinding e a criação de uma imagem e mapa mental 

do local.  

 

Para acesso a alguns agrupamentos de recintos, o visitante sai do percurso principal e 

adentra pequenas praças realizando “loops” que voltam ao caminho original. Como 

ponto positivo, o percurso em geral é agradável e arborizado: a vegetação proporciona 
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diversas áreas sombreadas e sensação térmica de frescor. Contudo, em diversos 

trechos do percurso há falta de atrativos além do paisagismo e vegetação das matas. 

Em alguns locais o percurso de visitantes difere-se das vias de serviço, caracterizando 

um aspecto favorável para a hierarquia de fluxos desejada em um zoológico.
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2.2. PARQUE ECOLÓGICO DA PAMPULHA 

 

O Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo, mais conhecido como Parque Ecológico 

da Pampulha, foi inaugurado em maio de 2004 como parte de um esforço de 

requalificação ambiental da Lagoa da Pampulha e mitigação dos impactos causados 

pelo seu assoreamento. Em função da ocupação desordenada e redução da cobertura 

vegetal nas bacias que contribuem para o abastecimento da Lagoa, o volume de 

sedimentos carreado para o seu interior aumentou de forma significativa ao longo dos 

anos. Como uma forma de propiciar uma destinação mais nobre aos milhões de metros 

cúbicos de sedimentos depositados na Lagoa, fez a proposta de implantação do Parque 

Ecológico da Pampulha, que está localizado na Ilha da Ressaca. Sua área levou cerca 

de uma década para se estabilizar fisicamente, sendo então colonizada pela fauna e 

pela flora, num processo de intenso dinamismo intensificado pelo plantio de bosques 

temáticos pela equipe da Prefeitura. 

 

Atualmente, o parque possui cerca de 300 mil metros quadrados, divididos entre áreas 

de visitação liberada e de recuperação ambiental, com acesso restrito ao público. A área 

aberta ao público possui os bosques acima referidos, e espaços planejados para o lazer, 

entretenimento e para a proteção da flora e da fauna locais. Como destaques, o parque 

possui uma ampla esplanada para eventos, prática de esportes e ideal para soltar pipas, 

do Bosque, área arborizada com espécies da Mata Atlântica, do Cerrado e da Floresta 

Amazônica, muito utilizada para piqueniques, do Coreto, local que recebe várias 

apresentações culturais, espaço para prática de slackline e espelho d’água artificial 

situado no entorno de sua administração, propício para contemplação e dotado de uma 

lanchonete desocupada no momento. Há ainda o Memorial da Imigração Japonesa, 

monumento construído em comemoração ao seu Centenário e que celebra a amizade 

entre Minas e Japão. 
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Figura 5 – Memorial da Imigração Japonesa 

 

O Parque Ecológico da Pampulha é, portanto, resultado da recuperação ambiental e 

patrimonial feita como instrumento de reparação dos danos causados pelo processo de 

assoreamento ligado à redução da cobertura vegetal em torno de toda a bacia da 

Pampulha.  
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Figura 6 – Interseção e relação com o entorno imediato do Parque Ecológico 

 

 

O entorno imediato do Parque Ecológico da Pampulha é predominantemente 

residencial, com casas unifamiliares de até dois pavimentos. O perímetro do parque está 

dotado de alguns pontos de transporte público. O Parque Ecológico possui poucos 

pontos de acesso em relação à sua extensão, o que pode ser um fator limitante para o 

seu volume de visitação. 
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Atualmente, a unidade tem vocação principalmente contemplativa, apresentando 

poucos programas ligados à atividade física. Além disso, as porções voltadas para o 

espelho d’água da Lagoa, que tem um grande potencial para serem um atrativo, 

encontram-se subutilizadas. 

