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Olá! Em Belo Horizonte, o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico, o Aquário da Bacia do Rio São Francisco e os mais de 70 parques 
municipais da cidade abrigam uma enorme biodiversidade. Você sabia que todos esses locais desempenham um papel importante na 
conservação das espécies, principalmente daquelas ameaçadas de extinção? Pois é... Exatamente por isso, a Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica (FPMZB), responsável por cuidar desses espaços e de seu acervo, quer apresentar a você alguns animais e 
plantas por meio da coleção . Livro para Colorir

A obra foi criada pela equipe de Educação Ambiental e traz, além de lindos desenhos, nomes populares e científicos, características e 
muitas curiosidades! 

Antes de começar a colorir, que tal conhecer um pouquinho mais da FPMZB?

Jardim Zoológico: possui cerca de quatro mil animais, de mais de duzentas e cinquenta (250) espécies pertencentes aos grupos dos 
répteis, anfíbios, peixes, aves e mamíferos; além de insetos como as várias espécies de borboletas e mariposas presentes em seu 
Borboletário.

Jardim Botânico: conta com espaços para pesquisa, produção de mudas e uma grande coleção de plantas, especialmente dos biomas de 
Minas Gerais. Além disso, possui uma ampla área de visitação, onde se encontra um importante acervo de plantas distribuídas em cinco 
estufas que retratam os biomas mineiros e a evolução das plantas, e ainda seis jardins temáticos, lagos e cinco praças, que apresentam 
a riqueza de espécies da flora brasileira e de outras partes do mundo.

Aquário da Bacia do Rio São Francisco: é o primeiro aquário temático de água doce do Brasil. Algumas das espécies em exibição são 
endêmicas (só vivem no São Francisco e em seus afluentes) e outras são exóticas (originárias de outras regiões). O Aquário retrata um 
pouco da história e da geografia do Rio São Francisco e apresenta elementos culturais das populações ribeirinhas (habitantes 
tradicionais das margens dos rios).

Parques Municipais: os mais de 70 parques de Belo Horizonte abrigam diversas plantas e animais da Mata Atlântica e do Cerrado, além 
de espécies ameaçadas e endêmicas desses ecossistemas e do alto das serras de Minas Gerais.

Dessa forma, com este material, o objetivo da equipe educativa é instruir de modo lúdico. Afinal brincar de colorir deixa tudo mais 
divertido!

Apresentação



p e i x e s



Dourado (Salminus franciscanus)
O dourado é um dos maiores e mais belos peixes do Rio São Francisco, podendo medir até 1,4 metro e pesar até 30 quilos. É um animal carnívoro e 
bem comilão, que passa a maior parte do dia perseguindo peixes menores, chegando a saltar acima da água, quando produz um lindo brilho de tom 
dourado. Daí o nome da espécie. Atualmente se encontra bastante ameaçado de extinção, ou seja, está quase desaparecendo da natureza devido à 
pesca excessiva. Esse “peixão” bonito também realiza a piracema. Você sabe o que é isso? Piracema quer dizer “subida do peixe” na língua indígena 
tupi. Nesse período, que ocorre durante a estação chuvosa, ou seja, entre outubro e março, alguns peixes migram (viajam de um lugar para outro) 
nadando contra a correnteza para ter filhotes em lugares mais seguros e tranquilos. 



Acará (Cichlasoma sanctifranciscense)
O acará é um peixe que atinge 8 centímetros de comprimento quando adulto. Vive na região do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba. Suas cores, 
mesmo que mais neutras, assim como suas nadadeiras, chamam atenção e o fazem ser conhecido. É um animal territorialista, o que significa que 
ele não gosta da presença de outros peixes, e pode até ser agressivo. Nem todos os peixes cuidam de seus próprios filhotes, mas o acará, sim, e 
muito bem, mantendo-os sempre por perto. Ele se alimenta de insetos, caracóis e outros pequenos animais que vivem na água, além de folhas e 
frutos. E é exatamente por comer de tudo é que podemos chamá-lo de onívoro. 



