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Apresentação
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!

Estufa de Mata Atlântica e jardim de bromélias
A Mata Atlântica é formada pelo conjunto de florestas e campos que existem em algumas regiões chuvosas do leste do Brasil, chegando também a
outros países vizinhos, como a Argentina e o Paraguai. É considerada Patrimônio da Humanidade por ser área de extrema importância, além de
abrigar animais e plantas que só existem nessas florestas e estão correndo o risco de desaparecer. Isso acontece porque as árvores da Mata
Atlântica são derrubadas para a venda da sua madeira e também para abrir locais para a construção de casas, fazendas, indústrias, entre outros.
Isso é um verdadeiro crime! No Jardim Botânico, você pode encontrar a Estufa de Mata Atlântica e conhecer várias espécies como as bromélias, que
estão em um belo jardim no entorno.

Mandacaru (Cereus jamacaru)
É um cacto encontrado na Caatinga, região do Brasil que enfrenta longos períodos sem chuva. O mandacaru possui um caule que armazena água e
assim consegue sobreviver por muito tempo. É uma planta que pode alcançar dez metros de altura, e, como a maioria dos cactos, possui folhas
“transformadas” em espinhos espalhadas por todo o caule. As flores são brancas e abrem à noite, atraindo morcegos e abelhas. Os frutos são
vermelhos com uma polpa branca cheia de minúsculas sementes pretas. O mandacaru tem inúmeras utilidades para quem vive no sertão: pode
servir como cerca natural, como planta medicinal, como alimento para os seres humanos e os animais. Também é utilizado para restauração de
solos degradados (que precisam de ajuda para voltar a seu estado natural após passar pela ação do homem).

Faveiro-de-wilson (Dimorphandra wilsonii)
Essa árvore de casca acinzentada pode chegar a 17 metros de altura. O nome faveiro vem de fava ou vagem, isto é, um fruto longo que, quando
maduro, é marrom escuro por fora e branco por dentro, com sementes marrom-avermelhadas. Já a palavra “wilson”, que ajuda a formar o nome da
espécie, é uma homenagem ao ex-trabalhador de uma área de preservação na cidade de Paraopeba, Minas Gerais, que descobriu esta planta, o
senhor Wilson Nascimento. Ela está ameaçada de desaparecer, ou seja, de entrar em extinção porque ocorre somente na região central de Minas
Gerais, onde a destruição de matas para produção de carvão e formação de pasto fizeram com que restassem poucas árvores. Por isso, cientistas,
viveiristas (quem planta e cultiva plantas), fazendeiros e cidadãos se juntaram e fizeram um plano para ajudar a preservar as árvores que restaram
e para plantar outras. Seja também um defensor do faveiro-de-wilson, conhecendo-o e divulgando informações sobre sua importância!

Bromélia-imperial (Alcantarea imperiallis)
Esta é uma linda planta da Mata Atlântica. Suas folhas são longas e largas e apresentam um padrão de cores que vai do verde ao vermelho-escuro.
Possui uma inflorescência, isto é, uma haste (estrutura parecida com um cabo) com flores que pode chegar a 3,5 metros de altura. As flores atraem
polinizadores como o beija-flor, que ajuda na reprodução das plantas. Possui na parte central uma espécie de copo que acumula água e nutrientes,
onde vivem insetos, pequenos répteis e anfíbios. A espécie corre risco de extinção devido aos incêndios e à retirada das plantas da natureza para
comercialização. É muito utilizada para enfeitar jardins, por causa de sua beleza. Somente pessoas autorizadas a cultivar essas plantas podem
vendê-las. Jamais devemos retirá-las do seu ambiente natural.

Ipê-amarelo (Handroanthus serratifolius)
O ipê-amarelo é conhecido como a árvore símbolo do Brasil! Ele é comum em florestas tropicais e nos biomas Cerrado e Caatinga. Suas belas flores
produzem néctar, e assim atraem insetos e aves, principalmente beija-flores, que são importantes agentes de polinização, ou seja, ajudam as
plantas a se reproduzir. Seu tronco pode ser reto ou um pouco torto, com casca grossa, e pode atingir 30 metros de altura. Atualmente é cada vez
mais difícil encontrar o ipê em meio à mata nativa, pois sua madeira é muito procurada para ser usada em obras, construção de pontes, móveis, etc.

Costela-de-adão (Monstera deliciosa)
É uma grande trepadeira – que cresce se apoiando sobre outra planta ou objeto – com folhas enormes, brilhantes, recortadas, furadas e
arredondadas. A costela-de-adão pertence à família Araceae, que reúne várias espécies usadas para alimentação e ornamentação (que enfeitam)
em todo o mundo. Mas cuidado! Nem todas as espécies são comestíveis: algumas possuem partes tóxicas. Mesmo a espécie “deliciosa”, que dá
frutos com sabor que lembra uma combinação de abacaxi e banana, exige atenção. É preciso que tais frutos estejam bem maduros para ser
consumidos. Também deve-se tomar cuidado para que crianças e animais não comam essas plantas tão comuns em jardins.