 

 

Figura 7 – Obra de Arte do Parque Ecológico 
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3. DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS DOS INVESTIMENTOS E SERVIÇOS 

 

São princípios norteadores dos investimentos e serviços obrigatórios: 

▪ Potencializar os Parques como locais de referência em sustentabilidade para 

o município e região; 

▪ Promover a conservação da vegetação existente integrando-a às 

intervenções; 

▪ Valorizar o potencial paisagístico dos Parques como atrativos, incluindo-os 

no novo cenário turístico que se tem buscado desenvolver para o município; 

▪ Realizar melhorias de infraestrutura e tecnológica para permitir maior  

facilidade de acesso aos Parques; 

▪ Implementar áreas de estacionamento para visitantes visto que há poucas 

áreas consolidadas disponíveis para essa finalidade; 

▪ Modernizar o controle de ingresso a fim de  garantir uma operação mais ágil 

e eficiente diminuindo impacto nas vias de acesso e vizinhança; 

▪ Diversificar os atrativos dos Parques buscando sempre uma gestão 

sustentável e em consonância com o bem estar animal e a conservação da 

biodiversidade; 

▪ A educação e a ciência devem exercer um papel central para Implementar 

novos conceitos e modernizar a dinâmica de visitação   ; 

▪ Oferecer nos novos projetos mais espaços livres para os animais, 

assegurando que os princípios e estratégias de bem-estar animal sejam 

sempre aplicados de forma sistemática; 

▪ Direcionar percursos de visitação e hierarquizar os distintos fluxos, 

garantindo acessibilidade universal nos percursos; 

▪ Viabilizar estruturas sustentáveis que potencializem a visitação e garantam 

eficiência e qualidade do serviço oferecido; 

▪ Impulsionar atividades existentes e criar estratégias que reforcem o conceito 

de visitação voltado à ampliação de uma consciência ambiental; 

▪ Valorizar o histórico das áreas e reforçá-las como maior e mais importante 

espaço de contato com a natureza no ambiente urbano;  
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▪ Valorizar e conservar a vegetação nativa que, além de permitir a proteção de 

habitats, auxiliam no conforto térmico, oferecem potencial contemplativo e 

possibilitam o desenvolvimento de atividades de ecoturismo e outras 

propostas de imersão no ambiente natural. 

 

 

3.1. PARQUE ZOOBOTÂNICO 

 

Objetiva-se fortalecer o Parque Zoobotânico, compreendido como a área de concessão 

composta pelo Parque Ecológico, Jardim Zoológico, exposição do Jardim Botânico e 

Aquário São Francisco, como um equipamento plural, consolidando seu caráter como 

área protegida urbana, espaço de pesquisas científicas, ao valorizar as potencialidades 

do local, incorporando práticas sustentáveis outros tipos de experiência e diferentes 

formas de interação do visitante com a natureza. Assim, Belo Horizonte ganhará um 

atrativo que pode fortalecer o novo cenário turístico pretendido para a cidade, com 

atividades e experiências de visitação inéditas no município e região.  

 

A visitação das coleções botânica e zoológica se constituirá em atratividade para os 

visitantes, na medida em que se estimula a sensibilização sobre a importância e 

necessidade de contar com instituições que se dedicam à conservação de espécies 

ameaçadas, pesquisas científicas, resgate de fauna e flora além de um sistemático 

programa de educação. Conjuntamente, outros atrativos deverão ser incorporados, 

fomentando atividades, relações e conexões diversas entre os distintos setores do 

parque. 
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Figura 8 – Visão de Futuro para definição de objetivos das intervenções 

 

 

Constituem princípios norteadores das intervenções da concessão a busca de 

atualizações e certificações em bem estar animal, a implantação de práticas 

sustentáveis em todos as operações e serviços, a integração amigável com as áreas de 

remanescentes de vegetação nativa, a criação de fluxos de acessibilidade, a educação 

ambiental, ciência pesquisa e conservação. 

 

Quanto ao bem-estar animal, deverão ser priorizadas intervenções que ofereçam um 

ambiente mais amplo e livre para os animais do zoológico, com espaços menos 

enclausurados. Neste conceito, são os que ficam protegidos por barreiras ou estruturas 

fechadas. Deverá ser priorizado um conjunto de técnicas elaboradas com o objetivo de 

realizar o enriquecimento ambiental e comportamental visando a manutenção do bem-
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estar dos animais e a ambientação de seus recintos, buscando maior proximidade com 

seu habitat natural. 

