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O Guia Turístico Científico de Brasília é fruto do trabalho de cooperação entre 
as secretarias-adjuntas de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Turismo de 
Brasília, com o intuito de promover o destino turístico por meio das institu-
ições e equipamentos da Rede Distrital de Educação e Divulgação Científica, 
apresentando a riqueza desse segmento no Distrito Federal. A proposta 
beneficia professores e alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 
turistas e população em geral.
 
O guia apresenta ao leitor o mapeamento dos ambientes de educação 
científica não formal. Esses ambientes recebem turistas e moradores, espe-
cialmente alunos de todos os níveis de ensino, e oferecem algum tipo de 
acolhimento técnico-científico focado em seu conteúdo específico.
 
A rede mapeada constitui um dispositivo de apoio à divulgação da educação 
científica feita nos ambientes educacionais formais, como as escolas de 
educação fundamental e as instituições de ensino superior. A Universidade 
de Brasília participou do processo, capacitando gestores dos ambientes 
elencados no guia.
 
A existência de uma rede de ambientes de educação e de divulgação cientí-
fica em Brasília e em sua Região Metropolitana permite situar a Capital no 
rol das cidades científicas e educadoras do mundo. Além de dar visibilidade 
ao destino, gera interesse turístico, promovendo e destacando esses ambi-
entes, que são os mais apropriados para a busca do conhecimento e a ino-
vação científica.
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O mapeamento de uma rede de ambientes não formais de educação e de divulgação 

científica é uma ação estrutural de nossa Secretaria-Adjunta, na perspectiva de que 

possamos fomentar a constituição de um ambiente amplo de promoção da Ciência, 

da Tecnologia e da Inovação em Brasília e em sua Região Metropolitana. Temos nessa 

ação um elemento que pode contríbuir para que tanto a população escolar, quanto 

o público de modo geral, possam ter aproximações com essas áreas, o que pode 

refletir na promoção de interesses pelas mesmas, da adoção de carreiras científicas e 

na constituição de uma cidade amplamente servida por conhecimentos impor-

tantes, que diz respeito não apenas aos campos científicos, mas ao nosso cotidiano.

 

Assim sendo, a Secretaria Adjunta de Ciência, Tecnologia e Inovação (SACTI) tem o 

prazer de disponibilizar em parceria com a Secretaria Adjunta de Turismo, o primeiro 

Guia Turístico Científico de Brasília. Nesse guia, apresentamos um conjunto de ambi-

entes de educação e de divulgação científica que, além de serem caracterizados por 

uma forte dimensão científica, também estão preparados para acolher o visitante 

que, desconectado de intenções didáticas ou pedagógicas, tem interesse geral pelos 

diferentes temas abordados por esses ambientes.

 

Tanto esses ambientes integrantes do nosso guia quanto todos os demais integran-

tes da Rede Distrital de Educação e Divulgação Científica, colocam em evidência o 

potencial educador de nossa cidade e sua articulação em diferentes redes de pro-

moção da cultura e da educação.

MARCELO AGUIAR
Secretário-Adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Umas das principais atribuições da Secretaria Adjunta de Turismo do Distrito Fed-

eral é, sem dúvida, a estruturação do destino Brasília como opção para visitantes 

nacionais e estrangeiros, em busca de novas experiências. Isso se dá principalmente 

pela formatação dos produtos e serviços turísticos e à promoção de ações que 

visem à diversificação da oferta turística da Capital.

A elaboração do Guia Turístico Científico de Brasília, portanto, passa a fazer parte de 

uma das mais importantes premissas estratégicas da pasta, o chamado Turismo 

Criativo, sem dúvida uma tendência do mercado mundial e entendido como uma 

forma de diversificar os segmentos que compõem a economia do turismo. 

Desta forma, o objetivo primordial deste material é motivar o deslocamento dos 

nossos visitantes pelo interesse ou necessidade de realização de estudos, pesquisas 

e vivências para fins de aprendizagem, qualificação, ampliação de conhecimento 

que, sem dúvida, fará surgir um novo olhar do turista sobre Brasília.

