
 

 

RELATÓRIO DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL 

 DIRETIVA BIODIVERSIDADE (BIO 6) 

Responsável: Peônia B. M. Pereira 

 

1- DIAGNÓSTICO:  

 

O município de Sorocaba é predominantemente urbano, com cerca de 82,9% de seu território 

sendo classificado como “área urbana” e 17,1% como “área rural” sendo que, em 2014 

Sorocaba passou a ser considerada como “Região Metropolitana”,  fato que formaliza o 

caráter do município como polo de desenvolvimento econômico regional (GONÇALVES et 

al, 2014). 

Smith e colaboradores (2016, p.296), comentam que “a urbanização é, sem dúvida, a forma 

mais severa de transformação da terra”, forma esta que acaba por influenciar não apenas na 

vida humana, mas também na diversidade biológica.  

De fato, assim, como em diversas outras cidades, também em Sorocaba o grande 

desenvolvimento econômico acabou por prejudicar o ambiente natural. De acordo com Junior 

(2014 p.22), somente 12,6% da vegetação de Sorocaba se mantêm pouco alterada em relação 

à suas características originais, a maior parte dela estando concentrada na área rural e nas 

Áreas de Preservação Permanente do município.  

No entanto, apesar de muitas pessoas acreditarem que a cidade tenha destruído 

completamente seus sistemas naturais, eles na verdade continuam vivos, porém fragilizados e 

em estado fragmentado (SMITH et al, 2016). 

De acordo com Piña-Rodrigues e colaboradores (2014, p.37), pode-se dizer que ainda hoje a 

região de Sorocaba apresenta a maior concentração de fragmentos vegetacionais do Estado de 

São Paulo, fragmentos estes que apresentam principalmente fitosionomias de Mata Atlântica, 

de Cerrado e de áreas de transição entre estes dois tipos de biomas (KRONKA et al, 2005).  

 E é justamente “sua vegetação típica de ecótono com intersecção de diferentes tipologias 

florestais”, que contribui para o papel estratégico que a região de Sorocaba desempenha no 

cenário da conservação da biodiversidade (PIÑA-RODRIGUES et al, 2014, p.37). 

No ano de 2014, Smith e colaboradores reuniram os dados de vários levantamentos realizados 

por pesquisadores e os resultados mostram que a biodiversidade do município de Sorocaba é 

composta por 1.218 espécies, das quais 1.182 são nativas e 36 são exóticas.  



 

Apesar dos números generosos, a conservação da biodiversidade não é uma tarefa fácil. O 

crescimento urbano não apenas diminui o tamanho das áreas naturais, mas também aumenta a 

quantidade de carros e estradas, aumentando também os casos de atropelamentos de animais 

silvestres.  

Dados do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (2017) indicam que no 

Brasil, cerca de 475 milhões de animais silvestres são atropelados por ano, e é sabido que a 

Sorocaba também sofre com este problema, principalmente em sua área rural e em regiões 

periféricas, onde se concentram fragmentos de vegetação nativa, sendo comum a chegada e o 

tratamento, no Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros (PZMQB), de animais 

silvestres vítimas de atropelamentos (PESSUTI et al, 2014). 

Apesar desta atividade não ser responsabilidade primária dos zoológicos, conforme comentado por 

Pessuti e colaboradores, esta situação é apenas um dos exemplos do papel cada vez mais 

importante que os zoológicos vêm desempenhando para a sociedade, deixando de ser meros 

espaços de entretenimento do público, mas possuindo “diversos outros objetivos que incluem 

atividades de educação ambiental, pesquisas científicas e ação direta em programas de conservação 

da biodiversidade” (PESSUTI et al, 2014, p.211). 

Diante de todo este contexto vivido pelo município de Sorocaba, e considerando que as 

ameaças à conservação da biodiversidade vão muito além das aqui supracitadas, a realização e 

manutenção de programas, ações e atividades de Educação, Educomunicação e Sensibilização 

Ambiental se torna imprescindível, tanto dentro quanto fora do contexto do PZMQB. 

