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Introdução
Este livro apresenta parte do acervo da flora e da fauna, os espaços de lazer e educação
ambiental da Zoobotânica (Jardim Zoológico, Jardim Botânico e Aquário da Bacia do Rio
São Francisco) com o objetivo de auxiliar as instituições de ensino, as empresas de turismo
pedagógico e grupos em geral a planejarem suas visitas com maior autonomia.
As visitas são livres, por isto a importância de se planejar e elaborar um roteiro adequado,
considerando a idade dos participantes, o segmento e o tempo disponível. Conjuntamente,
várias atividades educativas são ofertadas por meio do agendamento. Vale a pena conferir
e verificar o que atende às suas necessidades.
Ao longo do texto você poderá também acompanhar as mudanças mais marcantes pelas
quais a instituição Zoobotânica passou e como os espaços e o acervo foram se transformando.
Desta forma, você pode encontrar no livro alguma espécie, de planta ou animal, que hoje
não está no espaço de visitação. Ao final do livro são apresentadas as recomendações para
uma boa visita, o “mapa” da Zoobotânica e sugestões de roteiro. Cabe ressaltar que, como
são espaços em permanente mudança, é desejável que o roteiro seja sempre checado para
atender às expectativas de sua programação. Contem conosco e bom trabalho!
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Jardim Zoológico e Jardim Botânico de
Belo Horizonte: como tudo começou
Quem visita o Jardim Zoológico de Belo Horizonte e vê tanta beleza não imagina como tudo
começou... Conhecida como “Cidade Jardim”, Belo Horizonte foi planejada para ter tudo o que de
mais moderno existia na época de sua construção, isso lá no final do século XIX (mais exatamente em
1897). Como toda cidade grande, era preciso ter um espaço onde as pessoas pudessem conhecer
e apreciar os animais, ou seja, um jardim zoológico.
Num primeiro momento, o Parque Municipal cumpriu as funções de zoológico, uma vez que possuía
pequenos animais, um viveiro de pássaros e, ainda, peixes na lagoa. Além disso, já contava com
grandes canteiros de plantas brasileiras e de outros países.
Nos anos 1950, com a primeira reforma do Parque Municipal, os animais que eram ali mantidos
foram transferidos para onde funcionaria o Golfe Clube, localizado em uma extensa área verde da
região da Pampulha. Nesse local teve início a construção dos primeiros recintos do Jardim Zoológico
de Belo Horizonte, inaugurado em 25 de janeiro de 1959.
De lá para cá, muita coisa mudou. Antigamente os zoológicos eram propostos apenas como vitrines
de animais, porém hoje, os objetivos estão voltados para a conservação e o desenvolvimento de
programas de pesquisa e reprodução de espécies, especialmente, aquelas ameaçadas de extinção,
o manejo e bem-estar dos animais e a educação como meio de se valorizar a biodiversidade,
bem como a importância de se respeitar todas as formas de vida. Houve melhorias nas estruturas
do Zoológico inclusive para termos recintos mais apropriados... Tudo para dar mais segurança e
conforto aos animais e aos visitantes. Aos poucos, o plantel do Zoo foi aumentando e melhorando...
Mas o que é “plantel”? É a quantidade de animais e espécies que o nosso Zoo possui, resultante de
várias trocas com outros zoológicos, sejam brasileiros ou estrangeiros.
Em 1991 foi criada a Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH), que assumiu a administração
do Jardim Zoológico de BH e criou o Jardim Botânico. Este iniciou seus trabalhos no antigo horto
municipal, onde hoje funciona o Parque Jacques Cousteau. Em junho de 2001, com parte das obras
construídas junto à área do Zoo, a FZB-BH abriu ao público o Jardim Botânico ampliando assim sua
capacidade de irradiar conhecimento sobre as questões ambientais. Com 10 hectares de estufas
e jardins temáticos, viveiro de produção de mudas, banco de sementes e espaço para abrigar
coleções científicas, o Jardim Botânico tornou-se uma referência para as pesquisas relacionadas à
flora de Minas Gerais.
Nesta breve história, outro importante acontecimento foi a criação da Sociedade de Amigos da
Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (SAFZB-BH), em 1998, com o objetivo de contribuir para
a conservação e o aprimoramento dos patrimônios natural, científico, cultural e paisagístico da
FZB-BH, por meio do apoio às ações da instituição, do patrocínio de atividades e da captação de
recursos.
Espaços para atividades educativas e de entretenimento foram construídos, como a Casa de
Educação Ambiental, a Casa de Répteis, o Borboletário e a Zooboteca. Além disso, o Hospital

4

Veterinário passou a ter uma boa estrutura para desenvolver tanto a medicina preventiva quanto
a medicina curativa dos animais do Zoo.
Para oferecer mais um local de lazer e educação ambiental para a população, foi inaugurado,
em 2004, o Parque Ecológico Francisco Lins do Rego, mais conhecido como “Parque Ecológico da
Pampulha”, uma área de muito verde em pleno coração da Pampulha...
E a Fundação não se esquece dos amigos! Para comemorar o centenário da imigração japonesa no
Brasil, foi inaugurado, em 2008, o Jardim Japonês. Já em 2009, foi a vez de celebrar a amizade
entre Minas Gerais e Japão com a criação do Memorial da Imigração Japonesa, localizado no
Parque Ecológico da Pampulha.
O ano de 2010 chegou, e, com ele, veio a inauguração do Aquário da Bacia do Rio São Francisco.
Toda a beleza e riqueza do Velho Chico em plena BH! Esta é a proposta do maior aquário
temático do Brasil: transportar você para um universo que precisa ser conhecido e, acima de tudo,
preservado.
Para manter nossos bichos e plantas bem cuidados, diversos profissionais estão envolvidos:
são biólogos, veterinários, engenheiros, técnicos agrícolas, tratadores de animais, jardineiros,
marceneiros, assistentes e muitos outros, especialistas ou não, que, durante todo esse tempo, têm
contribuído para que a Zoobotânica tenha avanços em suas atividades, com a melhoria em suas
instalações e o aprimoramento profissional de sua equipe.
Com o intuito de manter a qualidade de vida de Belo Horizonte e a beleza de suas áreas verdes,
no ano de 2005, a Prefeitura da capital criou a Fundação de Parques Municipais (FPM), que, em
2017 (com a reforma administrativa da Prefeitura de BH), fundiu-se à Fundação Zoo-Botânica.
As duas Fundações, então, transformaram-se no que hoje é a Fundação de Parques Municipais e
Zoobotânica (FPMZB).
Atualmente a instituição administra e mantém cerca de 80 parques da cidade, área correspondente
a aproximadamente 10,5 milhões de m2, composta também pelos quatro cemitérios municipais,
uma capela velório, cinco Centros de Vivência Agroecológica (Cevaes) e, ainda, o Zoológico de BH,
Aquário do Rio São Francisco e o Jardim Botânico. A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica
promove programas de educação e manejo ambiental, atividades de lazer, esporte, cultura e
cidadania, contribuindo para a conservação da natureza por meio de ações que sensibilizem as
pessoas para o respeito à vida e à natureza.
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JARDIM ZOOLÓGICO

