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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!
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Ciclo de vida das borboletas e mariposas
As borboletas e mariposas são importantes insetos para a natureza. Ao pousarem nas flores para se alimentar de néctar, seus corpos ficam 
cobertos de pólen, um pó amarelo que elas levam de uma flor para outra. Assim formam os frutos, que, mais tarde, darão origem a novas plantas. 
Esses seres vivos passam por mudanças no corpo até se tornarem adultos, o que chamamos de metamorfose. É um ciclo de vida que pode ser 
dividido em quatro fases: ovo, larva (lagarta), pupa (crisálida para borboletas e casulo para mariposas) e adulto. 
Os ovos são depositados pelas fêmeas nas folhas das plantas, que servirão de alimento para as larvas. Após um período que varia de 5 a 15 dias, 
nascem as lagartas, que já se alimentam intensamente dessas folhas. Depois de crescerem, as lagartas transformam-se em pupas e ficam bem 
quietinhas de 6 a 20 dias. Quando a borboleta ou a mariposa já está formada, a pupa se abre e de lá sai o adulto, que aos poucos vai abrindo as asas até 
conseguir alçar voo. Esta fase pode levar de 5 dias a 1 ano ou mais, dependendo da espécie!



Ponto-de-laranja (Anteos menippe)
Esta borboleta pode atingir até 7 centímetros de largura e possui uma cor amarela muito clara. A ponta de suas asas, próximo à cabeça, é de cor 
laranja com bordas negras e um ponto preto de cada lado. Bota ovos amarelos e alongados, afastados uns dos outros, de onde nascem lagartas 
esverdeadas que se alimentam das folhas de uma planta chamada cássia. As lagartas formam crisálidas de cor verde-clara. Delas saem borboletas 
que se alimentam do néctar das flores e de sais minerais no ambiente. A ponto-de-laranja possui um voo rápido e forma grandes grupos, chamados 
de panapanã na língua indígena tupi. Além disso, a espécie realiza grandes viagens e pode ser encontrada em áreas abertas e ensolaradas de toda a 
região tropical do continente americano. 



Branca-da-couve (Ascia monuste)
As lagartas desta espécie nascem de ovos amarelos encontrados em grupo debaixo de folhas. Elas são esverdeadas com listras amarronzadas e se 
alimentam de várias hortaliças como mostarda, brócolis, agrião e couve. Por isso, são conhecidas como lagartas ou curuquerês-da-couve. Já as 
borboletas se alimentam do néctar das flores. Surgem de crisálidas que têm cor amarela e castanha com pontos cor-de-rosa e podem atingir de 5 a 
6 centímetros de largura. Conseguimos diferenciar os machos (que têm asas branco-acastanhadas com bordas pretas) das fêmeas (que são branco-
amareladas com bordas escuras). Nos dois sexos, podemos observar as cores amarela e marrom debaixo das asas. São encontradas desde o sul dos 
Estados Unidos, passando pelo Brasil, até a Argentina.



Borda-de-ouro (Battus polydamas)
Esta espécie pode alcançar até 9 centímetros de largura. Possui as asas pretas e um pouco transparentes. A borda da asa é de um amarelo que 
lembra ouro, daí vem seu nome popular. Já quando olhamos debaixo de suas asas, observamos uma borda rosada ou avermelhada. Esta borboleta 
se alimenta do néctar das flores e bota ovos de cor amarela em uma planta conhecida como papo-de-peru. Deles nascem lagartas amarronzadas 
com falsos espinhos. Elas se alimentam das folhas dessa planta e, quando ameaçadas, liberam um cheiro desagradável vindo de uma estrutura em 
forma de Y, que espanta os predadores. As crisálidas se parecem muito com folhas e se camuflam no ambiente. A espécie pode ser encontrada 
desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina.



Borboleta-olho-de-coruja (Caligo brasiliensis)
Esta espécie é encontrada nas Américas Central e do Sul. Da crisálida, que se parece com folhas secas, surge uma borboleta que impressiona por 
seu tamanho e cores: são 17 centímetros da ponta de uma asa à outra, que possui uma superfície azul-arroxeada com bordas amarronzadas. 
Debaixo das asas é marrom com manchas (uma de cada lado) que lembram olhos de coruja. Quando o predador se aproxima, ela mostra os falsos 
olhos. O predador foge assustado porque acha que viu uma coruja. Esta borboleta é vista no início e no final do dia, voa baixo e alimenta-se de frutas. 
Bota ovos em gramíneas e em plantas da família das bananeiras, onde futuramente as lagartas amarronzadas vão se alimentar das folhas.