Paineira-rosa (Ceiba speciosa)
Esta árvore alcança 30 metros de altura e é encontrada em quase todo o Brasil. Ela consegue armazenar água em seu tronco, que é largo e fica com
aparência de “inchado”. Por isso é conhecida também por “barriguda”. Isso lhe permite enfrentar períodos sem chuva. A paineira-rosa possui flores
rosadas; seus frutos também são grandes e, quando amadurecem, abrem e soltam flocos brancos e macios (painas) parecidos com algodão! A paina
envolve as sementes, deixando-as mais fáceis de serem carregadas e espalhadas pelo vento. A paineira, por ser uma árvore de rápido crescimento,
pode ser usada na recuperação de áreas degradadas (que precisam de ajuda para voltar a seu estado natural após passar pela ação do homem) e na
arborização de praças e parques.

Palmeira-macaúba (Acrocomia aculeata)
É uma palmeira que pode alcançar 25 metros de altura e é encontrada em quase todo o Brasil. Seu tronco é cheio de espinhos. Suas folhas podem
atingir 2,5 metros de comprimento e ocorrem aglomeradas no alto do tronco, de onde saem também os pendões com cachos de pequenas flores
amarelas, muito procuradas por abelhas e besouros. A macaúba possui frutos redondos de casca verde-amarelada e polpa amarela e adocicada,
que serve de alimento para animais como araras, cotias, capivaras, antas e emas. O óleo encontrado nas sementes e na polpa é ótimo para fabricar
cosméticos, margarinas e é útil como matéria-prima para biodiesel. Em algumas regiões, a fibra de suas folhas serve para fazer redes e linhas de
pescaria.

Pau-brasil (Paubrasilia echinata)
A árvore que deu nome ao nosso país é chamada na língua indígena tupi de ibirapitanga, que significa 'madeira vermelha'. Durante muito tempo, ela
foi preciosa para os portugueses, que dela extraíam um corante vermelho natural e o vendiam na Europa para tingir tecidos. O pau-brasil encontrase em perigo de extinção por causa da destruição de seu meio natural e pelo uso histórico de sua madeira na construção de casas e navios. Hoje sua
utilização é exclusiva para a confecção de arcos de violino. Espécie nativa da Mata Atlântica, essa árvore chega a 15 metros de altura, possui tronco
reto com casca cor cinza-escura, coberta de acúleos (falsos espinhos). Suas flores são muito cheirosas e possuem cinco pétalas amarelas, sendo
uma delas com formato diferente e com uma mancha vermelha para chamar atenção do polinizador. As vagens são cobertas por longos e afiados
espinhos que, quando ficam secos, se torcem para lançar longe as sementes, facilitando seu espalhamento na natureza.

Pequizeiro (Caryocar brasiliense)
O pequizeiro é uma planta típica do Cerrado, e, como grande parte das espécies desse bioma, possui troncos tortos e casca grossa. Em todo o Brasil é
proibido cortar e vender sua madeira. Os frutos são arredondados e têm casca verde, polpa bem amarela, que esconde uma armadilha: um caroço
cheio de finos espinhos! Daí o nome pequi, que na língua tupi, significa 'caroço com espinho'. Seus frutos, muito usados na alimentação, são
importantes fontes de vitamina A e minerais. O pequizeiro chama a atenção por sua forma, pelas folhas macias divididas em três e pelas belas flores
branco-amareladas, que surgem entre setembro e novembro.

Quaresmeira (Tibouchina granulosa)
As quaresmeiras são árvores muito comuns nas ruas das cidades brasileiras, especialmente na região Sudeste. Você sabia que é uma espécie da
Mata Atlântica? Ela nos encanta por sua floração em cachos de flores roxas ou rosadas em contraste com as folhas verde-escuras. O nome
“quaresmeira” se deve ao fato de a maior parte das suas flores aparecer no período da Quaresma, que são aqueles quarenta dias antes da Páscoa.
Mas costuma voltar a florir no outono! As sementes da quaresmeira ficam envolvidas em frutos e são tão pequenas que se espalham com o vento.

Palmeira-sagu (Cycas circinalis)
Esta é uma planta originária do Japão e da Indonésia. É muito utilizada no paisagismo, pela beleza de suas folhas brilhantes e longas. Pode chegar a
1 metro de comprimento. Possui um crescimento lento, o que faz dela uma planta rara e, por isso, aumenta seu valor no comércio. Apesar do nome e
da aparência, ela não é parente das palmeiras. Ela é do grupo das gimnospermas, o mesmo dos pinheiros e ciprestes. A palmeira-sagu está
ameaçada de desaparecer da natureza, pois sua quantidade está diminuindo com a destruição do seu ambiente natural e com seu corte para
utilização como produto medicinal.