Muitas pessoas pensam que um zoológico é apenas um lugar onde se
exibe uma coleção de animais de diferentes espécies e lugares, mas, na
verdade, é muito mais que isso!
Os jardins zoológicos são espaços de educação, conservação e
pesquisa. Além de serem locais de lazer para a população, neles as
pessoas têm a oportunidade de conhecer animais de vários países, além
de espécies ameaçadas de extinção. Os zoológicos ainda contribuem
para a conservação da fauna e dos recursos naturais.
Por meio de pesquisas e da observação dos animais sob cuidados
humanos, é possível verificar como eles se comportam: por exemplo, se
vivem em grupos ou em casais, se são sociáveis ou solitários, como se
reproduzem, de que se alimentam. Essas informações são importantes
para que seja possível ajudar os animais que vivem na natureza!
O Zoológico de BH possui quase quatro mil animais, de mais de duzentas e
cinquenta (250) espécies pertencentes aos grupos dos répteis, anfíbios, peixes,
aves e mamíferos; além de cerca de centenas de borboletas em seu Borboletário.
Cuidar dessa bicharada toda dá muito trabalho! No Zoo da capital mineira,
trabalham diversos profissionais que atuam em diferentes áreas, com a finalidade de
proporcionar uma alimentação adequada e assegurar a saúde e o bem-estar dos
animais.
O Zoo de BH é, ainda, classificado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) na “Categoria A” dos “jardins zoológicos
públicos”, pois mantém elevados níveis de qualidade técnica, de infraestrutura e de
relevância de seus programas de pesquisa científica e conservação da fauna.

Hospital Veterinário - Animal em tratamento

Biologia - Colocação de anilha

Nutrição animal - Preparação de alimentos

Bem-estar animal - Enriquecimento ambiental

Produção de alimentos

Répteis e anfíbios
Os répteis foram os primeiros vertebrados adaptados para viver totalmente fora da água, durante
todo o seu ciclo de vida. Nosso planeta já abrigou formas gigantescas de répteis, como os dinossauros,
mas atualmente esse grupo é representado por animais de tamanho relativamente menor, como os
jacarés, as tartarugas, as serpentes, os lagartos.
A maioria dos répteis é ovípara, ou seja, bota ovos. Apresenta grande diversidade de revestimentos
corporais, podendo ter escamas (serpentes e lagartos), placas (jacarés, crocodilos) ou carapaças
(tartarugas, jabutis).
Répteis são animais ectotérmicos, isto é, dependem do calor do ambiente para regular a
temperatura corpórea, por isso é tão comum vê-los quietos, se aquecendo sob o sol.

Cágado-de-barbicha / Phrynops geoffroanus

Jabuti-piranga / Chelonoidis carbonaria

Um dos maiores lagartos terrestres do Brasil
e o mais pesado, o teiú
raramente sobe em árvores. Quando se sente
ameaçado, pode morder e dar fortes golpes
com a cauda, semelhante a chicotadas.
Teiú / Salvator merianae

Como diferenciar um jabuti de uma tartaruga e de um cágado? É fácil: o jabuti é um animal terrestre
que possui o casco bem alto e as patas em forma de coluna, que usa para caminhar sobre o solo
e sustentar seu peso. Já as tartarugas podem ser tanto de água doce como marinhas e possuem
o casco achatado. As tartarugas de água doce têm hábito semiaquático e suas patas possuem
membranas entre os dedos. As tartarugas marinhas vivem exclusivamente nos mares e oceanos,
buscando a terra firme apenas para desovar, e suas patas têm forma de nadadeiras. Os cágados
possuem o pescoço mais longo, dobrando-o para o lado ao recolhê-lo no casco; possuem patas com
membranas entre os dedos e hábito semiaquático, vivendo nas margens de lagos, lagoas e rios.

Tartaruga-do-amazonas / Podocnemis expansa

Como distinguir uma serpente peçonhenta
de uma não peçonhenta? As serpentes
peçonhentas, além de produzirem veneno,
possuem dentes especializados para
inoculá-lo. Geralmente são dotadas de
fossetas loreais – dois orifícios localizados
um de cada lado da cabeça, entre os olhos
e as narinas –, que lhes permitem perceber
o calor do corpo de outros animais. Já as
serpentes não peçonhentas são aquelas
que, mesmo produzindo veneno, não
possuem uma estrutura capaz de inoculálo e não apresentam fosseta loreal.
Cascavel / Crotalus durissus (serpente
peçonhenta)
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Sucuri-amarela / Eunectes notaeus (serpente
não peçonhenta)

Caninana / Spilotes pullatus (serpente não
peçonhenta)

Jiboia / Boa constrictor (serpente não
peçonhenta)

Píton / Python reticulatus (serpente não
peçonhenta)

Como diferenciar um jacaré de um crocodilo?
Os jacarés apresentam o crânio e o focinho mais
largos, e, quando estão de boca fechada, os
dentes ficam praticamente escondidos. Já nos
crocodilos, o crânio e focinho são mais estreitos
e longos. Quando estão de boca fechada, o
quarto dente da maxila inferior, em especial,
fica à mostra. No Brasil ocorrem naturalmente
apenas jacarés.
Crocodilo-do-nilo / Crocodilus niloticus

Os anfíbios são animais vertebrados que, ao
contrário dos répteis, possuem o corpo sem
escamas, apresentando uma pele lisa, fina
e úmida. Foram os primeiros vertebrados
a conquistar o ambiente terrestre, mas
dependem da água para a reprodução.
Quando adultos, vivem em lugares úmidos,
e sua pele auxilia na respiração, pois
apresenta muitos vasos sanguíneos e é
permeável, isto é, deixa passar gases,
líquidos e outros fluidos... Este grupo tem
como representantes: sapos, rãs, pererecas,
salamandras e cobras-cegas.

Sapo-garimpeiro / Dendrobates tinctorius

Jacaré-de-papo-amarelo / Caiman latirostris
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Aves
As aves se destacam por sua beleza e por seu canto! Elas compõem o único grupo de animais que
possuem penas, as quais podem ter as mais diversas cores. São ovíparas, ou seja, botam ovos; para
isso constroem os mais variados ninhos utilizando-se de diferentes tipos de material.
As espécies desse grupo apresentam uma grande diversidade de formas, tamanhos e hábitos. Existem
aves de poucos centímetros até algumas que podem atingir mais de dois metros de altura, como
o avestruz, a maior ave do mundo. Embora a maioria esteja adaptada ao voo, existem algumas
exceções, como, por exemplo, o pinguim, que não voa, mas pode nadar e mergulhar.
O casuar possui, em um dos dedos, uma unha em forma de punhal que pode chegar a 15 cm de
comprimento, usada para defesa. É uma ave de comportamento agressivo.