Borboleta-do-maracujá (Dryas iulia)
De ovos amarelos colocados separados, nascem lagartas acinzentadas com falsos espinhos. Elas se camuflam muito bem no ambiente e gostam de 
se alimentar das folhas do pé de maracujá. Cada uma delas forma uma crisálida também acinzentada de onde sai uma borboleta de cor laranja tão 
forte que parece fogo. Pode atingir 10 centímetros de largura, e suas longas asas possuem faixas e bordas negras. Normalmente é vista nos meses 
mais quentes. Possui vida longa: cerca de 6 meses (a maioria vive de 2 a 4 semanas). Habita bordas de florestas desde o sul dos Estados Unidos até o 
Uruguai. Alimenta-se do néctar das flores ou do pólen. Os machos desta espécie formam grupos que buscam sais minerais em solos umedecidos 
tanto com água quanto com urina de animais. Também podem ser vistos bebendo o líquido do canto dos olhos do jacaré-de-papo-amarelo.



Estaladeira (Hamadryas amphinome) 
Por acaso você já viu uma borboleta pousada de cabeça para baixo? Esta espécie tem muito esse comportamento: pousa em troncos de árvore e faz 
voos rápidos e curtos. Suas cores são admiráveis! As asas, na parte de cima, são negras, manchadas com diferentes tons de azul brilhante, e, por 
baixo, são pretas e possuem manchas vermelhas e brancas. Quer saber uma curiosidade dessa espécie? Os machos conseguem produzir um som 
durante o voo, parecendo um estalo. Sua crisálida parece uma folha seca, o que a protege dos predadores, como, por exemplo, aves! Além de ocorrer 
no Brasil, ela pode ser vista em outros países da América do Sul e da América Central.



Borboleta-estaladeira (Hamadryas februa) 
Em todo o Brasil é possível encontrar esta borboleta com manchas acinzentadas que se camufla muito bem no tronco das árvores. Ela pode ter de 7 a 
9 centímetros de largura. Pousa com as asas abertas e de cabeça para baixo. Gosta de voar alto. Os machos desta espécie possuem nas asas 
“bolsos” que, durante o voo, produzem sons que parecem estalos, assim como os machos da estaladeira. É desse jeito que eles atraem as fêmeas 
para a reprodução. Elas botam ovos em plantas como a urtiga-trepadeira e o cipó-de-fogo. Deles nascem lagartas com falsos espinhos e cores que 
variam do amarelo ao laranja. Elas se alimentam das folhas onde nasceram e, mais tarde, formam crisálidas marrons e cinzas. Já as borboletas se 
nutrem de frutos em decomposição e seiva das plantas.



Maria-boba (Heliconius erato phyllis)
Esta borboleta voa baixo em busca de flores azuis e vermelhas para se alimentar de néctar.  Alcança até 7 centímetros de largura. Suas asas são 
negras com faixas vermelhas próximo à cabeça e faixas amareladas nas outras duas asas. Encontramos grupos de três a 30 indivíduos dormindo em 
galhos secos. Os ovos da maria-boba são colocados em folhas de várias espécies de maracujá, que vão servir de alimento para as lagartas que irão 
nascer. Estas possuem falsos espinhos e podem ser amarelas ou brancas com bolinhas pretas e alaranjadas. Depois de um tempo, formam 
crisálidas acinzentadas e de brilho metálico. Nesta espécie, tanto as lagartas quanto as borboletas possuem gosto ruim para os seus predadores e 
isso as ajuda a se proteger. São encontradas na América Central e na América do Sul e são comuns nos jardins das cidades.



Mariquita (Heliconius ethilla narcaea))
Também é conhecida popularmente como maria-boba. Pode ter até 7 centímetros de largura. Suas asas apresentam coloração laranja, amarela e 
preta. Estas cores sinalizam para os predadores que esta borboleta tem um gosto ruim e que é tóxica. Por estar mais protegida, ela pode voar 
lentamente em busca do néctar de flores vermelhas (suas prediletas). Bota seus ovos em folhas de várias espécies de maracujá. As lagartas, que 
são esbranquiçadas, possuem falsos espinhos e começam a se alimentar das folhas logo quando nascem. Com o tempo, formam crisálidas 
marrons, que também possuem espinhos falsos. Esta espécie pode ser encontrada na América Central e na América do Sul.



