
 

 

 
UMA FORMA DIFERENTE DE CONHECER O  

ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 
 

Arte, cultura, música, educação ambiental e natureza exuberante!  
Assim é o Sunset Zoo Party, um passeio monitorado com atividades culturais  

e festa ao pôr do sol, quando o parque estará fechado para o público.  
 

No ano em que o Zoológico de São Paulo completa seis décadas, terá início uma 

nova programação que permitirá conhecer o parque por outra ótica “O Zoo como você 

nunca viu” e, de quebra, participar de uma experiência única com atividades culturais, 

educativas e de lazer. O Sunset Zoo Party acontecerá no dia 1º de dezembro, é uma 

iniciativa voltada à família e promovida conjuntamente pelo Zoológico de São Paulo e 

Circuito Rios e Ruas. “Nosso objetivo, além de proporcionar um momento de interação 

familiar e de lazer, é conscientizar as pessoas, de forma lúdica e divertida, sobre questões 

relacionadas à água, à fauna e à flora, permitindo uma reconexão real à natureza urbana, 

e não virtual, uma verdadeira imersão sensorial”, explica Charles Groisman, idealizador 

do evento.  

O projeto traz o lúdico e resgata as memórias emotivas e afetivas da infância. “O 

nosso objetivo é oferecer muito mais que um passeio, é proporcionar uma experiência 

enriquecedora em família, de valorização da natureza exuberante que existe em São 

Paulo, onde também encontramos as nascentes do Riacho Ipiranga que muitos não 

conhecem”, diz Fátima Valente, Diretora Administrativa da Fundação Parque Zoológico de 

São Paulo. 

A Sunset Zoo Party comportará dois grupos: um com início às 17 horas e outro, 

às 18 horas, quando o Zoológico ficará aberto apenas para as pessoas inscritas. A 

primeira parte consistirá em uma caminhada de aproximadamente dois quilômetros para 

conhecer principalmente animais que apresentam uma relação mais íntima com a água – 

como hipopótamos, lontras e jacarés. Os participantes também poderão conhecer um 

pouco dos cuidados do Zoo com a água, tais como o funcionamento de suas estações de 

tratamento de água e efluentes, afinal, o parque está localizado numa área que abriga as 

nascentes do Riacho do Ipiranga, o mesmo do Hino Nacional, relevante do ponto de vista 

histórico. 
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Ao final da caminhada será realizado um espetáculo da Companhia Pia Fraus, 

com produção voltada para a valorização da natureza, sobretudo, dos bichos brasileiros 

através de recursos plásticos. O evento se encerrará no Espaço Dom Pedro, área de 

arquitetura histórica inserida nos bastidores do Zoo, em meio à Mata Atlântica. Lá, haverá 

uma grande festa com diversas atividades culturais, entre elas, uma exposição de painéis 

da série Bichos do Brasil, da artista plástica Walkiria Barone, além de muita música e 

comidinhas oferecidas em um food park na natureza com a presença do chef mirim (ex 

Master Chef reality da TV aberta), Eduardo Prado. 

 
O ZOO DE SÃO PAULO - O “Zoológico de São Paulo” está inserido em uma área de 
aproximadamente 900.000 m² em uma Unidade de Conservação de grande importância natural e 
histórica, o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga – PEFI, um dos mais importantes fragmentos 
remanescentes de Mata Atlântica da cidade de São Paulo, que acolhe as nascentes do histórico 
Riacho do Ipiranga e abriga rica biodiversidade. Com cerca de 3.000 animais, representados por 
espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados, o Zoológico de São Paulo é 
considerado um dos maiores da América Latina e um dos poucos no mundo a possuir as 
certificações ISO 14.001 e ISO 9001, o que permitiu ter um Sistema de Gestão Integrada 
(Ambiental e da Qualidade) reconhecido internacionalmente. 

 
O CIRCUITO E MOSTRA RIOS E RUAS – projeto inovador que caminha para a 5ª 
edição, nasceu em 2014 sob o pano de fundo da crise hídrica (abastecimento). Naquele ano, 
após o conjunto das ações do Planeta no Parque Rios e Ruas, recebeu menção da ONU para 
projetos com impacto mundial. A idealização do Circuito e Mostra Rios e Ruas é assinada 
pela IdeaAction – Ideais em Movimento, Ideias com Propósito com a chancela do conteúdo 
e a inspiração da Iniciativa Rios e Ruas, dos criadores Luiz de Campos Jr, geógrafo e José 
Bueno, arquiteto e urbanista.  
 
O SUNSET ZOO PARTY - O “Sunset Zoo Party” consiste em 3 eventos em 1: Um Passeio, Um 
Espetáculo e Uma Festa recheada de surpresas no "lusco-fusco"! Este evento possibilitará às 
famílias aproveitarem todos esses atrativos naturais com muita tranquilidade, segurança e 
organização - uma experiência imperdível, superexclusiva, após o pôr do sol. A partir dessa 
primeira edição, espera-se que o evento tenha continuidade no calendário de atividades 
permanentes do Zoo, sendo a 2ª edição do passeio prevista para ocorrer no início de 2019. 
 
Demais informações sobre o evento como inscrições, horários, produtos, estacionamento 
e outros serviços, acesse os canais oficiais abaixo: 
     
     Siga o perfil no Instagram - @sunsetzooparty  
 
     Acesse o site http://bit.ly/2xMljw2 ou http://www.zoologico.com.br 
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