 

2- PROPOSTA: 

 

Diante do diagnóstico apresentado, as ações e atividades descritas neste relatório foram 

direcionadas tanto para os visitantes do PZMQB quanto para a comunidade de Sorocaba e 

demais municípios da região e tiveram os seguintes objetivos gerais: 

- Apresentar características e curiosidades da biodiversidade de Sorocaba, com ênfase nas 

espécies da fauna que estão ameaçadas de extinção e daquelas que ocorrem em Sorocaba e 

região; 

- Sensibilizar para a preservação e conservação do meio ambiente e da biodiversidade, 

possibilitando uma reflexão sobre a relação do ser humano com a natureza, em especial com a 

fauna silvestre; 



 

- Divulgar a importância da atuação do PZMQB para a sociedade, em especial no que diz 

respeito às cinco funções desempenhadas pela instituição (Conservação, Pesquisas, Bem-

estar, Educação Ambiental e Lazer); 

- Sensibilizar para a importância da adoção de práticas sustentáveis, enfatizando sua relação 

com a conservação da biodiversidade.  

 

3- EXECUÇÃO: 

 

Tendo como base os objetivos propostos anteriormente, neste relatório estão contempladas 3 

ações de Educação Ambiental realizadas pelo Parque Zoológico Municipal Quinzinho de 

Barros (PZMQB) entre janeiro e abril de 2017.  

 

3.1- Programação de Férias do PZMQB (Janeiro 2017) 

 

Nos dias 13, 17, 19 e 25 e 27 de janeiro de 2017 o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de 

Barros abriu suas portas para a comunidade interessada em visitar seus bastidores! O público 

em geral pôde conhecer mais de perto o acervo do Museu de Zoologia, composto por peças 

biológicas e animais taxidemizados ("empalhados"), enquanto que os jovens entre 12 e 17 

anos tiveram a oportunidade de elaborar um enriquecimento ambiental para alguns animais do 

zoo (onça-pintada, arara canindé, macaco-aranha-da-testa-branca, lobo-guará e papagaios), 

além de visitar o Setor de Biologia e Veterinária e o Setor de Nutrição. O enriquecimento 

ambiental elaborado pelos jovens foi em seguida entregue pelos tratadores do zoológico para 

os animais, e o público visitante que estava presente pôde observar a entrega. A ação teve 

como objetivos específicos: Possibilitar uma maior proximidade entre o zoológico e seus 

visitantes, permitindo que os mesmos se apropriem do espaço da instituição e passem a 

valorizá-la mais; Apresentar, aos visitantes e à comunidade em geral, a importância que é 

dada, por parte da equipe do PZMQB, ao bem-estar dos animais que compõem seu plantel, 

utilizando ações de Enriquecimento Ambiental como exemplo; Sensibilizar o público visitante 

do zoo para a conservação do meio ambiente, em especial das espécies da fauna que estão 

ameaçadas de extinção e aquelas que ocorrem em Sorocaba e região. 

Local e horário da atividade: Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros (PZMQB), 

das 10:00h às 11:30 e das 13:00h às 15:00h (Visita ao Museu de Zoologia), das 15:30h às 

17:00h (Enriquecimento Ambiental). 



 

3.2- Dia Mundial da Vida Selvagem (Março de 2017) 

 

Criado em 2013 pelas Nações Unidas, o Dia Mundial da Vida Selvagem (DMVS) passou a ser 

celebrado todos os anos em 3 de março com o intuito de falar às pessoas sobre a importância 

da vida selvagem. Para comemorar esta importante data, a equipe do Parque Zoológico 

Municipal Quinzinho de Barros realizou, nos dias 03 e 04 de março de 2017, uma exposição 

na qual seus visitantes puderam conhecer melhor e ver de perto alguns animais 

silvestres/selvagens taxidermizados cujas espécies ocorrem em Sorocaba e região. Também 

foram distribuídos desenhos para as crianças colorirem e folders informando sobre algumas 

espécies que estão sofrendo ameaças à sua sobrevivência, como no caso de alguns animais 

silvestres que são frequentemente atropelados ou dos papagaios, que sofrem com o tráfico 

ilegal. Na exposição, ficaram disponíveis placas com frases que incentivam a conservação da 

vida selvagem, com as quais os visitantes puderam tirar fotos, que foram postadas no 

Facebook do PZMQB. A ação teve como objetivos específicos: Divulgar o “Dia Mundial da 

Vida Selvagem” para o público visitante do zoo; Levar as pessoas a refletirem sobre sua 

relação com a natureza, em especial com a fauna silvestre/selvagem; Sensibilizar para os 

problemas que o tráfico ilegal e os atropelamentos de fauna silvestre causam para as espécies. 