Rosa-de-luto (Heraclides anchisiades capys)
Esta borboleta pode ser encontrada dos Estados Unidos até o Paraguai. Tem asas negras com manchas brancas. Na parte mais distante de sua 
cabeça, as asas possuem faixas vermelhas ou rosadas, além de bordas com franjas de cor branca. A rosa-de-luto pode alcançar 10 centímetros de 
largura e se alimenta do néctar das flores. Quando se reúne em grupos, suga sais presentes em solos úmidos. Coloca seus ovos em plantas como a 
arruda, cipó-de-cobra, laranja, mexerica e limão. Nascem lagartas que andam todas juntas com a cabeça voltada para a mesma direção. Por isso, 
são chamadas de bicho-de-rumo. Dessa forma, elas se protegem contra os predadores, pois, quando estão reunidas, se parecem com um animal 
maior. Já quando estão sozinhas, se parecem com fezes de aves. Além disso, saem somente à noite para se alimentar e, caso se sintam ameaçadas, 
se defendem soltando um cheiro ruim. Formam crisálidas de cor castanha que se camuflam em galhos secos.



Borboleta-caixão-de-defunto (Heraclides thoas)
Esta borboleta é vista pousando com as asas abertas, exibindo sua cor preta com fileiras amarelas. Longe da cabeça, observamos um 
prolongamento em suas asas que torna esta espécie ainda mais bonita. Seu tamanho da ponta de uma asa a outra atinge 12 centímetros. Alimenta-
se do néctar das flores, e muitas vezes os machos desta espécie são encontrados lambendo sais presentes em solos úmidos. Já as lagartas se 
alimentam das folhas de plantas como o jaborandi-falso, a arruda e a laranjeira. Por serem confundidas com fezes de aves, as lagartas conseguem 
enganar seus predadores. Além disso, soltam um cheiro ruim quando se sentem ameaçadas. Formam crisálidas de cor marrom, que se camuflam 
em galhos secos. A espécie é encontrada desde o sul dos Estados Unidos até o Paraguai.



Malaquita (Siproeta stelenes)
São tantas as cores que esta espécie exibe até se tornar adulta! De ovos verde-escuros, nascem lagartas negras com “pelos” vermelhos que 
formam crisálidas com coloração verde-clara e “espinhos” amarelos. Por último, surge a borboleta, que é marrom com manchas verdes ou 
amarelas. Vive em ambientes diversos da América Central à América do Sul e sabe se camuflar quando ameaçada, ficando bem quieta na parte 
baixa das árvores. Para descansar ao final do dia, repousa debaixo das folhas. Além do néctar das flores, se alimenta de frutos bem maduros e até de 
fezes de animais.



Borboleta-do-manacá (Methona themisto)
Esta espécie de borboleta pode ser facilmente observada, pois possui um voo lento e baixo. Seus ovos são depositados em folhas de uma planta bem 
conhecida nos nossos jardins, o manacá, e suas lagartas que ali vão se alimentar, chamam atenção pelas belas cores das listras amarelas 
intercaladas por listras pretas brilhantes. Aceita bem a presença do ser humano, mas precisa que seu ambiente esteja preservado! Por ser uma 
espécie da Mata Atlântica, bioma tão reduzido e ameaçado, ela necessita da nossa ajuda!



Capitão-do-mato (Morpho helenor)
Muito conhecida pelo seu lindo voo e por uma cor azul metálica, essa borboleta vive próxima a córregos, rios ou áreas úmidas. É fácil percebê-la, 
pois é grande, podendo medir até 14 centímetros, e prefere alturas baixas ao se deslocar. Quando precisa se esconder, logo procura troncos escuros 
e pousa com as asas fechadas, ficando igualmente escura e bem camuflada! Para se alimentar, vai à procura de frutos bem maduros, porém 
também suga sais minerais principalmente de solos úmidos. Uma curiosidade sobre esta espécie é a capacidade de emitir um cheiro forte, quando 
ainda é lagarta, artifício usado como defesa contra predadores. Esta espécie se distribui pela América Central e pela América do Sul.