 

Com relação à implantação de práticas sustentáveis em todas as operações e serviços, 

a diretriz das intervenções é pela valorização das relações de interatividade e 

interdependência entre fauna, flora e humanos, buscando implementar um complexo 

natural que apresenta os diferentes ecossistemas existentes por meio de técnicas 

educacionais, interpretativas e cenográficas. Deverá ser oferecida aos visitantes a 

oportunidade de lazer ao ar livre e contato com a natureza compartilhando tecnologias 

de gestão ambiental e possibilitando uma percepção integrada em relação aos diversos 

ambientes. Trata-se de uma proposta de transformação essencial para estimular a 

capacidade de relacionamento e reflexão do visitante, ao oferecer múltiplas 

experiências e práticas sustentáveis, favorecendo uma ampliação da consciência 

ambiental. 

 

Por sua vez, a diretriz de integração ao meio também pressupõe a priorização da 

sustentabilidade e adoção de técnicas e sistemas construtivos que não só minimizem 

os impactos ambientais e na paisagem natural, mas promovam a conectividade entre 

os remanescentes vegetais. Deverão ser priorizadas técnicas que configurem uma 

unidade visual harmônica e compatível com as características de um parque 

contemporâneo. 

 

Outro fator fundamental consiste na melhoria dos fluxos e acessibilidade aos diversos 

equipamentos do Parque Zoobotânico. A diretriz é pela definição de uma hierarquia de 

fluxos dentro do roteiro de visitação, fundamental para proporcionar uma experiência de 

visitação organizada e direcionada, possibilitando o desenvolvimento de um percurso 

educativo e imersivo, além de permitir a separação entre os fluxos de visitação e de 

serviços, garantindo uma operação eficiente e segura. Todas as intervenções devem 

contemplar soluções e técnicas que garantam acessibilidade universal, de forma a 

atender e acolher a diversidade de perfis do público visitante. 
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Por último, no que tange à educação ambiental, ciência, pesquisa e conservação, a 

diretriz é pela integração plena do parque ecológico,  zoológico, aquário e jardim 

botânico com a comunidade em geral, com pilar nas atividades educativas, valorizando 

o conhecimento científico e tradicional. Deve ser priorizada a criação de uma cultura de 

conservação da biodiversidade que fomente as mudanças de atitude, o engajamento e 

o envolvimento do público com as metas da convenção da diversidade biológica (CDB) 

e os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS). Para tanto, diversas estratégias, 

ferramentas e técnicas podem ser adotadas para que o zoológico, o aquário e o jardim 

botânico mantenham e fortaleçam seu papel de liderança voltado à participação em 

planos de ação de conservação de espécies ameaçadas de extinção.  

 

Os programas de educação ambiental devem adotar não só os resultados dos planos 

de conservação da biodiversidade, mas também as estratégias de redução de emissão 

de carbono, de adaptação e resiliência às mudanças climáticas como ferramentas 

pedagógicas. A contribuição para pesquisa aplicada à conservação e desenvolvimento 

de parcerias também são pontos chave para o tema. É fundamental fornecer informação 

ao longo da visitação, de forma clara e objetiva, ajudando o visitante a se envolver com 

as atividades que ocorrem ali. Durante a visita, deve ser proporcionada ao visitante a 

oportunidade de praticar ações de conservação e sustentabilidade que podem ser 

repetidas em sua vida diária - como a gestão de resíduos, consumo sustentável, entre 

outros. 

 

A cultura de conservação e sustentabilidade deverá ser prioridade, transmitida através 

da experiência e participação, não só aos visitantes e comunidade, mas também à 

própria equipe de colaboradores, sendo necessárias estratégias de capacitação e 

comunicação. Neste sentido, os projetos e  intervenções deverão estar alinhadas aos 

protocolos internacionais aos quais o Brasil é signatário, buscando a adoção de métodos 

inovadores para reduzir a pegada de carbono dos sistemas, principalmente os de 

suporte à vida que utilizem energia intensiva, a formação de parcerias com fornecedores 

e produtores locais, bem como a promoção de encontros abertos temáticos, entre 

outros. 
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Além de estruturas físicas, é desejável o estabelecimento de diversas formas de 

interação virtual: aplicativos de celular contendo mapa, informações da fauna e flora, 

agenda de apresentações; painéis virtuais e interativos; estruturas com realidade virtual 

e projeções em 3D; câmeras nos recintos para observação de comportamentos distintos 

dos animais, principalmente os com hábitos noturnos; programas de incentivo a ciência; 

dentre outros. 

