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COMO TUDO COMEÇOU

As grandes civilizações antigas mantiveram coleções de animais perigosos e 
exóticos porque era sinal de riqueza e poder dos governantes da época.

Rei Ptolomeu I do Egito (anos 336 e 323 a.C) - Rainha Hatshepsut 
1490 a. C em Tebas.. 



Criação do Zoológico de Viena – 
1752 

Considerado zoológico mais antigo existente é o Tiegarten 
Schönbrunn em Viena.



Ménagerie du Jardin des Plantes – Paris - 1793

A tradição de manter coleções de animais selvagens em coleções 
particulares permaneceu na Europa medieval. Eram denominadas 
menageries.





O Zoológico de Londres foi inaugurado em 1828 com uma intenção de 
possuir uma coleção para estudos científicos.



Aberto ao público em 1847 – aumento do interesse do público em conhecer 
os animais exóticos – resultou  no aumento de zoos pelo mundo.



Na América do Sul o 
primeiro Zoológico foi o de 
Buenos Aires em 1875.

O primeiro zoológico brasileiro 
surgiu na última década do 
Século XIX no Pará em 1896. 
Museu Emílio Goeldi  (1866). 

Os zoos latino-americanos 
surgem  ligados a 
instituições científicas ,  
como os museus, e aos  
naturalistas que 
desenvolviam pesquisas 
sobre a fauna local. Estes os 
idealizavam ou faziam a sua 
gestão. Alguns faziam 
divulgação científica por 
meio de revistas específicas.



Em 16 de janeiro de 
1888, o Barão de 
Drumond fundou o 
primeiro zoológico no 
Rio de Janeiro, no bairro 
de Vila Isabel.  

Em 1945 foi inaugurado 
o Zoológico do  Rio de 
Janeiro na Quinta da 
Boa Vista.



AO LONGO DO TEMPO ... 

 No século XIX – menágeries: eram grandes centros de exposição da vida silvestre. Os 
zoológicos se desenvolveram bastante durante nesse século assim como os protestos 
contra eles. Entendia-se por bem-estar os cuidados básicos de saúde, alimentação, higiene 
e reprodução.

 O espírito científico aumentou durante os séculos XVIII e XIX quando os zoológicos 
passaram a ser vistos como locais de estudo, e não apenas lugares para diversão.

Século XX - Pesquisas sobre o comportamento dos animais na natureza contribuiram para 
mudanças estruturais dos recintos com inserção de elementos que os tornassem 
semelhantes ao habitat do animal (abrigos, galhos, tocas). Recintos com grades  foram 
substituídos por fossos e valas.

Substituição da ideia simplista de que um animal precisa de apenas comida, água e abrigo, 
foram substituídas por dietas diversas, ideias de saúde para o corpo e para a mente.

Século XX e XXI – Preocupação cada vez maior acerca do bem-estar animal (décadas de 
50-60). 
Os zoológicos passam a ser centros de conservação da vida silvestre.

Década de 70 – surgimento de técnicas para se avaliar o bem-estar e do enriquecimento 
ambiental.

O enriquecimento ambiental torna-se uma ferramenta obrigatória dos zoológicos pois 
promove a saúde física, nutricional, mental, social dos animais. Bem-estar psicológico é 
vital.

Década de 80 – outro conceito que cresceu nessa época e é muito importante é a imersão 
paisagística pois ele mudou a política de projetar recintos. 



E O JARDIM ZOOLÓGICO DE BELO HORIZONTE?

Construção da cidade de BH em 1897. Originalmente previsto para implantar 
um zoológico onde hoje é o Minas Tênis Clube (bairro de Lourdes). 
O Parque Municipal cumpriu parte das  funções de um zoológico da época.



Jardim Zoológico – Inaugurado em 25 de janeiro de 1959

Década de 40 criação do Golfe Clube na Pampulha. Nos anos de 1950, com a 
primeira reforma do Parque Municipal, houve a transferência dos animais 
para a área do Golfe Clube. Teve início a construção dos primeiros recintos do 
Zoológico e formação do seu plantel de animais por meio de doações 
particulares. 



Décadas de 70 e 80 -  construção 
da Portaria da Pampulha e 
recuperação das áreas verdes.  