Casuar / Casuarius casuarius
Ema / Rhea americana

A ema é maior ave brasileira. No mundo, é a
segunda mais veloz em corridas, alcançando
cerca de 60 km/h, perdendo somente para
o avestruz. A destruição do seu hábitat para
abrir espaço para a agricultura e para a
pecuária é a principal causa da diminuição
das populações dessa espécie.
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Avestruz / Struthio camelus

A harpia ou gavião-real é uma das maiores e mais fortes aves de rapina do planeta,
com envergadura de 2,5 metros e peso de até 9 kg. Alimenta-se de animais de porte
médio, como aves, preguiças e até macacos grandes como os bugios.

Guará / Eudocimus ruber
Harpia / Harpia harpyja

A origem do nome popular “urubu-rei” deve-se ao fato de esta espécie ser
a primeira a chegar às carcaças de animais para alimentar-se. O animal
possui o bico mais adaptado para dilacerar o alimento do que as outras
espécies de urubus. O urubu-rei prefere se alimentar de comida mais fresca,
enquanto as demais espécies têm preferência por carne em decomposição.

Urubu-rei / Sarcoramphus papa

Cisne-branco / Cygnus olor

Marreco-de-anel / Callonetta leucophrys

Você sabia? O estudo das aves é chamado de ornitologia.

A arara-azul-grande é a maior de todas as araras, se
destacando por possuir o bico mais forte entre as aves
do grupo dos papagaios e araras. Está ameaçada
de extinção devido à destruição do seu hábitat e ao
tráfico de animais silvestres.

Arara-azul-grande / Anodorhynchus
hyacinthinus

Mutum-do-sudeste / Crax blumenbachii

Arara-azul-de-lear / Anodorhynchus leari

Pavão-verde/Pavo muticus

O sabiá-laranjeira é a ave símbolo do Brasil, embora a ararajuba seja a preferida por alguns
ornitólogos (pesquisadores de aves) devido as suas cores verde e amarela e sua ocorrência
exclusiva território brasileiro.

Ararajuba / Guaruba guarouba

Tiriba-de-orelha-branca / Pyrrhura leucotis

Papagaio-de-peito-roxo / Amazona vinacea

Corujão-orelhudo / Bubo virginianus

As corujas possuem plumagem extremamente macia; são animais silenciosos
devido a uma adaptação das penas das asas que elimina os ruídos de voo.
Isso impede que as corujas sejam detectadas por suas presas, normalmente
pequenos roedores.
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As aves têm vários tipos de bicos que estão relacionados aos seus hábitos alimentares. E, também,
tipos de pés distintos, que indicam como e em que ambiente elas vivem.

Tucano-açu / Ramphastos toco
Japu / Psarocolius decumanus

Araponga / Procnias nudicollis

Mamíferos
Os mamíferos compreendem um grupo de animais bastante familiar para nós. Fazem parte dele
os cães, gatos, roedores, macacos, cavalos, veados, morcegos, baleias e muitos outros, inclusive o
próprio homem.
As principais características desse grupo são: presença de pelos e de glândulas mamárias, as quais
produzem o leite com que as fêmeas alimentam os filhotes.

Tamanduá-bandeira / Myrmecophaga
tridactyla

Para dormir, o tamanduá-bandeira procura um local seguro,
onde se deita com a cabeça
entre as pernas e com a cauda
cobrindo todo o corpo, de forma que, no meio da vegetação,
ele fique quase imperceptível.

O chimpanzé consegue transmitir uma grande variedade
de informações por meio de
olhares, expressões faciais,
posturas e por um repertório
de sons que inclui gemidos,
grunhidos, urros e ruídos que
parecem suspiros.
Chimpanzé / Pan troglodytes

O bugio é famoso por ter uma
vocalização muito possante, que pode
ser ouvida por toda mata, e pela
presença de pelos mais compridos nos
lados da face, formando uma espécie
de barba.
Bugio / Alouatta guariba
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Você sabia? Uma característica dos mamíferos é a capacidade de brincar. Com

brincadeiras, os jovens mamíferos aprendem quase tudo do que necessitam saber para
a vida adulta.

Gorila / Gorilla gorilla

Desde 1975 o Jardim Zoológico de Belo Horizonte
mantém em seu plantel gorilas da subespécie Gorilla
gorilla gorilla. De lá pra cá foram várias as tentativas
de formar um grupo que pudesse se reproduzir... E isso
aconteceu em 2014, com o nascimento de “Sawidi”
e “Jahari”, primeiros filhotes de gorilas nascidos na
América do Sul!
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Cuxiú-preto / Chiropotes satanas

Macaco-parauacu / Pithecia irrorata

Os macacos-prego, assim como outros primatas,
frequentemente utilizam pedras e troncos como
ferramentas para quebrar frutos de casca dura
e alimentar-se da polpa. Podem, também,
utilizar gravetos para retirar insetos que estão
em locais de difícil acesso. O macaco-prego
habita as florestas tropicais.

Macaco-prego-do-peito-amarelo / Sapajus
xanthosternos

Quando nascem, os filhotes do mico-leão-dourado
(geralmente gêmeos) recebem cuidados tanto da
mãe quanto do pai, sendo, inclusive, transportados
por ambos.
Mico-leão-dourado / Leontopithecus rosalia

São ótimos cavadores e, com suas unhas,
abrem galerias no solo. Abrigam-se em
ocos de árvore e buracos de tatu. Possuem
uma adaptação para viver em regiões
alagadas: seus dedos são ligados por
uma membrana, o que os torna hábeis
nadadores e mergulhadores...Esses são
os cachorros-do-mato-vinagre!
Cachorro-do-mato-vinagre / Speothos
venaticus
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A onça-pintada e a onça-preta são da mesma espécie. Existe apenas uma diferença na pigmentação
da pele (melanina), sendo que a onça-preta possui maior quantidade desse pigmento.

Tigre-siberiano / Panthera tigris altaica
Onça-pintada / Panthera onca

A onça-pintada é a maior espécie da
família dos felinos que ocorrem na
América, medindo de 2 a 2,5 metros,
e seu peso pode chegar a 160 kg.

Leão / Panthera leo

O lobo-guará é um animal
tímido e, diferentemente de
outros mamíferos, é monogâmico, ou seja, no período
de acasalamento, fica só
com seu par.
Lobo-guará / Chrysocyon brachyurus

A tromba do elefante faz o papel de dedo, mão
e braço, e é com ela que ele consegue pegar os
alimentos e a água que se encontram no chão.
Elefante-africano / Loxodonta africana

A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil,
alcançando até 1,20 metro de altura. Os adultos
têm pelagem totalmente marrom-acinzentada;
já os filhotes apresentam manchas e listras
horizontais brancas ou amareladas, as quais
desaparecem depois dos 5 meses de idade.

