
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

PORTARIA JARDIM BOTÂNICO Nº 02 de 08 de MARÇO DE 2019 
 
O DIRETOR DO JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (JB-

UFJF), no exercício de sua competência que lhe confere o Regimento Interno do Jardim 
Botânico, aprovada pela Resolução 07 de 2012 do Conselho Superior da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, e 

CONSIDERANDO que o Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, órgão 
suplementar vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, segundo Resolução 25/2017 do Conselho 
Superior, abrange as áreas adquiridas na forma dos Processos 23071.000903/2010-32 e 
23071.017181/2011-36, é uma área protegida pela legislação pertinente onde os saberes 
acadêmicos e tradicionais dialogam para a conservação da sociobiodiversidade da Floresta 
Atlântica da Zona da Mata Mineira, a partir de ações de ensino, pesquisa, extensão e 
desenvolvimento institucional embasadas na manutenção de coleções de plantas 
reconhecidas, organizadas, documentadas e identificadas; 

CONSIDERANDO que o Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora tem 
como princípios: 1) A diversidade biológica e os sistemas sociais são elementos indissociáveis e 
interdependentes que constroem a “sociobiodiversidade”; 2) A sociobiodiversidade é fruto do 
uso histórico e tradicional do território; 3) A sociobiodiversidade está diretamente envolvida 
nos processos elementares de produção e reprodução social e cultural e, desta maneira, não 
pode ser mercantilizada; 4) A Conservação da sociobiodiversidade se dá pela inclusão dialógica 
dos sistemas tradicionais de conhecimento e manejo; 5) Um mundo mais igualitário se 
alcançará através da socialização do acesso à sociobiodiversidade; 6) Ensino, pesquisa e 
extensão são processos acadêmicos indissociáveis; 

CONSIDERANDO que o Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora tem 
como objetivos 1) Compreender e documentar a sociobiodiversidade de plantas através de 
pesquisas e coleções “ex situ”, “in situ” e em bancos de germoplasmas; 2) Conservar a 
sociobiodiversidade de plantas através de programas de restauração ambiental e produção de 
mudas de espécies nativas; 3) Fomentar o uso  sustentável da sociobiodiversidade, através de 
programas de Educação Ambiental; 4) Promover a educação e a consciência sobre a 
sociobiodiversidade; 5) Capacitar recursos humanos para a conservação da 
sociobiodiversidade de plantas, através de atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
intercâmbios, bem como a articulação de redes de atores sociais; 

CONSIDERANDO que o conteúdo deste documento foi aprovado pelos Conselhos 
Comunitário, Técnico e Administrativo do Jardim Botânico em reunião conjunta realizada no 
dia 3 de dezembro de 2018;  

CONSIDERANDO a resolução CONAMA n° 339, de 25 de setembro de 2003, que dispõe 
sobre o regulamento de Jardins Botânicos; 

 
RESOLVE: 

Art.1° Aprovar o Regulamento de Visita e Conduta no Jardim Botânico da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. 



 
 

Parágrafo único. O disposto no presente regulamento se aplica à toda a área do Jardim 
Botânico. 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 2° Toda a permanência dos visitantes, independente do serviço que estes acionem, 

seguirá este regulamento, que tem como objetivo conciliar o uso público do Jardim Botânico 
com seus objetivos e atividades fins. 

Art. 3° O Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora poderá instituir 
normas complementares a este Regulamento.  

Art. 4° Os casos omissos e as dúvidas suscitadas com a aplicação deste Regulamento 
serão dirimidos pela Direção do Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora 
apoiado pelos seus Conselhos Comunitário, Técnico ou Conselho Administrativo, segundo suas 
atribuições definidas em Regimento Interno. 

Art. 5° Serão admitidas exceções às presentes disposições nos casos de relevante 
interesse da Instituição e a critério exclusivo da Direção do Jardim Botânico. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA SEGURIDADE E DOS RISCOS INERENTES 

Art. 6º O Jardim Botânico apresenta áreas de visitação abertas, compostas por 
elementos naturais, que, devido à sua própria essência, apresentam riscos inerentes, como 
queda de galhos e árvores, tropeços, choque térmico, afogamento, rajadas de vento, 
isolamento, animais silvestres e peçonhentos. 