 Construção e recintos mais apropriados -  melhores 
condições para os animais e segurança para os 
funcionários. 

 Corpo técnico mais qualificado o Zoológico possibilitou um 
trabalho de planejamento mais adequado para a 
manutenção do acervo. 

 A aquisição e troca de animais passou a ser acompanhada 
por órgãos ambientais, seguindo um controle rígido das 
espécies e regras sanitárias. 

 Participação do Zoo em rede que lida com a conservação 
das espécies da fauna silvestre e que traça planos de 
manejo e diretrizes de conservação nacionais e 
internacionais. Criação da Sociedade Brasileira de 
Zoológicos em 1977. 



Fundação Zoo-Botânica de BH 
– 1991 

Jardim Botânico- 
1991

Aquário - 
2010

Parque Ecológico da Pampulha 
- 2004

Zoológico- 
1959

2017 – Fusão FZB-BH + FPM = 
FPMZB



EXEMPLOS DE INSTITUIÇÕES MANTENEDORAS DE FAUNA

1- Zoológico Urbano.

2- Jardim Zoológico Aberto (estabelecido nos anos 30 em ambientes rurais).

3- Parques Safari (visitante dirige seu próprio veículo e vê a fauna em ambiente aberto). 

4- Parques Temáticos (combinação entre parque de diversões e zoológico. Ex: Sea World e

 Disney's Animal Kingdon, nos EUA).

5- Refúgios e Santuários (valoriza o bem estar animal e assume a forma de um centro de 
reabilitação e reintrodução na natureza, porém, ainda não existe esta designação na 
legislação brasileira).

6- Zoológicos de Animais de Estimação (combinação de animais domésticos e espécies 
silvestres que são dóceis e podem ser tocados e alimentados pelo público).

7- Aquários (evoluíram de casas de peixes para abrigos de animais que vivem dentro e 
entorno da água como pinguins e lontras, etc). O jardim zoológico de Londres abriu o 
primeiro aquário público  (Casa de Peixes em 1853).

8- Zoológicos Especializados (possuem grupos específicos de animais, como um parque de 
aves, zoológicos de répteis ou jardins zoológicos de borboletas).



CENÁRIO AMBIENTAL 

Estamos diante de crescentes ameaças ambientais e redução da 
biodiversidade....

 fragmentação e perda de habitat;

desmatamento, 

queimadas,

atropelamento de animais (cerca de 475 milhões de animais /ano nas rodovias 

brasileiras)

tráfico ilegal de espécies (3ª maior prática ilícita do mundo). 

contaminação dos recursos hídricos, 

garimpo ilegal,

caça predatória,  

alterações climáticas, 

aumento de espécies invasoras ...



 A maioria das pessoas têm interesse pelos animais;

 Grande parte da população vive nos centros 

urbanos e tem pouco ou nenhum contato com a 

natureza; 

 Os zoos têm audiência muito vasta e atingem 

milhões de pessoas em todo o mundo;

 Têm uma gama de conteúdos e oportunidades 

educacionais . 

OS ZOOLÓGICOS PODEM CONTRIBUIR PARA DIMINUIR 
ESSAS AMEAÇAS?



Estratégia Mundial de Zoológicos e Aquários para a 
Conservação (WAZA,2015):

 “...os zoológicos e aquários devem desenvolver programas 

educacionais que ajudem a esclarecer as origens 

socioeconômicas das ameaças que afetam a natureza, 

desempenhando assim um papel ativo na sensibilização da 

opinião pública e política sobre a relação entre o consumo, o 

estilo de vida, a sobrevivência das espécies e os sistemas 

biológicos.”



O ZOOLÓGICO DE BELO HORIZONTE TEM O ZOOLÓGICO DE BELO HORIZONTE TEM 
COMO OBJETIVOS: COMO OBJETIVOS: 

EducaçãoEducação

PesquisaPesquisa

““Lazer”Lazer”11

ConservaçãoConservação

1 1 Aqui entendido como contemplação, descanso, contato com a Aqui entendido como contemplação, descanso, contato com a 
naturezanatureza.
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A SUA MISSÃO É:A SUA MISSÃO É:

Assegurar o bem-estar dos animais que estão sob os 
nossos cuidados, fornecendo subsídios para ações 
educativas, de pesquisa e conservação da fauna.