Cascudo (Hypostomus francisci)
O nome “cascudo” tem a ver com as placas ósseas externas que o animal possui, as quais funcionam como uma armadura de proteção. Existem 
muitos peixes que são chamados de cascudo, mas este aqui só existe na região do Rio São Francisco. Ele habita o fundo das águas e, por onde passa, 
vai raspando, entre as pedras e troncos, com seus numerosos e delicados dentes, à procura de alimento como, por exemplo, algas, restos de 
plantas, frutos e sementes que ficam no fundo dos rios, e fezes de outros animais. Pode chegar a 36 centímetros de comprimento. O cascudo respira 
de um jeito bem diferente! Os peixes geralmente respiram pelas brânquias, que são aberturas localizadas do lado da cabeça e atrás da boca; mas 
esta espécie aqui também respira pelo estômago, o que lhe permite ficar viva fora d'água por horas, até! O cascudo não realiza a piracema (*). 
A fêmea põe cerca de 3 mil ovos, que depois são cuidados pelo macho.
(*) Ler texto sobre o Dourado.



Pacamã (Lophiolurus alexandri)
O pacamã tem um formato muito curioso, já que seu corpo é totalmente achatado, as nadadeiras são pequenas, os olhos (da cor de caramelo) se 
localizam em cima da cabeça, sem falar das pintas escuras espalhadas pelo corpo. Uau! Este peixe parece ser bem diferentão, não é mesmo? Mas 
esse seu “estilo” o ajuda a se camuflar, pois ele se enterra na areia do fundo do rio e, dessa maneira, consegue caçar suas presas com eficiência. O 
pacamã se alimenta de outros peixes, menores. Esta espécie está ameaçada de extinção e existe somente nas águas do Rio São Francisco e em seus 
afluentes, isto é, em rios menores que deságuam no Velho Chico. Pode passar de 65 centímetros de comprimento e pesar 4 quilos. O pacamã se 
reproduz mais de uma vez por ano, e o macho é quem toma conta dos ovos e dos filhotes.



Pacu (Myleus micans)
O pacu pode medir até 28 centímetros de comprimento e pesar até 3 quilos. Tem o corpo achatado e arredondado, como se fosse um disco. Sua cor é 
prateada, e as nadadeiras são avermelhadas. Esta espécie de pacu só ocorre na região do Rio São Francisco, sendo diferente de outros peixes 
conhecidos pelo mesmo nome. Os pacus, em geral, são parentes das piranhas; porém, diferentemente de suas primas carnívoras, eles são 
preferencialmente herbívoros, isto é, se alimentam de plantas, frutos e sementes e, por isso, apreciam ambientes com vegetação ciliar preservada, 
ou seja, aquela mata que se situa às margens dos rios e em outros cursos d'água. Quando jovens, os pacus se aproximam de outros peixes, como os 
curimatãs, com o intuito de obter proteção contra os predadores.



Peixe-das-nuvens (Ophthalmolebias constanciae) 
Um peixe que cai do céu? Pode isso? Existem espécies bem pequenas que são chamadas de “peixes-das-nuvens” (ou killifishes) porque “aparecem” 
nas poças formadas no período das chuvas, dando a impressão de terem caído do céu. Na verdade, seus ovos já se encontram enterrados no solo, 
onde se desenvolvem. Com a chegada das chuvas e o enchimento das poças, os pequenos peixes já estão prontos e saem de tais ovos... Ali eles 
crescem e se reproduzem, pondo novos ovos nas poças, as quais irão secar, deixando-os à espera de uma nova estação chuvosa. O macho é diferente 
da fêmea por ser maior e mais colorido. Várias espécies desses pequenos peixes vivem nas Américas e na África, e estão ameaçadas de extinção 
pela destruição e esvaziamento dessas poças temporárias. Muitos peixes-das-nuvens têm desaparecido da natureza antes mesmo que nós 
possamos pesquisá-los e conhecê-los. Uma forma de ajudá-los é ensinar para as pessoas a importância de preservar os ambientes onde eles 
vivem.



Pirá-tamanduá (Conorhynchos conirostris)
Este é um peixe de couro, ou seja, não possui escamas. Tem uma bela coloração azulada. Seu nome se deve ao focinho, que é longo e fino, 
semelhante ao do tamanduá. O formato do focinho o ajuda a caçar vermes, larvas de insetos, caracóis e outros moluscos que ficam no fundo do rio, 
entre os grãos de areia. O pirá-tamanduá é endêmico, o que significa que ele só é encontrado em uma determinada região, neste caso, no Rio São 
Francisco, onde ele figura como uma das espécies mais ameaçadas de extinção! A fêmea é maior que o macho, podendo chegar a mais de 1 metro de 
comprimento e pesar até 13 quilos! Esta espécie também é migratória: realiza a piracema (*) para encontrar o lugar perfeito onde irão nascer os 
filhotes. A fêmea pode liberar até um milhão de minúsculos ovos.
(*) Ler texto sobre o Dourado.