Local e horário da atividade: Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros (PZMQB), 

das 13:30h às 16:30h. 

 

3.3- Semana Ibero-americana para a Sustentabilidade - Ciclo Siete (Abril de 2017) 

 

Entre 22 e 28 de abril deste ano, a comunidade Ibero-Americana realizou a “Semana Ibero-

Americana pela Sustentabilidade (Ciclo Siete)”, que é uma semana dedicada a trabalhar 

questões de sustentabilidade junto à sociedade, a fim de despertar um olhar crítico de cuidado 

com o meio ambiente, em busca de gerar consciência sobre temas socioambientais e 

econômicos regionais. O Ciclo Siete teve início em 2015, na Colômbia, com a participação de 

mais de 20 países e desde 2016 a Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil (SZB) aderiu 

e incentivou a participação dos Zoológicos e Aquários do Brasil. Cada dia da semana que 

compõe o Ciclo Siete teve uma temática pré-estabelecida e uma ou mais atividade(s) 

específica(s) realizada(s), muitas delas em parceria com outros parques de Sorocaba e 

instituições do município e região conforme descrito na tabela a seguir. 

 



 

Tabela 1: Descrição das atividades realizadas pelo PZMQB durante a Semana Ibero-americana para a 

Sustentabilidade (Ciclo Siete), em abril de 2017 e seus respectivos objetivos específicos. 

Dia Temática Atividade(s) Objetivo(s) específico(s) 

22/04/17 

Biodiversidade: 

voluntários 

conscientes 

Exposição com animais 

taxidermizados no Museu de 

Zoologia do PZMQB abordando 

os seguintes temas: 

Biodiversidade de Sorocaba, 

Tráfico de animais silvestres e 

Ano do Papagaio. Local e 

horário: PZMQB, das 13:30h às 

16:30h. 

Apresentar para o público visitante 

do zoo algumas espécies de 

animais que habitam as áreas 

verdes do município e seu entorno, 

sensibilizando para a conservação 

da fauna silvestre e para o 

problema do tráfico ilegal de 

espécies da fauna, com ênfase nos 

psitacídeos. 

Exposição fotográfica “Abelhas, 

uma fonte de Vida”. Local e 

horário: Jardim Botânico de 

Sorocaba “Irmãos Villas-Boas” 

(JBS)*, das 09:00h às 17:00h.. 

Apresentar para o público visitante 

do JBS imagens de espécies nativas 

de abelhas sem ferrão tanto em seu 

ambiente natural quanto sendo 

manejadas racionalmente em 

apiários e meliponários e divulgar 

informações educativas sobre o 

tema. 

23/04/17 

Hábitat e 

mobilidade: 

famílias 

conscientes 

Teatro abordando a segurança 

no trânsito (parceria com a 

URBES - Trânsito e 

Transporte). Local e horário: 

PZMQB, às 15:00h. 

Sensibilizar o público visitante do 

zoo para a importância da 

segurança no trânsito, divulgando 

medidas de segurança. 

Exposição com animais 

taxidermizados abordando o a 

problemática da fauna silvestre 

atropelada, divulgando o 

Sistema Urubu.  Local e horário: 

PZMQB das 13:30h às 16:30h. 

Sensibilizar o público visitante do 

zoo para a problemática da fauna 

silvestre atropelada, com ênfase 

nas espécies locais e regionais e 

divulgar o Sistema Urubu 

(aplicativo que visa auxiliar na 

redução da quantidade de 

atropelamentos de espécies da 

fauna silvestre). 



 

Continuação da Tabela 1 

Dia Temática Atividade(s) Objetivo(s) específico(s) 

24/04/17 

Educação: 

estudantes 

conscientes 

 

 

Palestra “O papel dos 

zoológicos para a 

conservação da 

Biodiversidade”. Local e 

horário: Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo 

(IF/SP) – Campus São 

Roque, às 20:30h. 

Divulgar para estudantes do IF/SP – 

Campus São Roque o papel que os 

zoológicos exercem para a 

conservação da Biodiversidade, com 

ênfase na apresentação das ações 

realizadas pelo PZMQB e das cinco 

funções por ele desempenhadas. 