Queremos contribuir para que visitantes e moradores usufruam de um novo port-

fólio de atrativos turísticos, estruturados e qualificados, para possibilitar avanços no 

acolhimento do público. 

Nossa maior preocupação é proporcionar vivência no ambiente, de modo a provo-

car não apenas o desenvolvimento pessoal e profissional do visitante, mas também 

de incluir Brasília como um destino certeiro para estudiosos interessados em con-

tribuir com as inovações científicas nacionais e mundiais. 

JAIME RECENA
Secretário-Adjunto de Turismo

 



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET)

07

OBJETIVOS: Oferecer informações meteo-
rológicas à sociedade brasileira e influir 
construtivamente no processo de tomada 
de decisão, contribuindo para o desenvolvi-
mento sustentável do País. O INMET utiliza 
o Conhecimento, a Tecnologia Aplicada e o 
Sistema de Gestão da Qualidade, para 
melhorar continuamente seus serviços e 
produtos. Com isso, despertar a importân-
cia e o interesse pela Meteorologia.

ATIVIDADES PERMANENTES: visitas diárias 
(de segunda a sexta-feira); distribuição de 
folders explicativos referentes ao órgão e à 
meteorologia; palestras; visitação a pontos 
estratégicos do INMET.

PARA VISITAR: segunda a sexta-feira,  
de 8h às 17h

INFORMAÇÕES: 2102-4609 - Comunica-
ção e Impreensa

COMO CHEGAR: Eixo Monumental Via 
S1 Sudoeste - Brasília-DF - CEP: 70680-900 
Fone: (61) 2102-4700 / 2102-4699 - próximo 
à Igreja Rainha da Paz.

www.inmet.gov.br 

Foto: Divulgação/INMET Foto: Divulgação/INMET



MEMORIAL DOS POVOS INDÍGENAS
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OBJETIVOS: Promover e dar visibilidade ao 
conhecimento da cultura indígena ances-
tral e atual dos primeiros habitantes do 
Brasil. Promover a integração dos diversos 
povos indígenas, além de proporcionar um 
ambiente de atividades científicas e educa-
cionais entre as diversas etnias indígenas e 
os estudantes, pesquisadores e demais 
visitantes do Memorial.

ATIVIDADES PERMANENTES: Exposição 
com objetos pertencentes aos povos indí-
genas; fotografias, utensílios, utilitários e 
demais itens representativos da contribui-
ção cultural dos povos originais do país.

PARA VISITAR: Terça a sexta-feira, de
9h às 17h. Fins de semana e feriados, das 
10h às 17h. Agendamento para grupos, 
escolas, etc:
agendamento.mpi@gmail.com.

INFORMAÇÕES: (61) 3344-1154

COMO CHEGAR: O Memorial está locali-
zado acima da Praça do Buriti, no canteiro 
central do Eixo Monumental, em frente ao 
Memorial JK. Recomenda-se a utilização 
dos estacionamentos do Memorial JK ou 
próximo ao TJDFT.

www.cultura.df.gov.br/nossascultura/museus/memorial-dos- povos-indigenas

Foto: Bruno Pinheiro/SETUR-DF

Foto: Dênio Simões/Agência Brasília



EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)  
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OBJETIVOS: Apresentar a ciência e a tecno-
logia para o público do Distrito Federal, 
especialmente a estudantes, de forma 
lúdica e atraente, sem perder o foco na 
divulgação do conteúdo científico. Trata-se 
de uma forma inovadora de dialogar com a 
sociedade e divulgar conceitos relaciona-
dos à sustentabilidade, aumentando a 
compreensão e o interesse pela ciência e 
pela tecnologia no país. Além também, de 
colaborar para promover a imagem institu-
cional da Embrapa junto à sociedade.

ATIVIDADES PERMANENTES: O Caminho 
Sustentável é composto de quatro esta-
ções, com acompanhamento de monitores 
e agendamento prévio: Recepção dos 
visitantes; Quiosque da tecnologia; Jardim 
de cheiros e Trilha ecológica. 