Art. 7º A Direção do Jardim Botânico assume que o visitante conhece os potenciais 
riscos inerentes à visitação em áreas naturais e, desta maneira, reconhece que, nestes casos, o 
visitante se responsabiliza pela sua própria segurança, isentando o a Universidade Federal de 
Juiz de Fora de qualquer responsabilidade. 
 

 
CAPÍTULO III 

DO ACESSO E PERMANÊNCIA 
Art. 8º O acesso do público ao Jardim Botânico é feito somente pelo portão oficial 

situado na rua Cel. Almeida Novais, nº 246, no horário de 8:00 às 16:30 horas. 
Art. 9º As áreas de visitação e as atividades de visitação são determinadas em Projeto 

Político Pedagógico de Educação Ambiental específico. 
Art. 10º Para o acesso público sem fins comerciais não serão cobradas nenhum tipo de 

taxa. 
Art. 11º Não será permitido o acesso de veículos automotores, de passeio e utilitários; 
Art. 12º Não será permitida a entrada de animais domésticos e/ou exóticos, salvo nos 

casos de cães-guia e outras situações excepcionais com prévia autorização da Direção do 
Jardim Botânico. 

Art. 13º O acesso às instalações científicas e administrativas é permitido somente 
mediante autorização da Direção do Jardim Botânico. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA VISITAÇÃO E CONDUTA PÚBLICA 

Art. 14 Ações permitidas e recomendações aos visitantes: 
I - O lazer contemplativo e a prática de atividades recreativas, educativas e 

interpretativas, realizadas em contato com as paisagens locais, com o principal objetivo de 
despertar no visitante o respeito e a importância da sociobiodiversidade. 



 
 

II - A realização de piqueniques e pequenas reuniões, desde que se limitem ao local 
específico para este fim. 

III - Esbaldar-se com o silêncio e os sons provenientes da floresta. 
IV - Apropriar-se de todo o espaço público e de todas as atividades desenvolvidas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 
V - Fotografar ou filmar as visitas, desde que as imagens não sejam utilizadas para fins 

comerciais. 
VI - Portar crachá ou uniforme escolar que identifiquem sua situação de visita. 
VII - Portar e vestir artigos que aumentem sua proteção individual, como repelentes, 

calças compridas, sapatos fechados, chapéus e protetores solar. 
VIII - não entrar nas matas, se aproximar das bordas dos lagos ou distanciar dos 

possíveis grupos de visitação ou monitores. 
IX - Responsabilizar por todo o lixo produzido durante a visitação, conferindo-o destino 

adequado nas lixeiras dispostas pelas áreas de visitação. 
 
Art. 15 Ações não permitidas: 
I - O acesso e a permanência de visitantes em estado físico ou psíquico que possa 

perturbar a boa ordem, tais como pessoas embriagadas, sob o efeito de substâncias 
entorpecentes, ou portando armas de fogo ou instrumentos perfurantes. 

II - O acesso e a permanência de visitantes em trajes inadequados, tais como pessoas em 
roupas de banho ou sem camisa. 

III - O acesso de crianças menores de 16 (doze) anos desacompanhadas. 
IV - A realização de esportes que possam afetar a fauna ou as atividades de visitação, 

como ciclismo, skate, futebol, vôlei, peteca, patinação, natação, canoagem. 
V - Entrar com objetos que possam danificar o acervo ou perturbar a boa ordem, tais 

como bolas, instrumentos musicais, aparelhos sonoros e fogos de artifício. 
VI - Praticar qualquer ato ofensivo à moral e aos bons costumes. 
VII - Entrar com plantas ou com partes de plantas, da flora nativa ou exótica.  
VIII - Introduzir ou entrar com qualquer animal, salvo sob autorização do Instituto 

Brasileiro para o Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 
IX - Sons automotivos, de celulares ou de qualquer natureza eletrônica que influencie a 

visitação e a fauna local. 
X - Escrever, gravar, pintar ou afixar letreiros, dísticos, palavras cartazes, avisos ou 

figuras de qualquer natureza nas árvores e demais plantas, bem como nas placas, mapas, 
edificações, monumentos, como bancos, pontes, muros, bebedouros, estátuas, prédios e 
demais construções e equipamentos. 