Assegurar o bem-estar dos animais que estão sob os 
nossos cuidados, fornecendo subsídios para ações 
educativas, de pesquisa e conservação da fauna.



E DE ONDE VEM OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO? E DE ONDE VEM OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO? 

 Permuta com outras 
instituições.

Por meio dos órgãos de 
fiscalização: nas ações de 
combate ao tráfico de 
animais silvestres, 
licenciamento ambiental, 
etc.

Foto: Arquivo Cetas BH



E DE ONDE VEM OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO? E DE ONDE VEM OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO? 

 Através dos Planos de 
Ação Nacional para 
Conservação de 
Espécies Ameaçadas 
de Extinção (PAN’s).

O PAN é um instrumento de O PAN é um instrumento de 
gestão e de políticas públicas, gestão e de políticas públicas, 

construído de forma construído de forma 
participativa, a ser utilizado para participativa, a ser utilizado para 
o ordenamento e a priorização o ordenamento e a priorização 

de espécies e ambientes de espécies e ambientes 
naturais, com um objetivo naturais, com um objetivo 

estabelecido em um horizonte estabelecido em um horizonte 
temporal definido.temporal definido.

Imagens: Internet



E DE ONDE VEM OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO? E DE ONDE VEM OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO? 

 Nascimento no próprio Zoo.

Foto: Suziane Fonseca

Foto: Daniel Alves



BEM-ESTAR ANIMALBEM-ESTAR ANIMAL

“Os zoológicos e aquários têm a 
responsabilidade de atingir elevados 
padrões de bem-estar animal em 
apoio aos seus objetivos como 
organizações conservacionistas 
modernas”.

Estratégia Mundial de Bem-estar Animal dos Zoológicos e 
Aquários – WAZA.

O bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação 
às suas tentativas de adaptar-se ao seu ambiente 

(Donald Maurice Broom, 1986).

Foto: Arquivo Zoobotânica

O Programa de Bem-estar Animal do Zoológico de BH 

se baseia no Modelo dos Cinco Domínios.



Foto: Arquivo Zoobotânica
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Ambiente... Condições 
favoráveis oferecem 
conforto e segurança 

contínuos.



Foto: Humberto Mello
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Foto: Humberto Mello

RECINTO 
MISTO



Nutrição... O consumo 
adequado de alimentos 

nutritivos é uma experiência 
permanente e agradável.

Fotos 1 e 2: Suziane Fonseca

Foto: Humberto Mello



Cuidados com a saúde... Contínua boa 
saúde física garante robustez e vitalidade.

Fotos: Arquivo Zoobotânica



Fotos: Arquivo Zoobotânica

Interações comportamentais... 
Todas as interações com as quais o 
animal se depara interfere negativa 

ou positivamente na vida dele.



Foto: Rízzia Botelho

Estado mental... Experiências 
negativas relacionadas com a 

sobrevivência são mínimas, e conforto, 
prazer, interesse 

e confiança são experiências 
positivas comuns.

Foto: Arquivo Zoobotânica



Quando as pessoas têm a oportunidade de Quando as pessoas têm a oportunidade de 

observar os animais expressando observar os animais expressando 

comportamentos próprios da espécie, tornam-se comportamentos próprios da espécie, tornam-se 

mais motivadas e, consequentemente, mais mais motivadas e, consequentemente, mais 

receptivas às mensagens de conservação.receptivas às mensagens de conservação.



“Segundo a Associação Internacional de Educadores de 

Zoológicos, Educação para Conservação é o processo de 

influenciar as atitudes das pessoas e suas emoções,                   

    através de informações sobre a vida selvagem e a natureza. 

Isto é feito através dos esforços de educadores e                       

 intérpretes especializados, que utilizam uma variedade de 

técnicas, métodos e avaliações para reconectar as pessoas    

ao mundo natural”.



NOSSA MISSÃO: “Contribuir para o fortalecimento da cultura de 
respeito à vida, baseada no relacionamento saudável das pessoas entre 
si e com o meio ambiente”.