PARA VISITAR: Segunda a sexta-feira, 
de 8h às 12h e das 13h às 17h, de acordo 
com a disponibilidade na agenda.  Agen-
damentos por telefone ou por e-mail  
dores.medeiros@embrapa.br 

INFORMAÇÕES: (61) 3344-1154  

COMO CHEGAR: Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia - Parque Esta-
ção Biológica W5 Norte final (em frente à 
Secretaria de Saúde do DF)                               

www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-biotecnologia 

Foto: Divulgação/Embrapa Foto: Divulgação/Embrapa



PARQUE EDUCADOR - INSTITUTO BRASÍLIA
AMBIENTAL (IBRAM)
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OBJETIVOS: Estreitar as relações de crian-
ças e jovens com espaços naturais por 
meio da Educação Ambiental nos parques. 
Proporcionar novas formas de  olhar para o 
meio ambiente, entendendo como ele se 
organiza e como podemos agir junto com  
sua dinâmica.

ATIVIDADES PERMANENTES: Ambiente 
com ciência, oficinas de pegadas, contação 
de histórias, oficinas de papel reciclado e 
trilhas eco pedagógicas monitoradas.

PARA VISITAR: De 7h às 18h e agenda-
mento de 7h às 17h

INFORMAÇÕES: (61) 3214-5690 ou 
geauc.ibram@gmail.com

COMO CHEGAR: São 7 Unidades de 
Conservação do IBRAM incluídas no 
Programa Parque Educador:
-Parque de Águas Claras; Av. Castanheiras.
-Parque Sucupira; Vila Nossa Senhora de 
Fátima Planaltina (próximo à Avenida Inde-
pendência e da Faculdade UnB de Planalti-
na).
- Estação Ecológica de Águas Emendadas; 
BR-020 Km 28/29. Zona rural de Planaltina
- Parque Ecológico Dom Bosco; SHIS QL 30 
Lago Sul
- Parque Três Meninas; Quadras 609 à 611 
Samambaia
- Parque Veredinhas; Entre as quadras 3 e 
12  Brazlândia
- Parque Saburo Onoyama: Área Especial 
Taguatinga Sul

www.ibram.df.gov.br/servicos/educação-ambiental

Foto: Agência Brasília

Foto: Agência Brasília



MUSEU DE ANATOMIA HUMANA 
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNB
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OBJETIVOS: O MAH é uma atividade espe-
cífica da Faculdade de Medicina, combi-
nando o notável papel de divulgar a ciên-
cia, dedicar-se à pesquisa e ensinar, no 
sentido mais amplo. Tem o compromisso 
de produzir, conservar e restaurar o acervo, 
entendendo-o  como patrimônio histórico 
institucional e da população brasileira. 
Desde a sua criação está integrado à 
formação acadêmica   e à divulgação da 
cultura no que diz respeito aos saberes do 
corpo humano. Seus projetos especiais 
têm sido patrocinados por instituições 
públicas. Um dos principais objetivos do 
Museu de Anatomia Humana da UnB é 
difusão e popularização do conhecimento 
científico sobre o corpo humano, interagin-
do com a comunidade. Promover o auto-
conhecimento através das ações de educa-
ção em saúde e cidadania.

ATIVIDADES PERMANENTES: O espaço 
museal (espaço permanente de exposições 
temáticas e laboratórios associados) é utili-
zado para visitação de escolas do ensino 
fundamental e médio, cursos de gradua-
ção e público em geral. São realizadas ativi-

dades relacionadas aos projetos de exten-
são de ação contínua: Museu de Anatomia 
Humana da UnB e a interação com a Socie-
dade, que promove agendamento de esco-
las com visitação guiada ao acervo do 
museu; Educação em Saúde e Cidadania 
com ações de itinerância que podem ser 
agendadas e são promovidas pelos alunos 
de graduação em escolas públicas e cen-
tros de saúde do Distrito Federal e o Museu 
Virtual de Anatomia Humana, que disponi-
biliza digitalmente parte do acervo de ima-
gens digitais do museu.