25/04/17 

Desenho 

sustentável: 

criadores 

conscientes 

 

Oficina de confecção de 

ninhos de barro. Local e 

horário: Parque da Água 

Vermelha (PAV), das 9:00h 

às 10:30h. 

Abordar a conservação das espécies de 

aves que ocorrem em Sorocaba com as 

crianças que participam do Clube 

Ecológico do PAV e incentivar o uso 

de materiais sustentáveis para a 

realização de atividades artísticas. 

Exposição com lobo-guará 

taxidermizado e oficina de 

pintura usando tintas 

elaboradas com terra. Local 

e horário: Centro de 

Educação Infantil 92, das 

14:30h às 16:00h. 

Apresentar o lobo-guará (espécie 

ocorre na região de Sorocaba) para as 

crianças do CEI- 92 e seus familiares e 

incentivar o uso de materiais 

sustentáveis para a realização de 

atividades artísticas. 

26/04/17 
Organizações 

Sustentáveis 

Palestra sobre 

sustentabilidade e sobre o 

Programa A3P. Local e 

horário: PZMQB, das 

13:15h às 14:15h. 

Divulgar para os funcionários do 

PZMQB a participação da Secretaria 

de Meio Ambiente, Parques e Jardins 

no Programa A3P, abordando a 

questão da economia de água no 

PZMQB. 



 

Continuação da Tabela 1 

Dia Temática Atividade(s) Objetivo(s) específico(s) 

27/04/17 

Estilo de vida 

saudável: 

consumidores 

conscientes 

 

Elaboração (com a participação 

do público) e entrega de 

enriquecimento ambiental para 

alguns animais do Zoo de 

Sorocaba. Local e horário: 

PZMQB, às 13:30h (Macaco-

aranha-de-testa-branca), 14:30h 

(Tigre) e 15:00h (Arara-

canindé).  

Divulgar para o público visitante 

o enriquecimento ambiental como 

uma das atividades realizadas 

pela equipe do PZMQB visando o 

bem-estar dos animais do zoo e 

mostrar maneiras de elaborá-lo 

utilizando materiais reutilizados e 

sustentáveis e frutas nativas e da 

estação. 

28/04/17** 

Cultura: 

cidadãos 

conscientes 

Visita monitorada ao acervo do 

Museu Histórico Sorocabano 

(MHS) e ao plantel do Zoo de 

Sorocaba. Locais e horário: 

MHS e PZMQB, das 9:00h às 

11:00h. 

 

Apresentar para idosos que 

participam do Clube do Idoso e 

do Clube do Parque da Biquinha 

um pouco da história e cultura de 

Sorocaba, assim como fatos e 

curiosidades de alguns dos 

animais que há mais tempo vivem 

no zoológico. 

* A exposição fotográfica “Abelhas, uma fonte de Vida” ficou disponível para visitação do público entre os dias 

22 de abril e 07 de maio de 2017.  

**A atividade da data de 28/04 teve que ser cancelada por conta da realização de movimento nacional de greve. 

 

4- FERRAMENTA(S) DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL: 

 

Para todas as ações supracitadas foi realizada, por parte da equipe do Setor de Educação 

Ambiental do PZMQB, uma mediação falada com os públicos-alvo. Além disso, em algumas 

ações houve o uso de placas, faixas e banners e a distribuição de folders (vide fotos a seguir). 

As ações também tiveram divulgação antes e/ou após sua realização, em mídia digital (site da 

Prefeitura Municipal de Sorocaba). 

 

 

 



 

 

Figura 1: Detalhes dos folders distribuídos durante as ações de educação ambiental realizadas no PZMQB nos 

meses de janeiro, março e abril de 2017.. 

 

 

 

Figuras 2 e 3: Faixa, placas e animais taxidermizados utilizados nas ações dos dias 03 e 04 de março de 2017 

durante a ação do Dia Mundial da Vida Selvagem. 



 

 

 

 

 

Figura 4, 5 e 6: Banners, placas e animais taxidermizados utilizados nas ações dos dias 22, 23 e 25 de abril de 

2017 durante a Semana Ibero-americana para a Sustentabilidade (Ciclo Siete). 