NOSSA VISÃO: Contribuir para a sensibilização e conscientização das 
pessoas, resultando em mudanças de comportamentos e atitudes 
sustentáveis que contribuam para a conservação dos ambientes natural 
e antrópico.

NOSSOS VALORES: pretende-se que por meio da educação para 
conservação se consiga estimular: a COOPERAÇÃO entre as pessoas, a 
AUTONOMIA – capaz de torná-las aptas para contribuir para minimizar 
os problemas ambientais – a compreensão sobre a DIVERSIDADE e o 
RESPEITO a todas as formas de vida.



Os nossos propósitos são:Os nossos propósitos são:

fortalecer a conexão das pessoas entre si e com a 
natureza, a fim de aumentar a compreensão e o 
respeito sobre os ambientes natural e construído.

Sensibilizar o público para uma convivência 
harmônica entre pessoas + animal + planta + 
ambiente, promovendo o equilíbrio das relações entre 
estes para o bem-estar comum;

atrair, cativar, motivar e habilitar as pessoas para 
engajarem de forma positiva na conservação da 
biodiversidade e dos recursos naturais;



Atualização da nossa proposta Atualização da nossa proposta 
educativa - 2022educativa - 2022

https://envolverde.com.br/wp-content/uploads/ODS-
planeta.jpg



As nossas ações:As nossas ações:

 Apoio às instituições escolares e assistenciais.

↑ Jogo “Dominó do 
Cerrado”

↓ Observando o mico-
estrela                  

(Callithrix penicillata)
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As nossas ações:As nossas ações:

↑ Materiais educativos disponibilizados no 
site da PBH.



As nossas ações:As nossas ações:
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↓ Livros para Colorir Temáticos

Cursos disponibilizados na 
Plataforma EAD/PBH →

1º Para os Articuladores de 
Leitura/SMED.

2º Para Educadores da SMED e 
outros Servidores da PBH.



As nossas ações:As nossas ações:

 Desenvolvimento profissional

↑ Formação de Professores e Monitores da 
SMED - 1º semestre de 2020

 (atividade realizada antes do início da Pandemia de 
Covid-19)

↑ Minicurso “Educação para 
Conservação”

Fotos: Rízzia 
Botelho



As nossas ações:As nossas ações:

Fotos: Rízzia 
Botelho

↑ Apresentação de recursos 
didáticos para educadores da 

SMMA/Sete Lagoas, MG.

Foto: Arquivo 
Zoobotânica

↑ Visita ao Borboletário - atividade de 
formação de Professores e Monitores da 
SMED.



As nossas ações:As nossas ações:

Formação de Vigias e 
Auxiliares de Serviços Gerais 

sobre a temática 
“Atropelamento de Fauna”. →

← Formação dos funcionários 
da SUDECAP que estavam 
trabalhando em obras nos 

recintos dos animais.

Foto: Vanessa 
Moreira
Fotos: Rízzia 
Botelho

Foto: Rízzia Botelho



As nossas ações:As nossas ações:

Reunião do Grupo de Educadores 
Ambientais Tema “Pesquisa em Educação”

Congresso AZAB-2019 sediado pelo 
Zoológico de BH/FPMZB ↓

↑ Atividade de formação dos 
estagiários da Gerência de Educação 

Ambiental Tema “Répteis”
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Foto: Arquivo 
Zoobotânica



As nossas ações:As nossas ações:

Visitas TécnicasVisitas Técnicas

Fotos: Rízzia Botelho

 Educação para Conservação



As nossas ações:As nossas ações:

Visitas TécnicasVisitas Técnicas

Fotos: Rízzia Botelho



As nossas ações:As nossas ações:

Bate-papo “Conhecendo diferentes Bate-papo “Conhecendo diferentes 
animais” animais” ↓↓ e  e →→

Fotos: Rízzia Botelho

Bicho-pauBicho-pau



As nossas ações:As nossas ações:

Bate-papo “Conhecendo diferentes Bate-papo “Conhecendo diferentes 
animais” animais” 

Fotos: Rízzia Botelho



As nossas ações:As nossas ações:
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Programações Educativas Programações Educativas 
EspeciaisEspeciais

 Contação de História ↑ e Caça ao 
Tesouro →

Foto: Rízzia Botelho
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Foto: Arquivo Zoobotânica



As nossas ações:As nossas ações:

Fotos: Rízzia Botelho

Dia Mundial do Leão – Visita 
aos bastidores do recinto de 

felinos.