Azul-seda (Morpho menelaus)
Além da cor azul metálica, o que chama atenção nesta espécie é o tamanho: pode chegar a 15 centímetros! Porém são as borboletas mais difíceis de 
serem vistas, pois gostam mesmo é de voar bem no alto das árvores. Para se alimentar, os adultos desta espécie procuram frutos muito maduros 
que também chamamos de fermentados. Já as lagartas se alimentam à noite e, além de folhas, comem frutas podres e bebem até líquidos de 
animais mortos. São encontradas na América Central e América do Sul. Entretanto, o desmatamento fez diminuir muito a população desta espécie, 
que precisa de grandes áreas para voar e se alimentar. 



Rabo-de-andorinha (Parides burchellanus)
Você já observou quantas borboletas temos perto de riachos? Esta espécie vive nessas áreas úmidas. É uma borboleta grande, quase toda preta, 
mas com pontos róseo-avermelhados nas asas posteriores. Uma característica dessa polinizadora é fazer um voo lento sobre as águas. E sabe como 
se protege? Possui um gosto muito desagradável para os predadores. Esta espécie que só é vista no nosso Cerrado é um inseto muito ameaçado de 
extinção! Enquanto lagarta, ela se alimenta apenas de uma planta chamada popularmente de “papo-de-peru”, encontrada nas matas ciliares, que 
são aquelas faixas de floresta que margeiam os rios e estão sendo a cada dia mais destruídas.  



Borboleta-aro-vermelho (Biblis hyperia)
A cor vermelho-vivo no final das suas asas se destaca no restante da coloração que é quase negra. E ainda tem pequenas pintas brancas perto da 
cabeça. Quando lagarta, ela aparenta ter vários espinhos em todo o corpo, inclusive dois mais compridos na cabeça, semelhantes a dois chifres. 
Essa aparência a protege de predadores, como as aves. Sua crisálida também é bem disfarçada, sempre pendurada em folhas de árvores. É uma 
borboleta fácil de observar porque voa devagar, mas também tem o hábito de agitar as asas quando está se alimentando, por exemplo, de frutos bem 
maduros. É uma espécie com grande distribuição, podendo ser vista na América Central e na América do Sul.



Prepona (Archaeoprepona demophon)
De voo rápido e forte, a prepona (também chamada de canoa) possui músculos fortes que a ajudam a voar. Assim, além de defender seu território, 
ela vai em busca de seu alimento preferido que são frutos bem maduros, embora também se alimente extraindo o líquido de fezes de animais. Ela 
gosta de frutos da planta canela, inclusive a parte de baixo de suas asas se parece com a superfície do tronco dessa árvore, e assim ela se protege 
dos predadores. Já a parte superior das asas é preta com faixas de tom azul-claro brilhante. Os machos têm o hábito de pousar de cabeça para baixo 
e dar pequenos voos perseguindo outros machos. São encontradas no México, na América Central e na América do Sul.



Mariposa-espelho (Rothschildia aurota)
A maioria das mariposas possui hábitos noturnos. Durante o dia precisam ficar protegidas dos predadores e, quando chega a noite, começam a voar 
em busca de alimentos. A mariposa-espelho é grande (pode chegar a quase 18 centímetros), de corpo grosso, possui asas brilhantes de cores que 
variam entre o marrom, o castanho e o avermelhado. Além disso, apresenta uma linha amarelada e quatro manchas triangulares transparentes. 
Seu tamanho e sua beleza chamam a atenção! Sua lagarta também é conhecida como bicho-da-seda, pois tece um casulo com uma seda que, apesar 
do nome, é diferente da que é utilizada na produção de tecido.



Bicho-pau (Phibalosoma phyllinum)
Bicho ou pau? Inseto, mas que realmente parece um graveto! E é inofensivo! Fica tanto tempo parado que poucas vezes é percebido e assim 
consegue se proteger dos predadores. Existem muitas espécies de bicho-pau por todo o mundo, mas esta que vive aqui, sob nossos cuidados, adora 
se alimentar de brotos e folhas das pitangueiras e goiabeiras. Os machos são menores, possuem asas e fazem voos curtos. Já as fêmeas são 
incapazes de voar. Seus filhotes nascem de ovos que parecem sementes. Sabia que cada fêmea pode colocar até 700 ovos por ano?! Muitos filhotes, 
não é mesmo? Mas nem todos conseguem chegar à fase adulta. 
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