XII - Subir em balaustradas, cercas, bancos, monumentos, estátuas e demais construções 
e equipamentos. 

XIII - Arrancar, danificar ou apanhar do chão, ou de qualquer planta, galhos, flores, 
folhas, frutos e sementes. 

XIV - Alimentar, capturar, maltratar, molestar ou matar qualquer animal, bem como 
destruir ou danificar seus ninhos, abrigos e criadouros naturais. 

XV - Permanecer sobre gramados não destinados à visitação e em canteiros, subir nas 
árvores ou nas outras plantas. 

XVI - Arrancar ou danificar as placas de sinalização e/ ou de identificação das plantas. 
XVII - A caça, a pesca, a coleta de espécimes de fauna e flora ou uso direto e/ou indireto 

de qualquer outro recurso natural. 
XVIII - A reintrodução de espécies da flora ou da fauna. 
XIX - O uso e porte de bebidas alcoólicas, cigarros e drogas ilícitas. 
XX - A deposição de resíduos de qualquer natureza na área do Jardim Botânico. 
XXI - Atear ou iniciar fogo. 
XXII - Realizar churrascos ou entrar com churrasqueiras. 



XXIII - Trazer mesas e cadeiras e fixar decorações
XXIV - O lixo deve ser colocado nos recipientes e lo
XXV - Vender ou oferecer art
XXVI - Angariar esmolas, donativos, contribuições, assinaturas, subscr

recolhimentos semelhantes. 
XXVII - Realização de cultos e manifestações religiosas, bem como a deposição de cinzas 

e restos mortuários em qualquer área do Jardim Botânico.

DO CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO E DA APLICAÇÃO DAS PENALID
Art. 16 Cabe ao Serviço de Segurança Patrimonial, cumprir e fazer cumprir o presente 

Regulamento, encaminhando os casos omissos ou duvidosos à Direção do 
Art. 17 As infrações ao disposto no presente regulamento sujeitarão os infrator

serem advertidos pelo Serviço de Segurança Patrimonial e após, a critério da Administração 
Superior, às seguintes medidas: 

I - Serão convidados a se retirar da área da Instituição; 
II - Ficarão sujeitos à multa, apreensão e demais sanções administra

executadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBAMA, nos termos do Decreto nº 6.514, de 23 de julho de 2008; 

III - Serão encaminhados à autoridade policial competente.
 
 
Art. 18° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

zer mesas e cadeiras e fixar decorações. 
lixo deve ser colocado nos recipientes e locais específicos para es

ender ou oferecer artigos comerciais e de propaganda. 
ngariar esmolas, donativos, contribuições, assinaturas, subscr

 
ealização de cultos e manifestações religiosas, bem como a deposição de cinzas 

ualquer área do Jardim Botânico. 
 

CAPÍTULO V 
DO CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO E DA APLICAÇÃO DAS PENALID

abe ao Serviço de Segurança Patrimonial, cumprir e fazer cumprir o presente 
Regulamento, encaminhando os casos omissos ou duvidosos à Direção do Jardim Botânico

s infrações ao disposto no presente regulamento sujeitarão os infrator
serem advertidos pelo Serviço de Segurança Patrimonial e após, a critério da Administração 
Superior, às seguintes medidas:  

erão convidados a se retirar da área da Instituição;  
icarão sujeitos à multa, apreensão e demais sanções administra

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBAMA, nos termos do Decreto nº 6.514, de 23 de julho de 2008;  

erão encaminhados à autoridade policial competente. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Prof. Dr. Gustavo Taboada Soldati 
Diretor do Jardim Botânico 

cais específicos para este fim. 

ngariar esmolas, donativos, contribuições, assinaturas, subscrições e outros 

ealização de cultos e manifestações religiosas, bem como a deposição de cinzas 

DO CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO E DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
abe ao Serviço de Segurança Patrimonial, cumprir e fazer cumprir o presente 

Jardim Botânico; 
s infrações ao disposto no presente regulamento sujeitarão os infratores a 

serem advertidos pelo Serviço de Segurança Patrimonial e após, a critério da Administração 

icarão sujeitos à multa, apreensão e demais sanções administrativas a serem 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

 