 

 

Figura 7: PrintScreen de notícia do site da Prefeitura de Sorocaba sobre a Programação de Férias do PZMQB 

ocorrida em Janeiro de 2017. Disponível em: http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/quinzinho-de-barros-mostra-

bastidores-em-programacao-de-ferias/. Acesso em 06/05/17. 

 

 

Figura 8: PrintScreen de notícia do site da Prefeitura de Sorocaba sobre o Dia Mundial da Vida Selvagem, 

ocorrido em Março de 2017. Disponível em: http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/quinzinho-de-barros-comemorara-

dia-mundial-da-vida-selvagem/ Acesso em 06/05/17. 

 

http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/quinzinho-de-barros-mostra-bastidores-em-programacao-de-ferias/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/quinzinho-de-barros-mostra-bastidores-em-programacao-de-ferias/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/quinzinho-de-barros-comemorara-dia-mundial-da-vida-selvagem/
http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/quinzinho-de-barros-comemorara-dia-mundial-da-vida-selvagem/


 

 

Figura 9: PrintScreen de notícia do site da Prefeitura de Sorocaba sobre Semana Ibero-americana para a 

Sustentabilidade (Ciclo Siete), ocorrida em Abril de 2017. Disponível em: 

http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/sorocaba-esta-participando-das-atividades-do-ciclo-siete/ Acesso em 06/05/17. 

 

5- RESULTADOS:  

 

Os comentários e observações acerca de cada uma das três ações anteriormente descritas 

encontram-se a seguir, assim como a quantidade de público participante nas atividades de 

educação ambiental realizadas (vide  tabelas 2, 3 e 4 ).  

 

5.1 - Programação de Férias do PZMQB (Janeiro 2017) 

 

A programação foi bastante prejudicada por conta do tempo chuvoso. A chuva esteve presente 

nos 5 dias da ação atividade, porém foi mais intensa nos dias 17, 19 e 27 de janeiro, não 

apenas o número de visitantes no Museu de Zoologia, mas principalmente a quantidade de 

pessoas interessadas em participar das atividades de enriquecimento ambiental . Durante a  

 

 

 

http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/sorocaba-esta-participando-das-atividades-do-ciclo-siete/


 

visita ao museu, foram disponibilizados uma avaliação e um caderno para que os visitantes 

pudessem registrar críticas, comentários e sugestões sobre a visita realizada, porém sem a 

necessidade de preenchimento não era obrigatório.A avaliação disponibilizada no Museu de  

Zoologia possuía as seguintes questões: “Já conhecia a atividade?” e “Dê uma nota para a 

exposição (de 1 à 10). Porquê?”. Do total de 38 pessoas que respondeu a primeira questão, 32 

disse não conhecer a atividade. Com relação à segunda questão, 37 pessoas deram notas para 

a atividade, totalizando uma média no valor de 9,6. Os motivo mais citados pelas pessoas para 

a alta nota dada para a atividade foi o fato de acharem a mesma “boa”/ “bonita”/ “legal”/ 

“interessante”/ “bem organizada”. Já o caderno contou com 16 registros, todos positivos e 

elogiando a atividade, sendo que, um deles, a descreveu como “inesquecível”. 

 

Tabela 2: Quantidade de público participante da Programação de Férias do PZMQB (Janeiro 2017). 

Dia Atividade(s) Nº de participantes 

13/01/17 

Visita ao Museu de Zoologia 294 

Preparação de enriquecimento ambiental para a onça-pintada 2 

17/01/17* 

Visita ao Museu de Zoologia 21 

Preparação de enriquecimento ambiental para a arara-canindé. 0 

19/01/17 

Visita ao Museu de Zoologia 65 

Preparação de enriquecimento ambiental para o macaco-aranha-

da-testa-branca. 
3 

25/01/17 

Visita ao Museu de Zoologia 156 

Preparação de enriquecimento ambiental para o lobo-guará. 1 

27/01/17* 

Visita ao Museu de Zoologia 113 

Preparação de enriquecimento ambiental para os papagaios. 0 

TOTAL 655 

* Nos dias 17 e 27 não houve enriquecimento por falta de público interessado em participar da atividade. Nestes 

dias o Museu de Zoologia ficou aberto para a visitação até às 17h. 

** Nestes números não está contabilizada a quantidade de visitantes do zoológico que observou a entrega do 

enriquecimento ambiental para os animais (cerca de 30 no dia 13/01 e de 15 no dia 27/01).  