Anta / Tapirus terrestris

Rinoceronte-branco / Ceratotherium simum

O rinoceronte gosta de banhar-se
na lama, especialmente quando
a temperatura está alta, pois isso
ajuda a refrescar seu corpo, além
de protegê-lo de ectoparasitas,
como mosquitos e carrapatos.
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Camelo / Camelus bactrianus

Cervo-nobre / Cervus elaphus

Órix / Oryx gazella

O hipopótamo possui, distribuídas por todo o corpo,
glândulas que secretam um líquido viscoso de cor
avermelhada, cuja finalidade é manter a pele sempre
úmida, mesmo quando o animal está na terra. Essa
secreção também protege a pele contra infecções e,
possivelmente, contra queimaduras de sol.

Girafa / Giraffa camelopardalis

Apesar do tamanho do pescoço, a girafa possui sete
vértebras cervicais, exatamente o mesmo número
presente em qualquer outro
mamífero. As vértebras são
alongadas e encaixam-se
perfeitamente umas nas
outras, permitindo que seu
pescoço seja muito flexível.

Hipopótamo / Hippopotamus amphibius

O corpo do ouriço-cacheiro é coberto por
“espinhos” que, na verdade, são pelos
duros modificados que alcançam até 10
cm de comprimento.
Ouriço-cacheiro / Sphiggurus villosus
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Borboletário
Aberto à visitação pública em 1996, o Borboletário oferece uma oportunidade
única de lazer e aprendizagem. É um local mágico, onde as borboletas vivem
em harmonia com as plantas e as pessoas que as visitam.
As borboletas são insetos que passam por uma transformação que chamamos
de metamorfose. Ao longo da vida, elas vivenciam quatro fases bem
diferentes: o ovo, a lagarta, a pupa e a borboleta adulta.

Ciclo de vida da
borboleta
Heraclides thoas
Etapa 1 do ciclo (ovos):
Os ovos são depositados, pelas borboletas,
nas folhas das plantas que servirão de
alimento para as lagartas.

Etapa 3 do ciclo (pupa):
Após crescerem e mudarem de pele diversas
vezes, as lagartas transformam-se em pupas.

As borboletas são
importantes para a
natureza, pois polinizam as plantas! Ao
pousarem nas flores
para se alimentar de
néctar, seus corpos ficam cobertos de pólen, o qual elas levam
de uma flor para
outra. Parte da flor
polinizada se transforma em fruto com
sementes que, mais
tarde, vão dar origem a novas plantas.

Etapa 2 do ciclo (lagarta):
Dos ovos, nascem as lagartas, que se
alimentam exclusivamente das folhas das
respectivas plantas.

Etapa 4 do ciclo (borboleta):
Depois de certo tempo e após intensa
transformação, nasce uma linda borboleta.

Borboleta-júlia / Dryas lulia

Borboleta-estaladeira / Hamadryas
februa

Borboleta-da-couve / Ascia monuste

Borboleta-capitão-do-mato / Morpho
helenor
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JARDIM BOTÂNICO
Jardins botânicos são instituições que guardam coleções documentadas de plantas, visando a pesquisa
científica, a conservação, a exposição e a educação.
O Jardim Botânico da FPMZB é um espaço de lazer e educação, mas é também um local de produção de
conhecimento sobre temas que envolvem a conservação de plantas, principalmente de plantas ameaçadas
de extinção. Em parceria com universidades e outras instituições de pesquisa, a equipe do Jardim Botânico
trabalha sério para tentar conter a perda desenfreada das espécies e de seus habitats. Desta forma, subsidia
os tomadores de decisão a elaborarem políticas públicas de proteção e colabora no desenvolvimento de
programas educativos e de divulgação da flora regional para que as ações de conservação se tornem mais
efetivas.
Sua equipe tem se dedicado a projetos de conservação da biodiversidade vegetal como, por exemplo,
pesquisas relacionadas ao cultivo de espécies ameaçadas de extinção de MG; o cultivo de plantas nativas
para recuperação de áreas degradadas e arborização urbana; o desenvolvimento de pesquisas e práticas
para o controle de pragas e doenças sem o uso de agrotóxicos; e o desenvolvimento de coleções de
referência para estudos botânicos.
Na área de visitação do Jardim Botânico, podemos encontrar um grande acervo de plantas distribuídas em
cinco estufas, seis jardins temáticos, lagos e cinco praças, que apresentam a riqueza de espécies do Brasil e
de outras partes do mundo. Vale a pena conhecer!

Visão geral da área de visitação

Coleção Etnobotânica
Herbário - Coleção de plantas secas identificadas pelo nome científico

Produção de mudas

Fitossanidade
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Estufas
Três estufas do Jardim Botânico são destinadas a representar tipos de vegetação que encontramos
em Minas Gerais: Caatinga, Mata Atlântica e Campos Rupestres. Estes espaços procuram retratar
os biomas não só através da caracterização física e do cultivo de plantas típicas, mas também com
a inserção de alguns aspectos culturais relacionados à região.

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro!
Nesta estufa está representada a diversidade das
formas de vegetação e dos costumes das pessoas do
Norte e do Nordeste de Minas.

Estufa da Caatinga

Cabeça-de-frade / Melocactus levitestatus

Estufa da Mata Atlântica

Uma das mais famosas espécies da Mata
Atlântica, não só pela qualidade da madeira,
mas também pelo porte e pelo tempo de vida,
o jequitibá alcança até 40 metros de altura!
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Jequitibá / Cariniana estrellensis

Chamaecostus cuspidatus
Palmeira-juçara / Euterpe edulis

Da palmeira-juçara é retirado um produto muito apreciado, o palmito, consumido in
natura ou em conservas. Para isso é necessário cortar a árvore, o que tem causado o
desaparecimento da espécie em seus ambientes naturais.

Canela-de-ema / Vellozia compacta

Estufa de Campo Rupestre

Na estufa de Campo Rupestre, um dos ecossistemas encontrados
no Cerrado, podemos conhecer a flora típica das serras de
Minas Gerais! Muitas delas são plantas raras, de difícil cultivo
e que podem estar ameaçadas de extinção!
Sempre-viva

As outras duas estufas do Jardim Botânico, Evolução I e II, nos leva a conhecer a
história evolutiva das plantas no decorrer das eras geológicas. Moldes representam
plantas e animais já extintos e o plantio de espécies das mais variadas famílias
botânicas demonstram a explosão de diversidade das eras mais recentes.
Destaca-se o importante papel dos agentes polinizadores e dispersores na lenta
construção dessa biodiversidade e, por contraponto, a rapidez com que a ação
humana é capaz de promover a extinção de espécies.

Estufa de Evolução I

Nas estufas evolutivas e nas praças do entorno
estão concentradas, num espaço relativamente
pequeno, uma grande diversidade de plantas:
samambaias, gimnospermas e angiospermas com
os mais variados tipos de flor e fruto. Um local
ideal para dar uma ótima aula de Botânica!

Estufa de Evolução II
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Jardins Temáticos
Nos seis jardins temáticos, o visitante entra em contato com muitas formas de plantas, fragrâncias,
cores e flores. Estes espaços se integram na paisagem entre as estufas e se revelam muito propícios
ao ensino da botânica, ao lazer, à contemplação e ao descanso do público visitante.