Piranha (Pygocentrus piraya)
A piranha do Rio São Francisco também é conhecida como piranha-amarela, piranha-preta ou piranha-rodoleira. As escamas do dorso dela são 
azul-esverdeadas, enquanto as do ventre (barriga) são douradas. É a maior espécie de piranha do mundo! Ela só vive no Velho Chico, podendo 
chegar a 60 cm de comprimento e pesar 6 quilos. É mais mansa que as piranhas-vermelhas do Rio Amazonas, mas pode ficar agressiva quando 
faminta ou estressada. Sua boca é pequena, porém os dentes triangulares, fortes e muito afiados são capazes de arrancar pedaços da presa! 
Alimenta-se de outras espécies de peixes e de animais pequenos que vivem ou caem na água. Esta espécie forma cardumes (grupos) para caçar e 
perseguir suas presas.



Sarapó (Gymnotus carapo)
O sarapó é um peixe que dá choque! Ele produz uma pequena corrente elétrica para se defender, para se comunicar com outros peixes, e para 
detectar comida e outras coisas ao seu redor. Porém essa carga elétrica é fraca e por isso não é sentida por humanos. É um animal de hábito noturno. 
Alimenta-se de vermes, insetos, camarões, pequenos peixes e plantas. É territorialista – o que significa que ele não tolera a proximidade de outros 
peixes, e pode até ser agressivo. Vive nas águas rasas de pequenos rios com muitas plantas aquáticas e correnteza fraca. Atinge 35 centímetros de 
comprimento e pesa até 200 gramas. Ocorre desde o sul do México até o Paraguai, e em todo o Brasil. O sarapó tem uma nadadeira longa que fica por 
baixo, na barriga. Reproduz-se mais de uma vez por ano, e a fêmea põe até 250 ovos, bem pequenos. O macho é quem zela pelos filhotes, guardando-
os na boca durante situações de perigo.



Surubim (Pseudoplatystoma corruscans)
Este peixão, que pode pesar mais de 100 quilos e medir 1 metro e meio de comprimento, não é o tubarão! É o surubim, também conhecido como 
“pintado”, por causa das pintas pretas existentes sobre seu corpo cinza-prateado. Ele não tem escamas e vive no Rio São Francisco, onde é o maior 
peixe e o rei do pedaço! Durante o dia, o surubim se esconde em tocas, mas adora sair à noite para procurar outros peixes, que ele engole de uma só 
vez. Possui grandes bigodes chamados de barbilhões, os quais ficam próximos da boca e o ajudam a se orientar na água. A fêmea do surubim é maior 
que o macho e pode desovar até cinco milhões de ovos amarelos de uma só vez, a cada ano! A espécie realiza a piracema(*), migrando durante a 
época chuvosa, isto é, de outubro a março, quando então a pesca fica proibida.
(*) Ler texto sobre o Dourado.
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Casuar-australiano (Casuarius casuarius)
O casuar é a maior ave da Austrália e da Nova-Guiné. Vive em florestas, onde passa boa parte do tempo em busca de frutos, fungos, insetos e 
pequenos vertebrados. Essa ave atinge cerca de 1,5 metros de altura e pode pesar até 60 quilos. Cada pé deste animal tem três dedos, sendo que o 
mais interno deles possui uma comprida garra com mais de 12 cm de comprimento, que o casuar pode usar para se defender, saltando na ocasião 
mais de 1 m de altura. A cabeça e o pescoço são azuis, com barbelas (dobras de gordura) vermelhas no pescoço. Possui na testa uma crista óssea, 
que é utilizada para abrir caminho na vegetação. O casuar é um animal arisco e muito forte, que se camufla nas matas. Pode ser localizado pelo som 
da sua voz, que mais parece um ronco. As fêmeas colocam até oito ovos, grandes e verdes, em um ninho preparado pelo macho. E vale dizer que o 
casuar não voa, mas corre muito bem!