 



 

5.2- Dia Mundial da Vida Selvagem (Março de 2017) 

 

Pode-se dizer que o primeiro dia da exposição comemorativa do Dia Mundial da Vida 

Selvagem teve uma quantidade de visitantes razoável, considerando o fato de a ação ter sido 

realizada em um dia útil (sexta-feira), no qual o zoológico estava vazio. Já o segundo dia, por 

ser um sábado, teve uma ótima quantidade de público, cerca de 8 vezes maior que o dia 

anterior. De modo geral, é possível afirmar que, em ambos os dias, os visitantes que se 

aproximaram da tenda onde estava a exposição estavam bastante interessados pela atividade, 

demonstrando não somente curiosidade em ver os animais taxidermizados, mas também se 

animando com a ideia de tirar fotos com as placas disponibilizadas que continham frases em 

prol da conservação dos animais silvestres/selvagens. 

 

Tabela 3: Quantidade de público participante do Dia Mundial da Vida Selvagem (Março de 2017). 

Dia Atividade Nº de participantes 

03/03/17 Exposição com animais taxidermizados sobre a 

Biodiversidade de Sorocaba e região. 

63 

04/03/17 559 

TOTAL 622 

 

5.3- Semana Ibero-americana para a Sustentabilidade - Ciclo Siete (Abril de 2017) 

 

A Semana Ibero-americana para a Sustentabilidade teve, em todos seus dias de atividade, uma 

ótima adesão do público alvo pretendido, com exceção do último dia (28/04), cuja atividade 

teve que ser cancelada por conta da manifestação nacional de greve, que paralisou os 

transportes públicos. Ainda assim, o público total envolvido na ação foi de cerca de 1200 

pessoas, sendo que, nesta contagem não está incluída a quantidade de público que visitou a 

Exposição fotográfica “Abelhas, uma fonte de Vida”, uma vez que a mesma ainda não havia 

sido encerrada no momento de confecção deste relatório. Dentre as demais atividades 

realizadas, pode-se dizer que as de maior sucesso foram aquelas realizadas no Parque 

Zoológico Municipal Quinzinho de Barros nos dias 22 e 23/04 (Exposição com animais 

taxidermizados no Museu de Zoologia do PZMQB abordando os seguintes temas: 



 

Biodiversidade de Sorocaba, Tráfico de animais silvestres e Ano do Papagaio; Teatro 

abordando a segurança no trânsito; Exposição com animais taxidermizados abordando o a 

problemática da fauna silvestre atropelada, divulgando o Sistema Urubu). A grande 

quantidade de participantes nestes dias se deveu não apenas pelo fato de ser um final de 

semana, mas também porque tanto as exposições com animais taxidermizados despertam 

grande curiosidade das pessoas. O teatro sobre segurança no transito realizado pela equipe da 

URBES - Trânsito e Transporte também agradou bastante o público visitante do zoo, que 

participou assistiu à apresentação com grande interesse e participou das brincadeiras 

realizadas pelos atores. Um grande ponto positivo das atividades do Ciclo Siete foram as 

parcerias estabelecidas com outros parques de Sorocaba (Parque da Água Vermelha, Parque 

da Biquinha, Jardim Botânico de Sorocaba “Irmãos Villas-Boas”) e instituições locais 

(URBES - Trânsito e Transporte, Centro de Educação Infantil 92, Clube do Idoso, Museu 

Histórico Sorocabano) e regionais (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo – Campus São Roque), que possibilitou uma ampla divulgação da ação, atingindo 

públicos com características bastante diversas. 

 

Tabela 4: Quantidade de público participante da Semana Ibero-americana para a Sustentabilidade - Ciclo Siete 

(Abril de 2017). 

Dia Atividade(s)* 
Nº de 

participantes 

22/04/17 

Exposição com animais taxidermizados no Museu de Zoologia do 

PZMQB abordando os seguintes temas: Biodiversidade de Sorocaba, 

Tráfico de animais silvestres e Ano do Papagaio. 

220 

Exposição fotográfica “Abelhas, uma fonte de Vida”.  Não estimado* 

23/04/17 

Teatro abordando a segurança no trânsito (parceria com a URBES - 

Trânsito e Transporte).  