A macaúba fornece madeira de longa durabilidade, usada em construções
rurais. As folhas oferecem fibras têxteis para redes e linhas de pesca. Da
polpa dos frutos extrai-se gordura comestível.

Macaúba / Acrocomia aculeata

Jardim das Palmeiras

O dendê é uma importante fonte de óleo vegetal
no mundo, destinado à indústria e à culinária.

Dendê / Elaeis guineensis
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Bromélia-imperial / Alcantarea imperialis
Jardim das Bromélias

Em uma bromélia podem conviver
harmonicamente variadas formas de
vida. Desde seres microscópicos até
répteis e anfíbios usam a planta como
abrigo, para buscar alimento e para se
reproduzirem. A polêmica afirmação
de que bromélias são vilãs por serem
criadouros de mosquitos transmissores
de doenças deve ser considerada
com cuidado, pois, geralmente são
microambientes muito equilibrados.
Caroá / Neoglaziovia variegata

O caroá é um importante recurso natural na vida do
sertanejo, uma vez que oferece fibras de excelente
qualidade, sendo três vezes mais resistentes que a juta.

Os pequenos frutos da monstera são
agrupados em forma de espiga e
são comestíveis; o gosto lembra uma
combinação de banana e abacaxi.

Jardim das Folhagens
Ctenanthe sp.

Costela-de-adão / Monstera deliciosa

A babosa (Aloe vera) é uma
das plantas medicinais de
uso tradicional mais antigo
que se conhece. Ela é um
excelente cicatrizante da
pele e é muito utilizada,
até hoje, no tratamento
da queda de cabelo e no
combate a doenças do couro
cabeludo.

Jardim de Plantas Medicinais

Babosa / Aloe vera
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Azeitona-do-mato / Vitex polygama
Avelós / Euphorbia tirucalli

Jardim de Flores e Cores

Zínia / Zinnia elegans

As palminhas têm grande importância para os povos de
regiões áridas, pois são fonte de alimento para o gado na
época da seca.

Palminha / Tacinga inamoena

Jardim de Suculentas

A planta ora-pro-nobis é da família dos cactos;
tem alto teor de proteínas e é muito usada na
culinária mineira. Mas cuidado! Nem todas as
variedades desta planta são comestíveis.
Ora-pro-nobis / Pereskia sp.
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Praças e lagos
Alguns ambientes compõem e embelezam ainda mais a área de visitação do Jardim Botânico: a
Praça Brasileira, a Praça da Caatinga, a Praça do Sol, a Praça do Fóssil, a Praça da Fonte e lagos
de Plantas Aquáticas.

Do pau-brasil se extrai uma tinta vermelha
empregada na tecelagem. Deu origem ao nome
do nosso país. Era muito comum nos tempos
coloniais, mas hoje se encontra na lista das espécies
ameaçadas de extinção devido à destruição do
seu ambiente.

Pau-brasil / Paubrasilia echinata

Praça do Fóssil
Planta aquática cruz-de-malta /
Ludwigia sedioides

Você sabia que por volta de 2.000
a.C., os egípcios desenvolveram um
meio de transformar as fibras do
papiro em uma espécie de papel?
Os rolos de papiro foram muito
utilizados na Antiguidade.
Papiro / Cyperus papyrus

No Brasil, ocorrem cerca de
25 tipos diferentes de ipês!

Ipê-amarelo / Handroanthus chrysotrichus

Imburana-de-cambão / Commiphora leptophloeos

Cedro / Cedrela fissilis

Cica, sagu / Cycas circinalis
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Jardim Japonês
O Jardim Japonês foi construído em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil,
comemorado em 2008. Com projeto paisagístico inspirado em jardins existentes no Japão, trata-se
de um espaço de lazer e contemplação, que busca uma convivência saudável e harmônica entre o
ser humano e a natureza.
São vários os elementos que compõem esse espaço e que precisam ser destacados – o lago, a
cascata artificial, as pontes, além de plantas típicas como o pinheiro oriental, a azaleia, a cerejeira
e o bambu.

Visão geral do Jardim Japonês

Detalhe do Jardim Japonês
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AQUÁRIO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
É o primeiro aquário temático de água doce do Brasil com peixes da bacia do rio São
Francisco. Tem como objetivos, além da pesquisa e da conservação das espécies dessa bacia,
a educação e o lazer dos visitantes.
Possui 22 tanques com diferentes volumes, e a capacidade total de armazenamento nos
recintos chega a 1 milhão de litros de água. Mais de cinquenta espécies de peixes da bacia
do rio São Francisco habitam o aquário!

Tanque maior

Visão geral do aquário
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Além dos tanques, o aquário conta com outros espaços, como jardins externos, uma lagoa marginal
e uma representação de mata ciliar ao longo do recinto chamado de “Ribeirão”. Estão presentes
ali espécies nativas existentes na bacia do rio, como o angico-branco, o ipê-roxo, o embiruçu, o
jequitibá e o ingá-do-brejo.
O maior tanque do aquário pode ser visto por cima, o que permite contemplar sua cenografia, que
representa a vida às margens do rio.
Na natureza, as lagoas marginais são áreas que recebem água dos rios ou de outras
lagoas. São bem conhecidas pela sua importância como berçário de peixes, principalmente
os de piracema, servindo como locais de alimentação, reprodução e abrigo.

Mata ciliar
Lagoa marginal

Tanque maior visto de cima

Preservar as matas ciliares, não poluir os cursos d’água e
não introduzir neles espécies exóticas (indivíduos naturais de
outros ambientes) são ações que contribuem efetivamente
para o bem-estar da comunidade aquática.

Além das brânquias, o cascudo pode usar o estômago
durante a respiração, o que lhe permite ficar fora da
água por um bom tempo. No Aquário do Rio São Francisco,
ele é encontrado em vários recintos alimentando-se de
detritos e algas, que surgem constantemente. Ele é o
nosso grande faxineiro!

Cascudo / Hypostomus sp.

Surubim / Pseudoplatystoma corruscans

Dourado / Salminus franciscanus

O surubim é o maior peixe da bacia do
São Francisco. Por não possuir escamas,
é conhecido como peixe de couro.
Apresenta maior atividade à noite.

O dourado também é conhecido como
“rei do rio” pela beleza da sua coloração amarelo-laranja. Dos peixes da
bacia do São Francisco que possuem
escamas, o dourado é o maior!
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A espécie de piranha da bacia do rio
São Francisco é a maior que existe! Este
peixe é capaz de arrancar pedaços de
suas presas, em razão da disposição de
seus dentes tricúspides (isto é, com três
bordas cortantes).