 

Também é recomendado o estabelecimento de estruturas interativas, tótens que 

remetem à fauna e flora, painéis informativos, dentre outros, adotados como 

ferramentas que auxiliam e fortalecem o trabalho educacional, além de tornar a 

experiência de visitação mais lúdica e memorável. 

 

Por fim é diretriz o fortalecimento e a implementação de programas e atividades 

educativas e científicas - como visita aos bastidores, apresentações e encontros 

temáticos e lúdicos e exposições que aumentam a capacidade de absorção das 

informações e fortalecem o papel institucional como ferramenta pedagógica e 

potencializadora da prática científica. 

 

Como resultado dos estudos e análises, e tendo como base os objetivos e conceito 

apresentados anteriormente, a diretriz é pelo estabelecimento de uma matriz de 

atividades que priorize o equilíbrio e a integração entre os diversos aspectos e 

peculiaridades identificados. Dessa forma, elaborou-se a proposta inicial abaixo, em que 

os setores de atividades foram organizados em grupos: acolhimento, visitação 

zoológico, jardim botânico, aquário e áreas técnicas. Dentre as atividades, as que 

poderão gerar receitas para o Parque Zoobotânico são: Bilheteria, Loja, Serviço de 

Alimentação e Quiosques, Estacionamento, além de atividades tais como visita 

monitorada, visita noturna, avistamento de aves, dentre outros. 
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Figura 9 – Diretriz de Zoneamento do Parque Zoo-Botânico 

 

A Figura 9 apresenta uma proposta inicial de como os diferentes setores podem se 

distribuir no território. A diretriz é para que o acesso principal para o público do Parque 

Zoobotânico continue pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, porém o acesso de 

veículos ao interior do Parque deverá ser restrito ao limite do novo estacionamento 

proposto dentro do perímetro do Zoológico, que deve ser conectado ao primeiro setor 

de acolhimento, no qual estarão as Bilheterias e os Controles de Acesso do Jardim 

Botânico e Zoológico (com a possibilidade de acessos e visitações distintas) e a Praça 

de Chegada, onde deve estar claro no receptivo a vocação científica e de práticas 

sustentáveis da instituição. Além de comportar serviços de apoio à visitação, a Praça 

também cumprirá a função de ser um espaço de orientação geral do visitante e 

distribuição de fluxos para as diversas áreas do Parque, conformando uma estrutura 

central. 
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As áreas de visitação do zoológico foram distribuídas de acordo com a lógica expositiva 

e o storytelling proposto. Além dos ambientes, os núcleos abrigam toda a área técnica, 

funcional e administrativa do Parque, bem como áreas destinadas às atividades de 

educação ambiental, ciência, lazer e contemplação. 

 

A reestruturação da área de manejo populacional com visitação no Zoológico e dos 

ambientes dos animais deverá revisar a circulação geral do espaço, tendo como objetivo 

estabelecer uma hierarquia de maneira que os fluxos de visitação estejam separados 

do fluxo operacional - sempre que possível - e de forma a direcionar o circuito de 

visitação.  

 

 
Figura 10 – Organização dos fluxos de circulação 

 

 

A organização do percurso é fundamental para prover a estrutura que ajudará a definir 

uma experiência de visitação de qualidade e possibilitará ao visitante a absorção direta 

e indireta da mensagem e objetivos do zoológico, aquário e jardim botânico. 
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Figura 11 – Conceito de circulação de veículos 

 

 

O novo conceito de retirada da circulação dos automóveis de dentro do Parque 

pressupõe a implantação de um ou mais estacionamentos próximo ao acesso e área 

rotativa de embarque e desembarque ou em regiões de apoio. Em seguida, os visitantes 

são direcionados ao Centro de Visitantes, bilheteria e loja. Mais adiante existirão três 

acessos individuais para o Jardim Botânico, Aquário e Zoológico. Após acessar o 

Zoológico, uma grande praça de acolhimento com equipamentos de apoio à visitação, 

espaços de estar e sinalização interpretativa distribuirá a experiência de visitação. 

