
Visitas Orientadas 

 O Jardim Botânico de Brasília - JBB está 
aberto ao público de terça-feira a domingo, 
das 9h às 17h, inclusive aos feriados. Às se-
gundas-feiras, o JBB realiza manutenção dos 
seus espaços e fecha suas portas ao público 
em geral. Para acesso ao JBB é cobrado 
ingresso de R$5,00 por pessoa, estando 
isentas as crianças menores de 12 anos e 
adultos maiores de 60 anos de idade. Pesso-
as com de�ciência ou mobilidade reduzida 
também são isentas de pagamento. É permiti-
do o acesso gratuito ao JBB das 7h às 9h, 
para pedestres e ciclistas.

 A equipe de Educação Ambiental do 
Jardim Botânico de Brasília oferece visitas 
orientadas para grupos escolares, melhor 
idade e pessoas com de�ciência ou mobilidade 
reduzida, e grupos instituídos com �ns educa-
cionais. São atendidos grupos de 10 a 40 
pessoas.

 É possível a locação de alguns espaços 
do JBB para a realização de cursos, feiras e 
eventos culturais.
 Os interessados deverão entrar em con-
tato pelo e-mail: diex@jbb.df.gov.br e preen-
cher o formulário de Solicitação de Ocupação 
de Área Pública. O pedido será analisado em 
até 10 dias úteis. Haverá o recolhimento do 
valor correspondente à área locada. 

ESPAÇOS 

 Os jardins do JBB são excelentes loca-
ções para ensaios fotográ�cos. Para realizá-
-los é necessária autorização prévia que 
deverá ser solicitada pelo e-mail: fotogra�a@-
jbb.df.gov.br. Deverão ser informados o nome 
completo do fotógrafo, telefone para contato, 
data e horário de captação das imagens, bem 
como a quantidade de pessoas envolvidas na 
produção. Após a aprovação da solicitação, no 
ato de ingresso ao JBB, deverá ser efetuado o 
pagamento de  R$50,00, bem como ingresso  
individual no valor de R$5,00. 
 É importante estar atento aos dias per-
mitidos para ensaios: de terça-feira à sexta-
-feira, das 9h às 17h, exceto aos feriados. 

PESQUISA CIENTÍFICA 

• Visita ao Laboratório, Biblioteca e ao Viveiro 
de plantas;
• Intercâmbio de material botânico entre ins-
tituições nacionais e internacionais;
• Autorização para pesquisa nas dependên-
cias do JBB e da Estação Ecológica Jardim 
Botânico de Brasília e
• Casa do Pesquisador: alojamento gratuito 
para pesquisadores autorizados.

 Você é pesquisador e tem interesse par-
ticular em realizar pesquisas cientí�cas sobre 
o Cerrado? Ou professor e estudante também 
interessado em estudar um pouco mais sobre 
o nosso bioma? O JBB oferece condições para 
incremento da pesquisa e produção de conhe-
cimento por meio dos seguintes serviços:
• Consulta ao acervo do Herbário;

Ensaios Fotográ�cos (comerciais ou não)

Locação, Cursos e Eventos 
 

 O Banco Verde é um programa adminis-
trado pelo JBB, criado para apoiar atividades 
do projeto Brasília Solidária e consiste em 
ações práticas em diversas áreas: Ambiental, 
Social e Econômica. Além de estimular parce-
rias dos órgãos envolvidos com demais 
Órgãos Governamentais, entidades do Tercei-
ro Setor, Associações de Produtores Rurais, 
Banco de Sementes, Voluntários, Sociedade 
Civil e Instituições de ensino. 

 A Superintendência Técnico-Cientí�ca 
ainda é responsável por outros serviços vincu-
lados à pesquisa cientí�ca:
• Identi�cação de plantas não pertencentes à 
coleção botânica;
• Publicação de revista cientí�ca e 
• Coleções botânicas (in situ e ex situ)

 Todos estes serviços e atividades devem 
ser agendados e autorizados pelo telefone: 
(61)3365.1162.

BANCO VERDEVISITAÇÃO 

 A programação das visitas será para os 
seguintes horários: de terça a quinta, nos pe-
ríodos matutino ou vespertino; sextas-feiras 
no período matutino. A duração mínima da 
visita orientada é de 50 minutos.
 As visitas de grupos – com ou sem acom-
panhamento do educador ambiental – serão pre-
viamente agendadas pelo telefone 61-3366-
-3831, de segunda à sexta-feira, das 9 às 17 
h. Cada instituição poderá marcar até três 
visitas orientadas por ano, em dias alterna-
dos.

  As Normas de Conduta estão disponivéis 
em nosso site para que possam usufruir dos 
nossos espaços da melhor maneira possível. 

 É necessário informar o objetivo do 
evento, período de realização e o espaço solici-
tado. Para eventos culturais, apresentar 
também o currículo e portfólio do artista/pro-
dutor cultural, fotos das obras, programação 
do evento e logística necessária à montagem.

 
 Na área Ambiental, destaca-se a produ-
ção de mudas nativas do Cerrado para recupe-
ração de áreas degradadas de pequena dimen-
são, recuperação de nascentes e quali�cação 
dos espaços urbanos. Na área Econômica, 
como moeda de troca, com a doação de mudas 
para projetos de plantio. E na área Social, com 
cursos de capacitação presenciais ou à dis-
tância para dar suporte às comunidades.

 Para maiores informações, consulte 
nosso site, preencha o formulário do Banco 
Verde, que pode ser utilizado por pessoas físi-
cas ou jurídicas, e envie para o e-mail :   
diex@jbb.df.gov.br. Neste formulário, procure 
descrever detalhadamente o objetivo do 
pedido e a solicitação será analisada pela Di-
retoria Executiva do JBB.
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