Matrinxã / Brycon orthotaenia

Piranha / Pygocentrus piraya

Na natureza, o pacamã fica parte do
dia enterrado no fundo arenoso dos rios,
deixando apenas os olhos e a boca à
vista. É preciso observar atentamente os
recintos do aquário para encontrá-lo.
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Pacamã / Lophiosilurus alexandri

Peixe-das-nuvens / Hypsolebias hellneri

Um peixe que cai do céu? Pode isso? Existem
espécies de peixes pequeninos que são chamados
de “peixes-das-nuvens”, porque aparecem nas
poças formadas no período das chuvas, dando a
entender que caíram do céu. Na verdade, seus ovos
estão enterrados no solo, onde se desenvolvem.
Com a chegada das chuvas e o enchimento das
poças, tais ovos eclodem e liberam os peixinhos na
água. Ali eles crescem e se reproduzem, deixando
novos ovos na poça, que se seca, esperando outras
estações chuvosas. Eles estão ameaçados de
extinção pela destruição e drenagem dessas poças!
Pirá / Conorhynchos conirostris

O pirá também é conhecido como
pirá-tamanduá devido ao seu focinho,
que lembra o do mamífero. Encontrase ameaçado de extinção.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A equipe de Educação Ambiental desenvolve uma cultura de respeito à vida, baseada no relacionamento
saudável das pessoas entre si e delas com o ambiente, especialmente com plantas e animais, por meio de
atividades lúdico-interativas apoiadas na relação entre o saber científico e o popular.
Os zoológicos e jardins botânicos têm como parte de suas funções primordiais a educação para a
conservação. Este papel educativo passa pela interpretação de seu próprio plantel de animais e das
coleções de plantas que possui, com a finalidade de atrair e cativar as pessoas e habilitá-las a atuar de
forma positiva para a preservação da biodiversidade.
E permutando o que a gente já sabe e o que a gente aprende com os outros se vai longe... Assim, a
Educação Ambiental contribui para a formação de educadores e atende às demandas do público –
famílias, escolares e outros grupos organizados – quanto a informações e orientações sobre a fauna, a
flora e o meio ambiente, promovendo bate-papos, eventos especiais e realizando visitas orientadas. Esse
pessoal é fera!

Oficina de Plantar
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Encontro com o chimpanzé

Campanhas educativas

Contação de história

Expedição Coruja

Jogo educativo

Eu observador
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Zooboteca
Aprender se divertindo: este é o lema da Zooboteca.
Este é um espaço convidativo à interação. Aqui as pessoas são estimuladas a conhecer a natureza
por meio do uso de diversos sentidos. Para isso são utilizados elementos concretos, tais como ovos de
aves e de répteis, penas, ninhos, frutos e sementes de algumas espécies representativas dos biomas
brasileiros.
Espera-se com isso que as pessoas reconheçam a diversidade da vida existente no planeta e a
importância de se preservar o meio ambiente.

Zooboteca
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A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica vem atuando no estudo, na proteção e
na conservação da fauna e da flora, e, por meio da educação ambiental, tem buscado
contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a natureza.
Esperamos que as informações aqui contidas despertem a curiosidade das pessoas e que
elas queiram entender mais e melhor o mundo em que vivemos, estimulando um novo olhar
em relação ao papel do ser humano no contexto de conservação do meio ambiente.

Referências
FACULDADES INTEGRADAS NEWTON PAIVA. Cidade e jardins: Belo Horizonte, 100 anos e o meio
ambiente – relatório de pesquisa para a Fundação Zoo-Botânica. Belo Horizonte, 1996.
FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE. Caatinga mineira: na escassez da água, vida
em abundância - caderno do educador. Belo Horizonte: Fundação Zoo-Botânica de Belo, 2004. 33 p.
FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE. Serviço de Educação Ambiental. De Jardim
Zoológico à Fundação Zoo-Botânica. Belo Horizonte: Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte,
1999. (Material educativo)
FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE. Evolução das plantas: caderno do educador.
Belo Horizonte: Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, 2008. 51 p.
MEYER, Mônica Angela de Azevedo (coord.). Que bicho que deu? pesquisa de educação ambiental
no Jardim Zoológico de BH. Belo Horizonte: UFMG, 1988. 63 p.
REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTÂNICOS. Definição. Disponível em: http://www.rbjb.org.br/
content/definicao. Acesso em: 2 jun. 2011.
WIELOCH, Dália Rizel; VEADO, Bernadette Ventura; FURTADO, Dimas. Cadernos da Fundação
Zoo-Botânica. Belo Horizonte: Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, 1997, v. 1 – Animais do
Zoológico. 236 p.
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RECOMENDAÇÕES PARA VISITAR A ZOOBOTÂNICA
O início
- A MOTIVAÇÃO e o PRAZER ao fazer uma visita à Zoobotânica, ou um parque, ou outra área
verde da cidade.
- É necessário APOIO dos colegas, dos alunos, dos pais e da direção da escola: assim, sua visita
será mais bem planejada.

DICA
Confirme as condições para a visita: dias e horários de funcionamento, taxa de entrada, infraestrutura disponível para excursões, atividades educativas e material de apoio.

O planejamento
O que fazer na visita? Por que visitar o Zoológico, o Aquário ou o Jardim Botânico?
Quem vai participar da visita?
Qual roteiro vai ser seguido?
Prepare os alunos dias antes da visita.
Informe aos pais ou responsáveis os objetivos da visita e peça auxílio na preparação de um
lanche nutritivo e fácil de carregar.

Apoio aos educadores
A equipe educativa busca apoiar o seu trabalho oferecendo atividades especiais e promovendo
troca de conhecimentos entre você e as equipes que atuam no Jardim Zoológico, Jardim Botânico
e Aquário. Para isso, disponibilizamos os seguintes serviços:
yyAtividades, campanhas e programações educativas especiais;
yyComemorações de datas do calendário ambiental;
yyEmpréstimo de material, como kits e jogos pedagógicos;
yySuporte ao desenvolvimento de pesquisas científicas e disponibilização de material para
consulta sobre fauna, flora e educação ambiental, no Centro de Documentação.
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Durante a visita
DICA

Defina as regras da visita com seu grupo, para que ele saiba o que vai encontrar e para que ele
entenda melhor a importância de conhecer e respeitar as pessoas, os animais e as plantas. Fique
atento para que a visita não se torne autoritária nem solta demais para seus alunos, e para que tudo
aconteça conforme as condições da Zoobotânica. Veja alguns itens que devem ser considerados:
yyNÃO FAÇA BARULHO: incomoda as pessoas e os animais; cuide para que sua visita ocorra de
forma tranquila e agradável.
yyPLANEJE O LANCHE: estabeleça um único horário e um só local para isso. Lanchar durante a
caminhada, nem pensar!
yyNÃO ALIMENTE OS ANIMAIS: cada um tem sua dieta própria, e apenas os tratadores do
Zoológico podem alimentá-los.
yyRESPEITE A FAUNA: não deixe que atirem objetos nos animais; isso é uma agressão e pode
machucá-los.
yyRESPEITE A FLORA: só tire fotos; plantas, jamais. Arrancar flores, frutos, brotos ou qualquer
outra parte das plantas é causar danos. Pense nisso!
yyDESTINE O LIXO: o lugar dele é na lixeira. Colabore para manter a Zoobotânica limpa.
yyPROGRAME-SE COM SEU VEÍCULO: programe onde serão o desembarque e o embarque
para ganhar tempo na sua visita.