 
As figuras abaixo apresentam a lógica de receptividade e fluxos de pedestres: 
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Figura 12 – Estruturas de Receptividade 

 

Figura 13 – Novos fluxos de acesso ao Parque Zoo-Botânico 

 

 

A diretriz apresentada importa na transformação do Jardim Zoológico, Aquário e Jardim 

Botânico, para adaptar-se aos conceitos contemporâneos desse tipo de equipamento, 

fortalecendo seu propósito de conservação da fauna e flora, buscando criar laços entre 
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o visitante e a biodiversidade ao propiciar experiências profundas ao mesmo tempo em 

que se investirá em espaços que priorizam a qualidade de vida da fauna e flora.  

 

A partir de uma análise dos planos de população do plantel, dos planos de ação de 

espécies ameaçadas, de boas práticas de manejo e diretrizes veterinárias,  de nutrição 

e bem estar animal, serão definidos os projetos de atualização e intervenções nos 

recintos. 

 

Diante disso, objetiva-se realizar melhorias para reconfigurar o  zoológico e a exposição 

do jardim botânico em um espaço didático e de alta qualidade, que irá mudar de maneira 

positiva a experiência das pessoas que visitam o espaço, garantindo prioritariamente a 

qualidade de vida das espécies que habitam o local.  

 

A proposta de reorganização dos espaços deve ser guiada pelas necessidades físicas 

e mentais dos animais e setorizada para se criar um circuito de visitação coerente, com 

um contexto pedagógico e práticas científicas. Assim, se buscará replicar ao máximo 

possível o habitat natural dos animais, garantindo liberdade de movimento, áreas de 

resguardo, independência e segurança, sob a premissa de que a observação dos 

animais deverá estar em um contexto educativo e científico, sendo o mais natural 

possível, possibilitando que várias espécies convivam juntas assim como na vida 

silvestre.  

 

O conceito de setorização busca desenvolver histórias e criar laços emocionais, 

transportando o visitante à atmosfera proposta. A estratégia de setorização poderá 

incorporar mesclas de conceitos na divisão do plantel, sempre buscando atender às 

premissas da certificação em bem estar animal e objetivos educativos e científicos, 

criando oportunidades de experiências únicas aos visitantes. 

  

Ao longo do tempo e de acordo com a evolução do Plano de Coleção, o plantel a ser 

manejado terá sempre um ambiente compatível com sua região natural de ocorrência.  
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Abaixo estão elencados alguns possíveis ambientes que estão em sintonia com a 

proposta de organização do plantel aqui exposta. 

 

Cerrado e Seus Equivalentes e variações: 

▪ Savanas temperadas  

▪ Savanas mediterrâneas  

▪ Savanas pantanosas  

▪ Savanas montanhosas  

▪ Savanas da África  

▪ Savanas do Brasil e América do Sul  

 

Floresta e Seus Equivalentes e variações: 

▪ Florestas Tropicais Úmidas  

▪ Florestas Temperadas  

 

Estepe  

 

Pântano e Seus Equivalentes e variações: 

▪ Brasileiro  

▪ Norte Americano  

▪ Eurasia  

 

Haverá naturalmente uma adequação dos ambientes à medida em que ocorram as 

mudanças do plantel ao longo da concessão. 

 

A cenografia/ambientação deve apresentar aos visitantes as características intrigantes 

das espécies e sua trajetória evolutiva no contexto científico atual. Os ambientes 

poderão ser cenografados com painéis auto explicativos, interativos e provocadores, 

conformando um espaço importante para discutir sobre a evolução e conservação das 

espécies de maneira lúdica.  
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Figura 14 – Circulação da visitação dos ambientes em fluxo de sentido único 

 

 

Para se obter uma experiência de visitação atrativa não é suficiente trabalhar ambientes 

individuais de animais, mas é essencial organizar a circulação da visitação como um 

todo, pensando nos diferentes ambientes como agrupamentos temáticos de espécies 

que gerarão experiências imersivas e didáticas. 

