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ZOOLÓGICO... UM LOCAL CHEIO DE ENCANTOS, SURPRESAS, CURIOSIDADES E 

INFORMAÇÕES A RESPEITO DA FAUNA E DO MEIO AMBIENTE EM GERAL. 

 

 

Os zoológicos vêm ao longo dos séculos passando por uma verdadeira transformação. 

Deixaram de ser um local apenas para diversão e entretenimento das pessoas para tornar-se uma 

instituição que tem os objetivos voltados para a conservação e o desenvolvimento de programas de 

pesquisa e reprodução de espécies da fauna que está sob cuidados humanos, especialmente aquelas 

que se encontram ameaçadas de extinção; o manejo e bem-estar dos animais e a educação estão, 

também, entre as suas premissas. Esse papel educativo passa pela interpretação do plantel 

(conjunto de animais) que possui de forma a atrair, cativar e habilitar as pessoas a atuarem de 

forma positiva em prol da conservação da biodiversidade. 

Vale ressaltar que o fascínio, o encantamento e a curiosidade que a vida animal exerce nas 

pessoas, as despertam para o desenvolvimento de sua compreensão do mundo. Mas, apesar do 

carisma que os zoológicos detêm, seus educadores devem dispor de estratégias de modo a envolver 

e encantar o indivíduo, para que as informações sejam atraentes, aumentando assim as chances de 

maior entendimento e, nesta linha, apreço e respeito a todas as formas de vida. 

 

 

POR QUE OS ANIMAIS ESTÃO NO ZOO? 

Cada vez mais os jardins zoológicos têm a missão de contribuir para a conservação das espécies, 

por meio de pesquisas, educação e lazer, proporcionando aos visitantes a oportunidade de 

conhecerem melhor os animais que, talvez, não teriam chances de sobreviver no ambiente natural. 

 

 

DE ONDE VIERAM OS ANIMAIS DO NOSSO ZOO? 

 

Os animais chegam aqui por meio de permutas com outros zoológicos ou criadouros ou são 

encaminhados por órgãos de fiscalização. Alguns destes são provenientes de projetos de resgate de 

fauna e outros são apreendidos durante as campanhas de combate ao tráfico de animais silvestres. 

Estão aqui também sob nossos cuidados animais destinados pelos Planos de Ação para Conservação 

de Espécies Ameaçadas. 

 

 

QUEM CUIDA DOS ANIMAIS DO ZOO? 

 

Profissionais habilitados em várias áreas de atuação são responsáveis por cuidar dos nossos 

animais. São biólogos, médicos veterinários, agrônomos, educadores e agentes de visitação, 

tratadores de animais, jardineiros, técnicos, equipe administrativa e de estagiários. 
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GORILA 

Gorilla gorilla gorilla 

 

Características  

 Os machos adultos podem medir 1,70 metros e pesar entre 135 e 275 quilos. Já as fêmeas 

são bem menores: medem em torno de 1,50 metros e pesam entre 70 e 140 quilos. Essa altura se 

refere aos animais em sua posição normal, apoiados nos quatro membros (posição quadrúpede). 

 Vive, em média, 30 anos e o período máximo de vida em cativeiro foi de 54 anos. 

 

Ocorrência 

 Vivem em florestas tropicais da África, que ocorrem desde as planícies até as montanhas. 

Ocupam ambientes variados, de matas densas a clareiras pantanosas.  

 

Hábitos  

 Animal diurno, sendo os períodos de maior atividade no início da manhã e da tarde. 

 Primariamente terrestre, mas pode subir em árvores. 

 Constrói ninhos individuais, no qual passa as horas quentes do dia (entre 10h e 14h) e a noite. O 

restante do dia desloca-se à procura de alimentos. 

 Não gosta de nadar, por isso evita entrar na água. 

 Vive em grupos com, em média, 16 indivíduos, cujo líder tem cerca de 10 anos de idade e dorso 

cinzento prateado, o que indica a sua maturidade. 

 Cada grupo possui um território de mais ou menos 40 km2. 

 É pacífico, embora o macho possa lançar um forte som de cólera. Ele emite um grunhido, 

primeiro lentamente e depois mais depressa, ergue-se sobre as pernas, arranca a vegetação e 

atira-a pelo ar; em seguida, começa a bater no peito, com as mãos ligeiramente fechadas, e 

corre em várias direções. 

 

Alimentação 

 Na natureza: basicamente folhas, raízes, cascas fibrosas de árvores e frutos.  

 No Zoológico de BH: esses animais são alimentados quatro vezes no dia, para que tudo esteja 

sempre fresco e saudável. A sua dieta é bastante diversificada, rica em legumes, hortaliças, 

frutos, folhas e flores (browses), além de suco. 

 

Reprodução 

 Parece não haver uma estação de acasalamento específica na natureza. 

 Nasce, geralmente, um filhote por vez, com cerca de 2 kg. Pode nascer gêmeos, mas é raro e a 

gestação dura oito meses e meio. 
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 A maturidade sexual da fêmea ocorre, geralmente, a partir de 8 anos, e a do macho, a partir de 

11 anos. 

 As mães carregam as crias no colo até os 3 meses de idade. A partir daí elas transportam os 

filhotes nas costas. Após 3 a 5 anos, os filhotes tornam-se independentes, e a fêmea pode ter 

outro filhote. 

 

Situação na natureza 

 Todas as subespécies de gorilas estão ameaçadas de extinção provocada pela caça, destruição 

do habitat e por conflitos existentes em vários países da África. 

 Os zoológicos podem contribuir para a conservação dos gorilas de várias maneiras: estudando 

comportamento e biologia da espécie; realizando programas de reprodução e conscientizando o 

público sobre a importância da conservação desta espécie e do ambiente em que vive. 

 

Plantel do Zoo de BH 

 Macho “Leon” – veio do Loro Parque, Espanha, para o Zoo de BH em 12 de outubro de 2013, 

com 15 anos. 

 Fêmea “Lou Lou” – veio da Fundação Aspinall, Reino Unido, para o Zoo de BH em 12 de 

outubro de 2013, com 9 anos. 

 Filhote de “Leon” e “Lou Lou” é “Sawidi” – nascido em 05 de agosto de 2014. “Sawidi” é um 

nome de origem indígena, que significa “é querido”; “é amado”; “é desejado”. 

 2º Filhote de “Leon” e “Lou Lou” é uma fêmea – nascida em 08 de junho de 2019, e 

que, ainda estamos em processo para a escolha do nome. 

 Fêmea “Imbi” – veio da Fundação Aspinall, Reino Unido, para o Zoo de BH, em 19 de agosto 

de 2011, com 11 anos. 

 Filhote de “Leon” e “Imbi” é “Jahari” – nascido em 10 de setembro de 2014. “Jahari” é um 

nome de origem africana, que significa “jovem forte”; “poderoso”. 

 2º Filhote de “Leon” e “Imbi” é “Ayo” – nascido em 08 de maio de 2017. “Ayo” é um nome de origem 

africana, que significa “alegria”. 

 