Exposição “Biodiversidade da 
Zoobotânica”

Reabertura gradual da instituição – 
outubro de 2020.



As nossas ações:As nossas ações:
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Visita às Exposições Visita às Exposições 

 “Quem deixou as pegadas?” ↑, “Quem botou o 
ovo?” ↑ “Quem construiu o ninho?” → 

Fotos: Rízzia 
Botelho



COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS COM PROGRAMAS DE COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS COM PROGRAMAS DE 
CONSERVAÇÃOCONSERVAÇÃO

PAN - Plano de Ação Nacional STUDBOOK AZAB
1 Cachorro-do-mato-vinagre PAN Canídeos Silvestres Studbook Nacional
2 Lobo-guará PAN Canídeos Silvestres Studbook Nacional e Internacional
3 Arara de Lear PAN Aves da Caatinga - Programa de Conservação Ex situ
4 Mutum de Alagoas PAN Aves da Mata Atlântica
5 Mutum do sudeste PAN Aves da Mata Atlântica
6 Onça parda PAN Grandes Felinos
7 Onça pintada PAN Grandes Felinos
8 Gato palheiro PAN Pequenos Felinos
9 Macaco-barrigudo PAN Primatas Amazônicos

10 Macaco aranha PAN Primatas Amazônicos 
11 Mico-leão-dourado PAN Primatas da Mata Atlântica Studbook Internacional
12 Mico-leão-preto PAN Primatas da Mata Atlântica Studbook Internacional
13 Muriqui PAN Primatas da Mata Atlântica
14 Sagui-da-serra-escuro PAN Primatas da Mata Atlântica
15 Mico-leão-de-cara-dourada PAN Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça-de-coleira Studbook Internacional
16 Macaco-prego-de-peito-amarelo PAN Primatas do Nordeste Studbook Nacional e Internacional
17 Peixe anual PAN Rivulídeos
18 Tamanduá-bandeira PAN Tamanduá-bandeira, Tatu-canastra e Tatu-bola. Studbook Nacional e Internacional
19 Anta PAN Ungulados
20 Cervo-do-pantanal PAN Ungulados Studbook Nacional
21 Gavião Real Programa de Conservação Ex situ/Projeto Harpia
22 Ararajuba
23 Bugio preto Coordenação Studbook Internacional
24 Rinoceronte branco Studbook Internacional
25 Gorila das planícies ocidentais EAZA EEP (Programa Europeu de Espécies Ameaçadas) Studbook Internacional



COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS COM PROGRAMAS DE COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS COM PROGRAMAS DE 
CONSERVAÇÃOCONSERVAÇÃO



As nossas ações:As nossas ações:

O Zoológico de Belo Horizonte é “Padrinho” do O Zoológico de Belo Horizonte é “Padrinho” do 
Peixe-anual Peixe-anual (Ophthalmolebias constanciae).(Ophthalmolebias constanciae).
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As nossas ações:As nossas ações:

Fotos: Rízzia 
Botelho

“Encontro com Gorilas” Escolha do nome da filhote de 
Gorilas.

Desde 2010 o Zoológico de Belo Horizonte integra o Programa Europeu Desde 2010 o Zoológico de Belo Horizonte integra o Programa Europeu 
de Espécies Ameaçadas/Gorilla (Gorilla/EEP).de Espécies Ameaçadas/Gorilla (Gorilla/EEP).



As nossas ações:As nossas ações:

 Avaliação e Divulgação

Campanha “Ajudar é o 
Bicho”

Parceria com o CBEE/UFLA

Fotos: Humberto 
Mello



As nossas ações:As nossas ações:

Publicação de artigos na 
Revista Anual da Associação 
Internacional de Educadores 

de Zoológicos.

Foto: Humberto Mello Foto: Rízzia Botelho





Contato GEAMB : 
fpmzbeduc@pbh.gov.br

Tel: 31 3277 7286

mailto:fpmzbeduc@pbh.gov.br
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