 

Para analisar os esquemas de distribuição de fluxos, deve-se considerar 3 elementos 

básicos: acessos, áreas de distribuição e áreas de recintos dos animais. Serviços de 

apoio à visitação (sanitários, restaurantes, etc) estão localizados no entorno das áreas 

de distribuição/praças, deixando a área de recintos dos animais livre de quaisquer outras 

atividades. Sugere-se caminhos com fluxos de um só sentido. 
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A reconfiguração dos ambientes prioriza a garantia de melhorias para o aumento do 

bem estar dos animais, além de promover a disseminação do conhecimento através das 

coleções botânicas, plantel de animais e das atividades educacionais oferecidas aos 

visitantes, proporcionando novas experiências que acrescentem valor à visitação e 

evoquem diferentes pontos de vista em relação à presença das espécies em um mesmo 

recinto. 

 

A ambientação visa tornar o recinto o mais adequado possível para o animal que irá 

ocupá-lo, garantindo a criação de áreas de abrigo, descanso e climatização, além das 

necessidades específicas ligadas ao protocolo de cada espécie. 

 

 

Figura 15 – Master Plan do Jardim Zoológico 

 

Com relação às diretrizes de intervenção no Jardim Botânico, a proposta busca 

potencializar a característica do equipamento como sendo um centro de referência em 
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ciência, pesquisa e educação ambiental, através de programas que envolvam a 

comunidade. A conexão entre público e flora através da arquitetura é uma das principais 

propostas para as estruturas que abrigam as estufas do Jardim Botânico, 

proporcionando uma ambientação rica e interessante para o usuário. 

 

Na porção noroeste do Jardim Botânico, onde está o ponto topográfico mais baixo de 

todo o terreno, propõe-se um jardim aquático com flora característica de áreas úmidas. 

No brejo natural existente, que percorre a face norte do equipamento, um elemento tipo 

deck cria um percurso contemplativo que organiza a circulação. 

 

Outra proposta é a de transformar o edifício que abriga a exposição principal em um 

café ambientado em um jardim. Oferecendo um serviço que gera valor para o parque, o 

café também apresenta um potencial para enriquecer a experiência do usuário, 

transformando o Jardim Botânico em uma grande atração do Parque. 

 

Propõe-se também a implantação de um jardim escultórico, espaço contemplativo, um 

percurso que serve como uma promenade em direção aos edifícios principais, 

reforçando os demais atrativos do equipamento, criando um percurso cenográfico. Este 

jardim pode ser associado a iniciativas agroecológicas, abelhas sem ferrão e de uso 

medicinal da vegetação que já se encontram em desenvolvimento no Jardim Botânico. 
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Figura 16 – Fluxos de visitação dos equipamentos do Jardim Botânico 

 

 

Figura 17 – Master Plan do Jardim Botânico 
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Por fim, o Aquário existente conta com diversas espécies de peixes, com foco para as 

espécies encontradas no Rio São Francisco. É necessária a reforma dos tanques e a 

implementação de cenografia e ambientação, de modo a enriquecer a experiência de 

visitação, bem como aumentar a qualidade de vida dos animais ali presentes.  

 

A cenografia é um dos principais elementos para criação de uma boa ambientação, além 

de tornar a exibição mais atrativa para as crianças, um dos maiores públicos do aquário. 

Complementar à cenografia, a iluminação tem um papel fundamental neste tipo de 

ambiente, ajudando a trazer a atmosfera necessária para este programa, direcionando 

o usuário para os pontos focais da exibição. 

 

A fachada do edifício, pouco atrativa atualmente, pode tornar-se interessante feitas as 

devidas melhorias. Soluções tecnicamente simples de arquitetura podem ser adotadas 

visando este objetivo. 

 

Mesmo tendo uma estrutura compacta, é possível conformar uma exibição que possa 

apresentar de diversas formas a flora e fauna dos ecossistemas aquáticos, 

proporcionando um percurso lúdico e imersivo. 
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Figura 18 – Projeção do Aquário São Francisco
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3.2. PARQUE ECOLÓGICO DA PAMPULHA 

 

Dadas as suas características de parque urbano de uso público, a diretriz é pela 

ativação do Parque Ecológico através da adoção de programas de utilização mais 

intensiva, voltadas principalmente à prática esportiva, lazer e contemplação. Deverão 

ser criadas áreas de esporte, lazer, cultura e eventos para atrair o usuário ao local, 

gerando renda para o parque e trazendo para a cidade um equipamento público de 

grande interesse. 