Ema (Rhea americana)
A maior ave da América do Sul, a ema, se destaca no Cerrado brasileiro, podendo medir de 1,30 a 1,70 metro de altura e pesar entre 25 e 45 quilos. 
Este animal não voa, mas usa suas grandes asas para se equilibrar durante as corridas que realiza. Possui três dedos em cada pé. Suas penas são 
cinzentas, sendo que o macho tem plumas negras na base do pescoço, no peito e no dorso. A ema se alimenta de quase tudo que encontra pelo 
caminho: folhas, frutas, sementes, insetos, lagartixas, rãs, etc... Engole até pedras bem pequenas, você sabia? Isso mesmo. Como ela não possui 
dentes, as pequenas pedras que ficam alojadas em seu papo ajudam na trituração dos alimentos ingeridos. Uma curiosidade é que o macho é quem 
choca os ovos e cuida dos filhotes. Quando perseguida, a ema foge com grande velocidade, em zigue-zague. Existe ainda muita caça a esta espécie, 
por isso precisamos ajudá-la a se proteger combatendo esta prática.



Canário-da-terra (Sicalis flaveola)
Um amarelo vibrante e um canto forte fazem do canário-da-terra uma ave muito admirada no Brasil. É um dos pássaros mais retirados da natureza 
para o comércio ilegal; mas o melhor é admirá-lo sempre nas matas e árvores do seu bairro, livre, não é mesmo? Apesar da cor amarela marcante 
dos machos adultos, estes, quando jovens, e as fêmeas têm cores mais discretas, variando entre tons de preto, marrom e branco, misturados com 
manchas amarelas mais claras. O canário se alimenta principalmente na grama, e o formato do bico lhe permite esmagar rapidamente as pequenas 
sementes. Constrói o ninho no formato de uma pequena cesta, mas pode também utilizar ninhos abandonados por outros pássaros, como uma linda 
casa de joão-de-barro, por exemplo! É um pássaro corajoso e às vezes até um pouco briguento: luta com outros machos para disputar fêmeas e 
formar casal.



Urubu-rei (Sarcoramphus papa)
O maior e o mais colorido de todos os urubus possui marcas alaranjadas, roxas, azuis e verdes na cabeça, além de penas brancas e pretas no corpo. 
Quando adulto, ele mede cerca de 80 cm de comprimento, com uma envergadura (ou seja, distância da ponta de uma asa à outra) de 1,5 m, e pesa 
cerca de 3,5 quilos. Habita florestas tropicais do México, Venezuela, Argentina e Brasil. O urubu-rei tem um papel importante na natureza. Ao se 
alimentar de animais mortos, ele ajuda a limpar o ambiente, prevenindo o aumento de doenças, eliminando bactérias que poderiam adoecer e até 
matar outros animais. Por não possuir penas na cabeça, este urubu não se suja de carniça ao se alimentar. A pele exposta ao sol facilita sua própria 
higiene. Hoje existem menos áreas de vegetação disponíveis para os urubus-rei viverem. A espécie tem poucos filhotes, quase sempre nascem um 
ou dois urubuzinhos. Por isso, vemos pouco este belo animal, que está quase desaparecendo da natureza.



Harpia (Harpia harpyja)
Conhecida também como gavião-real, a harpia tem na cabeça lindas penas acinzentadas, em formato de coroa. É a maior ave de rapina brasileira! 
Alcança de 90 a 105 cm de comprimento, e pesa de 4 a 5 quilos (machos) e de 7,5 a 9 quilos (fêmeas). Da ponta de uma asa à outra, chega a medir 2 
metros! Por ser tão grande, precisa se alimentar de grandes animais, não é mesmo? Para isso, usa seu bico potente e seus dedos fortes, com longas 
garras, para caçar presas de mais de 6 quilos! Vive em árvores altas da Amazônia e da Mata Atlântica, onde constrói o ninho e observa tudo ao redor. 
Muitas pessoas acham que a harpia é perigosa para os animais de criação e, por isso, costumam matá-la. Como esta espécie tem poucos filhotes ao 
longo da vida, e, como a quantidade de florestas vem diminuindo, a espécie está ameaçada de desaparecer.



Grou-coroado (Balearica pavonina)
Esta linda ave vive na África. Existem outros grous em outras partes do mundo, mas este difere pelas belas, duras e douradas penas na cabeça, as 
quais compõem uma coroa. Gosta de viver em grandes brejos e, com suas longas pernas, consegue se movimentar facilmente à procura de 
alimentos, como insetos e pequenos vertebrados. Vive em bandos com mais de 50 indivíduos, mas, na época reprodutiva, procura um parceiro com o 
qual formará um casal que, conjuntamente, irá preparar o ninho e cuidar dos filhotes. O grou pode alcançar grande velocidade numa corrida e é 
capaz de se empoleirar em árvores altas, para se proteger. E você quer saber de duas curiosidades? O grou-coroado possui uma voz forte e 
estridente, e, durante o período da reprodução faz uma dança diferente, dando saltos e abrindo as asas. É uma espécie que precisa de cuidados, pois 
sua população vem diminuindo devido à destruição dos locais onde vive e por causa de sua captura para venda.



