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E JACARÉS

SEJAM BEM-VINDOS À ZOOBOTÂNICA (Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco)

JACARÉS

CONTE-NOS COMO FOI SUA VISITA. 
Participe da nossa pesquisa de satisfação 
e ajude-nos a aprimorar nossos serviços 
e as experiências dos nossos visitantes.

Aponte a câmera do celular 
para o código ao lado e acesse 
o formulário da pesquisa



ŸA distribuição deste mapa é gratuita e será feita exclusivamente na 
Portaria, sendo limitada a uma unidade impressa por grupo/veículo. 
Utilize o QR Code ao lado para baixar a versão digital.

ŸOs resíduos produzidos durante a visita devem ser descartados 
apenas nas lixeiras. Não jogue lixo nas vias da Zoobotânica. 

Cadê o animal que vive aqui?
Os animais nem sempre estão visíveis nos recintos. É comum eles buscarem locais como áreas de 
manobras, abrigos e tocas, onde podem se sentir mais seguros, tranquilos e confortáveis, distantes 
do barulho e da agitação. A possibilidade de escolher onde ficar e o que fazer é importante para o 
bem-estar deles. Da mesma forma, recomenda-se manter o silêncio durante a visita para aumentar 
as chances de avistá-los. Se não for feito nada para chamar a atenção, eles ficarão confortáveis com 
sua presença.

Além disso, é preciso entender que alguns animais possuem hábitos diurnos (são mais ativos 
ao amanhecer ou ao longo do dia), enquanto outros possuem hábitos noturnos (realizam a maior 
parte das suas atividades ao entardecer e à noite). Por esse motivo, nem sempre você consegue 
ver os animais nos recintos durante a visita ao Zoológico. 
Aqui respeitamos o jeito de ser e de viver de cada espécie.

A Zoobotânica é muito mais que um espaço de lazer!
Além do Jardim Botânico, a Zoobotânica abriga também o Jardim Zoológico de BH. 
O Jardim Botânico coordena programas de pesquisa, possui coleções de plantas vivas e um rico 
acervo técnico. O Jardim Zoológico segue a tendência dos zoológicos modernos: vem passando por 
grandes transformações em busca das melhores práticas na preservação e conservação de espécies. 
Dessa forma, está deixando de ser um local para entretenimento e voltando-se prioritariamente para 
o bem-estar animal, para os planos nacionais e internacionais de conservação de espécies, para as 
pesquisas e também para a educação ambiental de seus visitantes.

De onde vêm os animais do Zoológico?
Zoológicos não promovem expedições à natureza para buscar animais. Tampouco os compram. 
Os animais chegam ao Zoo de BH por meio de permutas com outros zoológicos ou criadouros 
conservacionistas legalizados ou são encaminhados por órgãos de fiscalização, como o IBAMA. 
Alguns deles são provenientes de projetos de resgate de fauna (licenciamento ambiental) e outros 
são apreendidos durante as campanhas de combate ao tráfico de animais silvestres. 
Estão também sob nossos cuidados espécies ameaçadas de extinção, destinadas pelos Planos de 
Ação Nacional, importantes instrumentos de gestão do governo federal, por meio do ICMBio/MMA.

Mapa da Zoobotânica

Descarte este material em local apropriado. Mantenha a cidade limpa.
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