 

Dentre as atividades, as que poderão gerar receitas para o Parque Ecológico, destacam-

se: Aluguel para Eventos, Loja, Serviço de Alimentação, Quiosques e Publicidade, além 

de atividades como visita monitorada. Desta maneira, pode-se garantir sustentabilidade 

econômica para o Parque, além de caixa para investimentos em manutenção e possível 

expansão. 

 

Com o objetivo de criar esta matriz de atividades que prioriza o equilíbrio e a integração 

entre os diversos aspectos e peculiaridades identificados no Parque Ecológico, é diretriz 

de intervenção o estabelecimento de uma série de atividades propostas e organizadas 

em três grupos: 

 

• Serviços: atividades ligadas à infraestrutura do parque, incluindo o estacionamento, o 

acesso a pedestres e quiosques. 

 

• Lazer: atividades esportivas propostas, incluindo quadras para aluguel, Quadras de 

uso público, Atividades de Arvorismo, Pista de Skate, Parque Infantil, Parque canino; 

percurso contemplativo e observação de pássaros. 

  

• Cultural e Eventos: infraestrutura pensada para tornar o parque atrativo para eventos 

e shows, incluindo o Memorial Minas Japão;  

 

A figura a seguir demonstra a diretriz inicial de zoneamento dos três principais grupos 

de atividades: 



 
 

 

FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 
Edital de Concorrência Pública n.º [●]/202[●] 

Processo n.º [●] 

 

 
 

50 
 

 

 

Figura 19 – Zoneamento do grupo de atividades do Parque Ecológico da Pampulha 
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4. INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 

 

Conforme explicitado no tópico anterior, deverá ser adotada como premissa a realização 

de intervenções e reformas que apresentem potencial de imersão, práticas e incentivos 

à educação e sensibilização ambiental, bem como consolidem a relevância dos Parques 

ressaltando seu atrativo turístico e educacional, além de seu caráter de patrimônio 

natural em pleno meio urbano.  

 

As intervenções devem ser inovadoras e oferecer experiências envolventes e 

significativas, que possam reforçar e facilitar o aprendizado e um incentivo à mudança 

de comportamento e ampliação da consciência ambiental. Restaurantes, lojas, jardins 

e até mesmo sanitários podem proporcionar ao visitante um conjunto de experiências 

memoráveis que reforçam a proposta natural do parque como um todo.  

 

Novos espaços de estar, descanso, lazer e contemplação devem ser criados. Todas as 

intervenções deverão preservar a vegetação nativa existente, adotando soluções que a 

incorporem nas reformas e novas obras. 

 

O conceito da arquitetura proposta deverá fazer uso de materiais que conferem 

sustentabilidade e integração das edificações ao meio natural, além de atender a uma 

proposta de identidade. A escolha das técnicas e dos sistemas construtivos deverá 

priorizar soluções resistentes, duráveis e eficientes, que sigam os princípios da 

sustentabilidade a fim de promover eficiência energética e economia de água, de 

materiais e de outros recursos naturais, além de permitir conforto funcional e mínima 

manutenção. 

 

Sendo assim, a intenção principal do conceito é desenvolver projetos com o mínimo 

impacto visual e ambiental. Deverá ser criada uma nova rede de infraestrutura de apoio 

à visitação que contempla a melhoria dos usos do Parque.
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4.1. PARQUE ZOOBOTÂNICO: 

 

As intervenções obrigatórias do Parque Zoobotânico consistem em: 

 

▪ Reforma viária do acesso ao estacionamento com área total não inferior a 8.500 m²; 

▪ Construção de estacionamento com área total não inferior a 19.000 m², cabendo a 

possibilidade de edifício garagem para evitar supressões arbóreas; 

▪ Construção de nova portaria/portal de acesso/bilheteria de pelo menos 500m²; 

▪ Construção de nova praça de acesso geral de ao menos 2.000 m² com sanitários; 

▪ Construção de nova praça de acesso ao Jardim Zoológico com área total não 

inferior a 800 m² com sanitários; 

▪ Construção de praça central de circulação de visitantes com área total não inferior 

a 7.500 m²; 