Coruja-orelhuda (Bubo virginianus)
No alto da cabeça, a coruja-orelhuda apresenta tufos de penas que se assemelham a orelhas, o que justifica seu nome. Apesar de ela não ter 
verdadeiramente orelhas grandes, possui ótima audição, o que ajuda durante a caça. Com suas garras compridas e bico em forma de gancho, a ave 
consegue capturar grandes vertebrados. Como quase toda coruja, ela procura alimento à noite, em voos silenciosos, por isso não a vemos com tanta 
facilidade. Mas podemos escutá-la! Isso mesmo: ela emite vários tipos de sons, que parecem ora latidos, ora miados! Embora muitas vezes a 
coruja-orelhuda aproveite o ninho de outras aves, também é capaz de construir o dela no chão, entre ramos secos, ou até em ocos de árvores. E sabe 
o que os machos fazem para atrair as fêmeas durante o período reprodutivo? Uma exibição aérea! Voam em zigue-zague, batendo as asas e 
produzindo sons que mais parecem um canto com palmas! 



Papagaio-do-peito-roxo (Amazona vinacea)
Também conhecido como papagaio-de-coleira, possui penas arroxeadas no peito, que continuam em torno do pescoço como uma gola, a qual se 
arrepia em certas ocasiões. Alimenta-se de sementes e frutas, e adora o pinhão da araucária. É conhecido por ser barulhento e ativo, mas, quando 
está comendo, permanece em silêncio e quieto, para se proteger. No Brasil, existem várias espécies de papagaios, mas esta ocorre apenas na Mata 
Atlântica. O papagaio-do-peito-roxo está ameaçado de extinção, pois seu ambiente tem sido cada vez mais destruído, o que resulta em falta de 
alimento e de áreas para construir ninhos. O macho e fêmea formam um casal que vive junto por toda a vida e que gosta de usar sempre o mesmo 
ninho! Mas se eles saem, voltam e não o encontram, acabam não botando ovos, que são pequenos. Além disso, é uma espécie muito cobiçada para o 
contrabando de animais; por isso ela precisa muito da nossa ajuda para ser preservada! 



Pavão (Pavo cristatus)
Muita gente o conhece por sua beleza! O pavão macho possui uma cauda extravagante, com penas coloridas, as quais são exibidas no ritual de 
acasalamento. No topo de cada pena, há uma mancha redonda, que se parece a um olho, muito brilhante, e que realça mais ainda o conjunto. A fêmea 
coloca de 4 a 8 ovos no ninho, e os choca por 28 dias, quando então nascem os filhotes. O pavão se alimenta de insetos e de outros pequenos 
invertebrados, mas também come sementes e frutas. Os gritos do pavão podem ser ouvidos de longe caso surja um predador. Não é uma espécie 
brasileira, ou seja, é exótica. É uma ave originária da Índia, mas já foi muito criada aqui em nosso país, visando a utilização de suas penas em 
ornamentações diversas. Mas cuidado: o uso das plumas precisa estar em conformidade com a lei. Não podemos maltratar nenhum animal!



Arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus)
Gigante entre as araras, e com uma cor intensa, a arara-azul-grande habita três biomas do Brasil: a Floresta Amazônica, o Cerrado e o Pantanal. 
Hoje é uma espécie um pouco menos ameaçada devido aos projetos que ajudaram em sua reprodução, mas ela ainda é muito comum no comércio 
ilegal de animais silvestres. Seu bico grande e forte permite que se alimente principalmente dos frutos das palmeiras, os chamados coquinhos. Os 
casais ficam juntos por toda a vida e constroem o ninho em ocos de árvores ou paredões, e dividem a tarefa de cuidar dos filhotes. Apesar de a arara-
azul-grande botar mais de um ovo, que é pequeno, geralmente apenas um filhote sobrevive, pois as ararinhas nascem todas muito frágeis! Os pais 
vão cuidando da cria até que ela consiga alçar voo. Precisamos defender esta espécie para que seus filhotes não sejam capturados e então 
possamos vê-los voando na natureza!



ISBN: 978-65-993904-1-8 (versão digital)
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