772 

Exposição com animais taxidermizados abordando o a problemática 

da fauna silvestre atropelada, divulgando o Sistema Urubu.  

24/04/17 
Palestra “O papel dos zoológicos para a conservação da 

Biodiversidade”. 
30 



 

Continuação da Tabela 4 

Dia Atividade(s)* 
Nº de 

participantes 

25/04/17 

Oficina de confecção de ninhos de barro. 15 

Exposição com lobo-guará taxidermizado e oficina de pintura usando 

tintas elaboradas com terra 
95 

26/04/17 Palestra sobre sustentabilidade e sobre o Programa A3P. 25 

27/04/17 
Elaboração (com a participação do público) e entrega de 

enriquecimento ambiental para alguns animais do Zoo de Sorocaba. 
30 

28/04/17** 
Visita monitorada ao acervo do Museu Histórico Sorocabano (MHS) 

e ao plantel do Zoo de Sorocaba. . 
0 

TOTAL 1187 

* A exposição fotográfica “Abelhas, uma fonte de Vida” ficou disponível para visitação do público visitante do  

Jardim Botânico de Sorocaba “Irmãos Villas-Boas” (JBS) entre os dias 22 de abril e 07 de maio de 2017, motivo 

pelo qual não foi possível estimar o público participante. 

**A atividade da data de 28/04 teve que ser cancelada por conta da realização de movimento nacional de greve. 

 

6- REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 

 

 

Figura 10: Visitantes do PZMQB participando da elaboração de enriquecimento ambiental para os macacos-

aranha-da-testa-branca, durante a Programação de Férias, em janeiro de 2017. 



 

 

Figura 11: Pessoas visitando o Museu de Zoologia do PZMQB, durante a Programação de Férias, em janeiro de 

2017. 

 

 

Figura 12: Visitantes acompanhando a entrega do enriquecimento ambiental para a onça-pintada, durante a 

Programação de Férias, em janeiro de 2017. 



 

 

Figura 13: Pessoas visitando a exposição sobre a biodiversidade de Sorocaba, durante a ação em comemoração 

ao Dia Mundial da Vida Selvagem, no PZMQB, em março de 2017, 

 

 

Figura 14: Pessoas sendo fotografadas com placas em prol da conservação da vida silvestre, durante a ação em 

comemoração ao Dia Mundial da Vida Selvagem, no PZMQB, em março de 2017. 

 



 

 

Figura 15: Pessoas visitando a exposição sobre a biodiversidade de Sorocaba e o tráfico ilegal de espécies da 

fauna silvestre, durante a Semana Ibero-americana para a Sustentabilidade (Ciclo Siete), em abril de 2017. 

 

 

Figura 16: Pessoas visitando a exposição sobre a fauna silvestre atropelada durante a Semana Ibero-americana 

para a Sustentabilidade (Ciclo Siete), em abril de 2017. 

 

 

 

 



 

 

. 

Figura 17: Pessoas assistindo à apresentação de teatro sobre trânsito seguro durante a Semana Ibero-americana 

para a Sustentabilidade (Ciclo Siete), em abril de 2017. 

 

 

Figura 18: Alunos do Campus São Roque do IF-SP assistindo palestra sobre o papel dos zoológicos para a 

conservação da biodiversidade, durante a Semana Ibero-americana para a Sustentabilidade (Ciclo Siete), em abril 

de 2017. 



 

 

Figura 19: Crianças participantes do Clube Ecológico do Parque da Água Vermelha participando da oficina de 

confecção de ninhos, durante a Semana Ibero-americana para a Sustentabilidade (Ciclo Siete), em abril de 2017. 

 

 

Figura 20: Alunos do CEI-92 participando da oficina de confecção de pintura com tinta de terra, durante a 

Semana Ibero-americana para a Sustentabilidade (Ciclo Siete), em abril de 2017. 

 



 

 

Figura 21: Funcionários do PZMQB assistindo palestra sobre sustentabilidade e o A3P, durante a Semana Ibero-

americana para a Sustentabilidade (Ciclo Siete), em abril de 2017. 

 

 

Figura 22: Crianças visitantes do PZMQB participando da elaboração de enriquecimento ambiental para as 

araras canindé, durante a Semana Ibero-americana para a Sustentabilidade (Ciclo Siete), em abril de 2017. 
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