▪ Construção de lojas na praça central com área total não inferior a 1.300 m²; 

▪ Construção de Anfiteatro (arquibancada e palco) com área total não inferior a 3.300 

m²; 

▪ Construção de área de apoio ao Anfiteatro (serviços e manejos de animais) com 

área total não inferior a 3.400 m²; 

▪ Construção de vias internas de circulação de pedestres com área total não inferior 

a 11.800 m²; 

▪ Construção de Praça no setor sul para circulação de visitantes com área total não 

inferior a 4.900 m²; 

▪ Construção de restaurante(s) com área total não inferior a 1.100 m² na área do 

Jardim Zoológico; 

▪ Construção de praça e caminhos de circulação de pedestres no setor de animais 

nativos, com área total não inferior a 2.200 m²; 

▪ Construção de ao menos 3 recintos para animais nativos das regiões tipo Cerrado 

Simples, Cerrado Complexo e Mata Atlântica, com área total não inferior a 10300 

m²; 

▪ Construção de praça e caminhos de circulação de pedestres no setor de animais 

exóticos, com área total não inferior a 2500 m²; 

▪ Construção de Atrativos e Receptivos para o setor de visitação de animais exóticos 
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com área total não inferior a 500 m²; 

▪ Construção de ao menos 3 recintos para animais exóticos das regiões tipo Savana-

Mega Fauna, Savana Complexa e Floresta, com área total não inferior a 20.600 m²; 

▪ Reforma do setor de nutrição com investimento não inferior a R$500.000,00; 

▪ Construção de Novo Setor Técnico, incluindo Clínica Veterinária, Ambulatório, 

Necropsia, Manejo Populacional, quarentena, internamento, oficinas, depósitos, 

almoxarifado, salas técnicas, copa, refeitório e vestiários, em área total não inferior 

a 9.410 m²; 

▪ Construção de Loja no Setor de Acesso ao Jardim Botânico com área total não 

inferior a 300 m²; 

▪ Construção, reforma e melhoria das trilhas internas do Jardim Botânico com área 

total não inferior a 2.000 m²; 

▪ Construção de Trilha do Brejo e Jardins Aquáticos no Jardim Botânico com área 

total não inferior a 2.455 m²; 

▪ Construção de nova estufa no Jardim Botânico com área total não inferior a 720 m²; 

▪ Construção de nova praça no Jardim Botânico com área total não inferior a 700 m²; 

▪ Reforma e conversão da estufa principal em restaurante com área total não inferior 

a 1.900 m²; 

▪ Construção da Praça das Estufas com área total não inferior a 2.185 m²; 

▪ Reforma das Estufas 1 e 2 (borboletário), com investimento não inferior a 

R$700.000,00;  

▪ Reforma e melhorias no Aquário com área total não inferior a 4.500 m²; 

▪ Construção de estrutura para prática de arvorismo e mirantes. 

▪ Previsão de sanitários acessíveis em quantidade proporcional ao volume de 

visitação proposto, distribuído ao longo de toda área de visitação; 

▪ Reforma do lago do Jardim Japonês. 

 

 

4.2. PARQUE ECOLÓGICO DA PAMPULHA: 

 

As intervenções obrigatórias do Parque Ecológico da Pampulha consistem em: 
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▪ Reforma da guarita do portão principal, no chamado Marco Zero; 

▪ Construção de lojas e espaços de gastronomia, com sanitários, em área total não 

inferior a 800 m²; 

▪ Construção de pelo menos 6 quadras poliesportivas (ou quadras esportivas 

diversas com área total equivalente); 

▪ Construção de pelo menos 2 quadras de futebol society; 

▪ Construção de pista de skate homologada pela CBSK ou entidade a ela equivalente, 

com pelo menos 300m²; 

▪ Construção de pavilhões de visitação com pelo menos 140 m² e sanitários; 

▪ Intervenção para melhoria da área de eventos do setor sul, com investimento não 

inferior a R$ 1.200.000,00. 

▪ Reforma do Memorial da imigração Japonesa, incluindo edificação, espelhos 

d'água, acessos e quiosques. 
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5. PLANTAS ARQUITETÔNICAS REFERENCIAIS 

 

 

 