Sugestões para um melhor aproveitamento da visita à Zoobotânica
yyQUALIDADE é MELHOR que quantidade. Não é viável visitar todas as atrações no mesmo dia;
você deve selecionar aquelas que atendem especificamente aos seus objetivos e ao horário
disponível. Venha à Zoobotânica mais de uma vez ao ano. Há muito para fazer e descobrir...
yyAqui é DIFERENTE DA ESCOLA: aproveite a visita para desenvolver atividades que não são
possíveis na escola. CRIE roteiros e estratégias que motivem os alunos a descobrir, discutir,
perguntar e TER PRAZER EM CONHECER.
yyREFLITA SOBRE SUA PRÁTICA EDUCATIVA na Zoobotânica ou em outra área verde da cidade:
veja o que deu certo e o que não deu. Troque ideias com outros educadores para que suas
visitas sejam cada vez melhores.
yyHá muito para OLHAR, OUVIR, CHEIRAR, SENTIR, APRENDER! Veja alguns exemplos:
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FAUNA
yyComportamento dos animais: se é ativo, parado, noturno, diurno etc.
yyRevestimento do corpo: se há presença de penas, pelos, escamas, carapaça etc.
yyAparência do revestimento: se é liso, enrugado, ressecado, coberto de lama etc.
yyFormato da boca e dos dentes: se é bico, boca afilada, se há presença de presas etc., e como
é sua relação com o ambiente em que o animal vive e com o tipo de alimento consumido.
yyFormato dos pés ou patas: dedos afilados, pés em forma de gancho, unhas afiadas etc., e sua
relação com o ambiente e com o hábito de vida.
yyCores: das penas, pelos, bico. Há diferenças entre o macho e a fêmea? Quais?
yyDimensões do animal: altura, comprimento, peso.
yyRelações entre o nome (científico ou popular) e alguma característica do animal.
yySons: são muitos os meios de comunicação entre os animais. Escute-os e ajude os alunos a
identificá-los.
yyCheiros: cada animal possui um odor típico, que ajuda na sua identificação e reprodução.
Quem estiver atento poderá percebê-lo.
yyAlimentação: existe diferença entre a alimentação que ocorre na natureza e aquela que é
proporcionada na Zoobotânica. Observe, nos recintos dos animais, os alimentos fornecidos
pelos tratadores.
yyAcasalamento: como são os rituais, a convivência do casal, a construção de ninhos etc.
yyFilhotes: qual a quantidade deles, o tamanho, se têm cores diferentes, qual o cuidado que
recebem dos pais.
yyInter-relações: como os membros de um mesmo grupo se relacionam, como se dão os cuidados
familiares e a convivência entre espécies etc.
yyAnimais que vivem livres na Zoobotânica: existem dezenas de espécies, como caxinguelês,
cigarras, borboletas, calangos, micos, além de aves como quero-queros, tucanos, saracuras,
jacus, bem-te-vis, anus, pica-paus, joões-de-barro, caracarás e muitos outros. Atenção: eles
obtêm os alimentos de que necessitam em seu ambiente natural e não devem ser alimentados
pelas pessoas.

FLORA
Há variedade de plantas, nativas e exóticas, muitas delas cultivadas e conservadas há dezenas
de anos. Você pode conduzir seus alunos a perceber essa riqueza durante as visitas a qualquer
uma das áreas da Zoobotânica. Estimule a observação e a curiosidade dos alunos sobre
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aspectos como:
yyCheiros: algumas flores e folhas possuem aromas, mas, para senti-los, não é necessário
arrancar pedaço das plantas; se todos assim fizerem, o que será dos nossos jardins?
yyCores e formas: são muito variadas; incentive todos a observá-las. Promova atividades
lúdicas, como charadas e adivinhas que estimulem a curiosidade das turmas.
yyReprodução: muitas pessoas não reconhecem que as plantas são seres vivos e muito menos que
elas se reproduzem. Mostre seus mecanismos de reprodução: floração, frutificação etc.
yyBiomas: na Zoobotânica estão presentes espécies vegetais representativas de vários
ecossistemas do planeta. Procure mostrá-las e destacar suas características e fases de
desenvolvimento ao longo do ano.
yy Ajude seus alunos a perceber e compreender as relações entre as plantas e os animais, os
ambientes e as pessoas, na natureza.
Para agendar visitas e atividades educativas e verificar quais instituições possuem direito a
gratuidade, enviar e-mail para: agendazoobotanica@pbh.gov.br
Gerência de Educação Ambiental
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA – UNIDADE ZOOBOTÂNICA
Av. Otacílio Negrão de Lima, 8000 – Pampulha – BH /MG
CEP: 31.365-743. Tel. (31) 3277- 8489
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica
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ROTEIROS ORIENTADOS
ZOOBOTÂNICA – um lugar que oferece uma mostra da flora e
fauna do planeta.
Com uma área de mais de 120 hectares (correspondente a
nada mais nada menos que 162 campos de futebol como o Mineirão)
a Zoobotânica abriga muitas espécies de vida livre e mantém um
acervo diversificado, constituído não só por plantas e animais exóticos,
ou seja, que não pertencem à flora e à fauna brasileiras, mas também
por plantas e animais nativos, isto é, que ocorrem naturalmente em
nosso país.
Visitar a Zoobotânica é uma experiência marcante para
pessoas de diferentes faixas etárias. Ter a oportunidade de apreciar
e conhecer um pouco a diversidade da flora e da fauna existente no
planeta desperta uma relação poderosa com a natureza, uma vez
que neste itinerário se pode chegar ao apreço e ao respeito para
com todas as formas de vida, caminho este fundamental quando se
trabalha em prol da conservação da biodiversidade.
No entanto, se as pessoas dispõem de tempo limitado para
permanecer no local, devem concordar que não é viável tentar
conhecer tudo em uma única visita. Por isso, programe-se!... Pensando
nisso, nossa equipe sugere alguns ROTEIROS ORIENTADOS, para que
o público, antes mesmo de vir à Zoobotânica, se informe sobre os
elementos que ela oferece e saiba como eles se encontram dispostos
ao longo dos diversos percursos. Assim, as escolhas poderão ser feitas
considerando tanto o que for mais interessante na ocasião quanto o
tempo disponível para os deslocamentos. Boa visita!!!
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Ameaçados de Extinção
Siga este percurso para encontrar exemplares de espécies que correm risco de desaparecer da
nossa fauna.

MAMÍFEROS
AFRICANOS

AVES

→

Elefante
Rinoceronte
-branco

→

MAMÍFEROS
BRASILEIROS

→

PEQUENOS
PRIMATAS

GORILAS

→

→

→

PRAÇA DAS
AVES

Chimpanzé

Tamanduá-bandeira
Lobo-guará
Anta

Grou-coroado

PRIMATAS

Gorila

Mico-leão-de-caradourada
Mico-leão-dourado

Papagaio-chauá
Papagaio-do-peito
-roxo
Mutum-do-sudeste
Ararajuba
Arara-azul-grande

FELINOS

→

→

MACACO
PREGO

Onça-parda
Onça-pintada
Leão

Macaco-pregodo-peitoamarelo
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Fauna Brasileira
Siga este percurso para contemplar espécies que ocorrem naturalmente em nosso país.