PARA VISITAR: De segunda a 
sexta-feira, de 9h às 12h e 14h às 17h

INFORMAÇÕES: (61) 3107-1920 
 mah@unb.br

COMO CHEGAR: Universidade de 
Brasília – Campus Darcy Ribeiro, Faculdade 
de Ciências de Saúde e Medicina, 2º 
andar.próximo ao TJDFT.

: www.fm.unb.br/morfologia/museuvirtual

Foto: Beatriz Ferra/Secom-UnB Foto: Beatriz Ferra/Secom-UnB



ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
17

OBJETIVOS: O Arquivo Público do Distrito 
Federal tem como missão institucional 
recolher, preservar e dar acesso a docu-
mentos arquivísticos de valor permanen-
te acumulados pela Administração 
Direta e Indireta do Distrito Federal. 
Recolhe acervos documentais de institui-
ções privadas ou particulares cujo valor 
seja considerado relevante para a memó-
ria histórica de Brasília e do Distrito Fede-
ral.

ATIVIDADES PERMANENTES: Informa-
ções sobre o acervo recolhido e custodia-
do pelo Arquivo Público do Distrito Fede-
ral dar acesso aos documentos nos 
termos da legislação vigente. Fornecer 
cópias de documentos ou suporte digital 
além de atendimento à distância a 
pessoas físicas e jurídicas, públicas e 
privadas, nacionais e estrangeiras, por 
meio de correspondência postal ou 
eletrônica, em conformidade com Decre-

to nº 34.276, de 11 de abril de 2013 
(Regulamenta a Lei de acesso à Informa-
ção no âmbito do Distrito Federal). 

PARA VISITAR: Segunda a sexta-feira 
de 9h às 17h. O agendamento de visitas é 
feito pela Assessoria de Comunicação do 
ArP-DF

INFORMAÇÕES: (61) 3361-1454
 (Atendimento ao público) e 
(61) 3361-7739 (Gabinete da superinten-
dência) arpdf.df@gmail.com

COMO CHEGAR: Setor de Garagens 
Oficiais Norte- SGON Quadra 05 lote 23- 
CEP-70610- 650, Brasília/DF Ciências de 
Saúde e Medicina, 2º andar (próximo ao 
TJDFT).

www.arpdf.df.gov.br 

Foto: Tony Winston/Agência Brasília

Foto: Tony Winston/Agência Brasília



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF (CAESB)

19

OBJETIVOS: Promover a sensibilização da 
comunidade quanto ao uso consciente da 
água e cuidados adequados com a rede de 
esgoto. Apresentar as características dos  
sistemas de abastecimento de água e de 
coleta e tratamento de esgoto, bem como 
a situação hídrica no Distrito Federal e os 
padrões de atendimento com saneamento 
(água e esgoto). Mostrar as especificidades 
técnicas do tratamento de água e de 
esgoto.

ATIVIDADES PERMANENTES: A Caesb 
oferece visitas às Estações de Tratamento 
de Água (ETA) e Estações de Tratamento 
de Esgotos (ETES)

PARA VISITAR: quartas e quintas, com 
agendamento prévio, somente para 
grupos. (escolas, a partir do 6 ano, grupos 
particulares, etc.), 

