
 
Há diversas placas de orientação sobre os cuidados para manter a preservação da área, desde a sua 
entrada  

 
 
Normas de Utilização do Jardim Botânico   
 
Não são permitidos  
 

• Acessar e usar motocicleta, bicicleta, skate, 
triciclo, patins, patinete ou similares nos 
gramados, pistas e passarelas  

• Entrar e permanecer com trajes inadequados ou 
roupas de banho (em todas as dependências) ou 
sem camisa (nos espaços fechados)  

• Ingressar com animais de qualquer natureza ou 
porte, mesmo carregados no colo ou em 
carrinhos, exceto cão-guia 

• Abandonar animais nativos ou exóticos 
• Capturar e maltratar, ferir, mutilar ou matar 

animais silvestres 
• Caçar, pescar e nadar nos lagos, cascatas   
• Dar de comer aos pombos 
• Alimentar peixes e animais silvestres 



• Consumir água dos lagos, chafarizes e cascatas 
• Degradar, atear fogo ou praticar ato de 

vandalismo e danificar a vegetação 
•  Colher plantas, flores, frutos ou sementes 
• Arrancar cascas ou galhos de árvores 
• Deitar nos canteiros de flores 
• Plantar qualquer espécie de planta 

 
 

 
 

• Depositar o lixo fora dos recipientes adequados 
de coleta 

• Fixar balanços, redes de descanso e similares 
• Realizar jogos com bola, peteca, disco de frisbee   
• Promover qualquer tipo de gincana, disputa de 

jogos esportivos e de azar 
• Subir em árvores 
• Praticar slackline ou outro esporte radical, com 

suporte nas árvores 
• Utilizar aeromodelos ou aparelhos e brinquedos 

de controle remoto, balões, pipas e similares. Os 



drones não podem ser pilotados a partir dali, por 
decisão da Agência Nacional de Aviação Civil – 
ANAC   

• Atividades e eventos que produzam poluição 
sonora e/ou atmosférica 

• Consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de 
substância tóxica entorpecente 

• Fumar cigarro, cigarrilha, narguilé 
• Estacionar veículos fora das áreas previstas 
• Acampar, permanecer fora do horário normal de 

funcionamento ou pernoitar 
• Capturar imagens (foto e vídeo) para uso 

comercial 
• Fixar qualquer tipo de publicidade, placas, 

cartazes, faixas e banners 
• Veicular todo e qualquer tipo de publicidade, 

comercial ou promocional, por intermédio de 
sons, materiais impressos ou equipamentos de 
projeção de imagens e luz 

• Praticar qualquer tipo de comércio de produtos 
ou de prestação de serviços 

• Utilizar as rampas (cobertas de grama) ao lado 
da estufa, como “escorregadores” 
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