AVES

→

→

JACARÉ

PEQUENOS
PRIMATAS

Mico-leão-de-caradourada
Sagui-imperador
Guigó

Urubu-rei
Quero-quero
Araponga
Corrupião

CASA DE
RÉPTEIS

→

→

CERVÍDEOS

Caititu
Ouriço-cacheiro
Tamanduá-mirim

Jiboia
Cobra-papagaio
Iguana

Jacaré-do-papo
-amarelo

MAMÍFEROS
BRASILEIROS

→

Cervo-do-pantanal

Fauna dos Cinco Continentes
Siga este percurso e confira espécies representativas dos cinco continentes – África, América,
Ásia, Europa e Oceania.
HIPOPÓTAMO

CAMELO

→

→

Camelo
Lhama

→

CERVÍDEOS
BOVÍDEOS

Lagartixa-leopardo
Tigre-d’água
Píton-reticulada
Cascavel

Hipopótamo
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CASA DE
RÉPTEIS

→

PRAÇA DAS
AVES

Avestruz
Casuar
Ema
Harpia

Cervo-nobre
Cervo-dama
Órix

→

MAMÍFEROS
BRASILEIROS

→

MAMÍFEROS
AFRICANOS

Cobo-de-meia-lua
Zebra

Anta
Caititu
Veado-catingueiro
Ouriço-cacheiro

Diversidade de Plantas
Siga este percurso, que apresenta brevemente cada uma das áreas do Jardim Botânico. Tenha uma
boa visita!...

AQUÁTICAS

FLORES E CORES

→

Neste Jardim
se encontram
plantas que
florescem em
diferentes
períodos do ano.

→

PRAÇA-DOFÓSSIL

→

Aqui é possível
conhecer um tronco de
árvore fossilizado há
cerca de 120 milhões
de anos.

Algumas plantas se
desenvolvem no solo,
outras na água...
Pare e observe a
diversidade de
detalhes que estas
plantas apresentam.

MEDICINAIS
E TÓXICAS

→

PRAÇA-DACAATINGA

PALMEIRAS

→

Aqui é possível conhecer
algumas árvores típicas desse
bioma exclusivamente brasileiro.
Aproveite para levar uma
lembrança da visita... Tire
uma foto no painel “Visitei a
Caatinga Mineira”.

Este Jardim tem a forma
de um cocar indígena...
Uma homenagem aos
índios. Lembre-se: algumas
plantas têm propriedades
medicinais e podem ser
usadas como remédio,
desde que com critérios.

FOLHAGENS

→

→

SUCULENTAS

As plantas deste
Jardim chamam a
atenção devido aos
diversos tamanhos,
texturas, formas e
cores de suas folhas.

Estas plantas são abundantes nas
regiões Norte e Nordeste do país.
Devido a seu porte alto e elegante,
elas se destacam no ambiente.

Neste Jardim são encontradas plantas
que ocorrem em ambientes que enfrentam
longos períodos de escassez de água.
O mandacaru e a palma são algumas
espécies aí representadas.
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Jardim Japonês – Um convite à contemplação
Neste roteiro, são apresentados elementos típicos desse tipo de jardim, criado em comemoração ao
centenário da imigração japonesa no Brasil.

PORTAL DE
ENTRADA

→

Torii – representa
a divisão entre o
mundo comum e o
mundo divino.

PLANTAS

NATIVAS E EXÓTICAS

→

LAGO E CARPAS

A água representa a vida.
A carpa é símbolo de
fertilidade e prosperidade.
Esse peixe é considerado
o “rei do rio” devido à
sua habilidade em nadar
contra a correnteza e à sua
determinação em superar
obstáculos.

Um dos objetivos da construção do Jardim
Japonês é celebrar a amizade entre os povos.
Sendo assim, no projeto paisagístico se torna
interessante utilizar tanto plantas de origem
asiática, como a cerejeira e a azaleia, quanto
espécies nativas do Brasil, como o mogno e o
jacarandá-da-bahia.
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→

LANTERNAS
DE PEDRA

→

Torô – Surgiu como
forma de expressar
a devoção religiosa.
Ilumina a mente de
quem percorre o
Jardim. Um dos torôs
presentes nesse local
é do modelo do
Templo Sen-Nyu de
Kioto.

→

PONTES

CASCATAS

→

CASAS DE CHÁ

A cascata significa a
continuidade da vida.
Segue um ciclo natural
sujeito a muitas variações
de intensidade. Consiste num
elemento que, seja em forma
de pequenas ondas, seja
como um simples murmúrio,
simboliza as mudança que
ocorrem ao longo do tempo.

Taiko Bashi – Representa a
evolução para um nível superior
em termos de engrandecimento,
amadurecimento e
autoconhecimento.

Sukiya é uma pequena casa, onde
se realiza a Cerimônia do Chá
(chanoyu). Esta consiste na arte de
servir e beber o “matcha”, um tipo
de chá verde pulverizado.
Esta cerimônia foi desenvolvida
com o objetivo de purificar a alma
do homem, confundindo-a com a
natureza.

Aquário – Um passeio pelo Rio São Francisco
Por meio dos elementos deste roteiro, é possível contar um pouco da história do maior curso
d'água inteiramente brasileiro.

CASCATAS

→

TANQUES
MENORES

Representa a Cachoeira
Casca d’ Anta, a
maior existente no
rio São Francisco.

Cascudo-preto
Dourado
Pacamão
Pirá
Piranha

→

LAGOA
MARGINAL

→

Pequeno lago
temporário
que, durante o
período de cheias,
proporciona
condições ideais
de reprodução e
abrigo.

VAPOR BENJAMIM
GUIMARÃES

→

ESPAÇO PEIXES
DE ÁGUA DOCE

Local onde,
de terça a
sexta-feira,
são realizadas
atividades
educativas.

Única embarcação
a vapor restante no
mundo. Embora tenha
sido construída em 1913,
começou a navegar no
rio São Francisco só em
1926.

MATA CILIAR

→

→

TANQUES SÃO
FRANCISCO

Ela é fundamental
para a vida do rio.
Suas raízes fixam o
solo das margens,
evitando erosão; suas
copas proporcionam
sombra; e suas
folhas, flores e frutos
constituem fonte de
alimento para a fauna.

Surubim
Matrinxã
Piau

AJUDE-NOS A CUIDAR DA ZOOBOTÂNICA:
aO FOTOGRAFAR, Não use O flash, pois é prejudicial para os peixes.
Não toque no vidro dos tanques, para não interferir no comportamento dos animais.
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SEJAM BEM-VINDOS À FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA | Zoológico, Jardim Botânico e Aquário da Bacia do Rio São Francisco.

Mapa da Zoobotânica
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