      INFORMAÇÕES: (61) 3213-7317

COMO CHEGAR: 
- ETA Brasília
- ETA Paranoá
- ETA Brazlândia (manhã)
- ETA Pipiripau (Planaltina)
- ETA Rio Descoberto (Ceilândia)
- ETA Vale do Amanhecer (Planaltina)
- ETE Gama (quintas)
- ETE Brasília Norte
- ETE Paranoá 
- ETE São Sebastião

www.caesb.df.gov.br/62-agendamento-de-visitas

Foto: Marco Peixoto/CAESB Foto: Marco Peixoto/CAESB



JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
21

OBJETIVOS: O principal objetivo do Jardim 
Botânico de Brasília é divulgar as atividades 
de pesquisa desenvolvidas pela instituição, 
voltadas às funções de Jardins Botânicos 
em geral, são elas: catalogação, manuten-
ção e recuperação da  biodiversidade do 
planeta, por isso são mantidas bibliotecas 
de exsicatas, de sementes e coleções vivas 
de espécimes do mundo todo, com foco 
nas locais. As atividades de monitoramento 
de fauna e flora também fazem parte das 
atividades conduzidas pelo Jardim Botâni-
co de Brasília.

ATIVIDADES PERMANENTES: A agenda de 
visitas orientadas a grupos escolares 
(principalmente), sob responsabilidade da 
equipe de Educação Ambiental é aberta o 
ano todo. De acordo com o interesse do 
grupo, podem ser apresentados temas 
diversos, inclusive de pesquisas científicas 
realizadas no JBB. São expostas as coleções 
in situ e ex sito de plantas vivas, distribuídas 
de acordo com os grupos taxonômicos nos 
Jardins temáticos e estufas.
Nas trilhas (de terra e asfaltada) são apre-
sentadas espécies vegetais nativas do 

Cerrado. Outras exposições e eventos 
temáticos ocorrem durante o ano, mas não 
de forma permanente.

PARA VISITAR: Agenda prévia para 
grupos de 10 a 45 pessoas, a partir de 09 
anos de idade, de terça a sexta-feira. De 9h 
às 11:30 e 14h às 16:30. Para visita espontâ-
nea às coleções e trilhas, o JBB fica aberto 
de terça a domingo, 09h às 17h.

INFORMAÇÕES: (61) 3366-3831

COMO CHEGAR: O JBB  localiza-se  no 
Setor de Mansões Dom Bosco, Área Espe-
cial, Lago Sul. Para chegar, entre na subida 
da QI 23 do Lago Sul. A entrada principal 
encontra-se  depois do segundo balão, 
primeira entrada à direita.

www.jardimbotanico.df.gov.br

Foto: Divulgação/Jardim Botânico de Brasília

Foto: Divulgação/Jardim Botânico de Brasília



MUSEU DE ARMAS DA POLÍCIA CIVIL DO DF
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OBJETIVOS: O Museu de Armas tem           
caráter educativo e histórico, possuindo o 
maior acervo de armas antigas da América 
do Sul.

ATIVIDADES PERMANENTES: Todas as 
atividades são desenvolvidas de                     
maneira presencial, com o acompanha-
mento e orientação de policiais civis.

PARA VISITAR: O serviço é oferecido em 
dias úteis, de segunda a sexta-feira, entre 
8h e 19h, desde que devidamente agenda-
do. Atende qualquer cidadão e, preferen-
cialmente estabelecimentos de ensino 
público e particulares, eventos populares e 
de caráter social. As visitas guiadas ocorrem 
na sede da Academia de Polícia Civil do DF.          
Os agendamentos poderão ser realizados 
pelo e-mail  apc_saa@pcdf.df.gov.br ou 
pelos seguintes telefones:  (61) 3207-5469  – 
DIPCOM / (61) 3207- 5468 - DAE

INFORMAÇÕES: Contatos e outras infor-
mações importantes também podem ser 
realizados pelo e-mail
 apc_saa@pcdf.df.gov.br ou pelos telefones: 
(61) 3207-5469   DIPCOM/(61) 3207- 5468  – 
DAE