Canela-de-ema (Vellozia compacta)
As canelas-de-ema são plantas encontradas nas montanhas, nos chamados Campos Rupestres. São consideradas endêmicas (só encontradas
nesses lugares). Possuem esse nome popular por causa de seus caules, que se apresentam cobertos por partes de folhas velhas, lembrando as
escamas que revestem as patas da ema. Essa cobertura de folhas protege a planta do fogo e permite armazenar umidade do ar, especialmente a da
neblina que se acumula no alto das serras. Suas flores variam da cor lilás à roxa, com destaque para seu “miolo”, que é bem amarelo. Normalmente
essas plantas ocorrem em grandes grupos. Então, quando florescem, promovem um verdadeiro espetáculo da natureza!

Embaré ou barriguda-branca (Cavanillesia umbellata)
É uma árvore de regiões secas e possui aparência incomum – muito grande, com tronco aumentado bem no meio. Daí o nome popular de
“barriguda”. Mas você sabia que isso é uma adaptação da planta para o armazenamento de água e nutrientes? Suas flores são pequenas e
vermelhas com bordas brancas. Antes de florir, ela perde todas as folhas. Seus frutos impressionam tanto quanto seu tronco: são grandes e
possuem cinco “asas” rosadas e resistentes, que os tornam facilmente transportáveis pelo vento. As sementes da barriguda-branca costumam
germinar, isto é, brotar no próprio fruto!

Dendezeiro ou palmeira-de-dendê (Elaeis guineensis)
É uma palmeira que tem origem em regiões tropicais da África. Foi introduzida (espécie exótica) no continente americano na época em que se
comercializavam escravos. Chegou ao Brasil no século XVII, na Bahia. Apresenta tronco simples e folhas numerosas que podem alcançar 4 metros
de comprimento. A base das folhas é recoberta por espinhos. É uma palmeira de grande valor cultural e econômico: com a polpa de seu fruto, é
produzido o azeite de dendê ou óleo de palma, muito utilizado na culinária. Da amêndoa, extrai-se o óleo de palmiste, usado na indústria de
cosméticos como substituto da manteiga de cacau.

Papo-de-peru (Aristolochia gigantea)
O nome popular desta trepadeira se deve a suas flores, parecidas com as peles que o peru macho possui sob o bico. As flores têm cor de carne e
podem chegar a 30 centímetros (o tamanho de uma régua). Seu cheiro não é agradável, mas ainda assim atrai polinizadores – neste caso, as moscas.
É muito bonita por possuir várias folhas juntas em formato de coração. Seus frutos, quando abrem, lembram paraquedas invertidos! Esta planta é
utilizada em cercas e também para recobrir caramanchões e pergolados, que são boas estruturas para fazer sombra.

Urucuzeiro (Bubo virginianus)
Esta árvore da Floresta Amazônica também pode ser encontrada na Mata Atlântica. O nome urucum vem da língua indígena tupi e significa
'vermelho'. Os frutos do urucum têm a casca coberta de espinhos e, por isso, eles se parecem com o animal ouriço. Possuem coloração vermelhoamarronzadas, e suas sementes são cobertas por polpa vermelha. É com ela que se faz o colorau, que dá cor e sabor à comida. Essa planta é usada
há muito tempo pelos índios na Amazônia para pintar objetos, o cabelo e a pele. Ela também serve para fazer repelente contra insetos e ainda é
utilizada em rituais religiosos. As flores são rosadas e tornam a espécie muito atrativa!

Imburana (Commiphora leptophloeos)
Esta árvore natural da Caatinga é também conhecida como imburana-de-cambão. É pequena e, quando perde as folhas em períodos de seca, é
possível ver nela vários galhos e espinhos que se trançam. Sua casca é fina e dourada, e o caule é verde ou avermelhado, dependendo da idade da
planta. A imburana possui múltiplos usos no sertão: é medicinal, e com sua madeira são feitas cercas vivas e artesanato, especialmente esculturas.
Além disso, é uma espécie importante como alimento e abrigo para animais silvestres, como micos-estrela, abelhas e mariposas.

Praça do Fóssil
Este espaço está localizado ao lado das Estufas Evolutivas e tem esse nome porque possui parte do tronco de uma árvore que viveu no período
Cretáceo, há 120 milhões de anos. Um fóssil é o que restou de um ser vivo ou de suas atividades e que pode ser preservado em materiais, como
rochas, tornando-se um registro da história. A fossilização pode ocorrer de várias formas. O tronco que foi citado, por exemplo, teve suas partes
substituídas por um mineral chamado sílica. E outra curiosidade: nesta praça chama a atenção o plátano, uma árvore da América do Norte que
possui folhas que ficam avermelhadas no outono e caem no inverno.

Praça da Caatinga
Aqui se encontram algumas árvores comuns desse bioma que é exclusivamente brasileiro. São elas: imburana-de-cambão (Commiphora
leptophloeos), embaré (Cavanillesia umbellata), juazeiro (Zizyphus joazeiro), esponjinha (Calliandra sp) e a rosqueira (Chloroleucon tenuiflorum). As duas
primeiras espécies podem ser encontradas aqui em nosso livro. E fica a dica: enquanto você conhece essas belezas, aproveite a paisagem ao redor!
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