COMO CHEGAR: QN 17, Conjunto 01, 
Lotes 01 e 02 – Riacho Fundo II/DF -   CEP: 
73.881-686

www.pcdf.df.gov.br

Foto: Lula Lopes/SETUR-DF Foto: Lula Lopes/SETUR-DF



MUSEU DE DROGAS DA POLÍCIA CIVIL DO DF
25

OBJETIVOS: Esta Academia da Polícia Civil, 
por meio da Divisão de Polícia Comunitária 
e do Centro Piloto de Educação e Preven-
ção ao Uso de Drogas e Violências – 
DIPCOM/CEPUD, desenvolve atividades de 
esclarecimento à população sobre os 
males e os perigos causados pelas drogas e 
outras violências, além de medidas preven-
tivas para evitar o consumo de drogas. As 
palestras sobre drogas e demais violências 
têm duração variável, de acordo com o 
público alvo/tema a ser abordado e, 
normalmente variam entre 50 minutos e 
1hora.
O Museu de Drogas tem caráter educativo 
e, em seu interior, são expostos acervos que 
possibilitam ao cidadão identificar as várias 
espécies de substâncias entorpecentes 
que determinam dependência física ou 
psíquica. Utensílios e equipamentos utiliza-
dos para o preparo e uso, além de objetos 
destinados à propaganda e apologia de 
seu consumo.

ATIVIDADES PERMANENTES: Todas as 
atividades são desenvolvidas de maneira 
presencial, com o acompanhamento e 
orientação de policiais civis.

PARA VISITAR: O serviço é oferecido, 
em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
entre 8h e 19h, desde que devidamente 
agendado. Atende qualquer cidadão e, 
preferencialmente   estabelecimentos de 
ensino público e particulares, eventos 
populares e de caráter social. As visitas 
guiadas ocorrem na sede da Academia de 
Polícia Civil do DF.
Os agendamentos poderão ser realizados 
pelo e-mail  apc_saa@pcdf.df.gov.br ou 
pelos seguintes telefones:  (61) 3207-5469  – 
DIPCOM / (61) 3207- 5468 - DAE

INFORMAÇÕES: Contatos e outras infor-
mações importantes também podem ser 
realizados pelo e-mail 
apc_saa@pcdf.df.gov.br ou pelos telefones: 
(61) 3207-5469  – DIPCOM/(61) 3207- 5468  – 
DAE

COMO CHEGAR: QN 17, Conjunto 01, 
Lotes 01 e 02 – Riacho Fundo II/DF -   CEP: 
73.881-686

www.pcdf.df.gov.br

Foto: Lula Lopes/SETUR-DF

Foto: Lula Lopes/SETUR-DF



MUSEU DE ANATOMIA VETERINÁRIA
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OBJETIVOS: O Museu de Anatomia Veteri-
nária da Universidade de Brasília cumpre a 
função de complementar e substanciar as 
informações de cunho morfológico e cien-
tífico relativos à Anatomia Veterinária e 
Ciências Naturais de uma maneira geral. 
Por meio de peças preparadas do acervo, 
demonstar os detalhes da riqueza morfoló-
gica existente entre os animais e permite à 
população em geral, e aos estudantes uma 
importante fonte de consulta e conheci-
mento.

ATIVIDADES PERMANENTES: O Museu 
dispõe de um acervo permanente de 
animais taxidermizados, esqueletos de 
várias espécies e peças dissecadas. As 
visitas são monitoradas e ministradas 
pequenas palestras sobre o processo da 
taxidermia. Em determinados momentos é 
permitido ao visitante que toque nas 
peças, oferecendo assim uma enriquece-
dora experiência

de aproximação com as ciências naturais e 
anatomia.

PARA VISITAR: De segunda a sexta-feira 
de 9h às 17h.  Grupos escolares devem 
agendar a visita antecipadamente pelo 
telefone (61) 8264-9790

INFORMAÇÕES: (61) 98264-9790 e-mail: 
leaocesar22@gmail.com 
Técnico responsável: Cesar Leão

COMO CHEGAR: O museu de anatomia 
fica no campus Darcy Ribeiro, Asa Norte, ao 
lado do hospital veterinário. Acesso pela via 
L4 norte, próximo à estação de tratamento 
de esgoto norte (ETE/ norte). Situa-se no 
final da via L4 norte. Brasília-DF.

www.mav.unb.br

Foto: gabriel Zago/SETUR-DF Foto: gabriel Zago/SETUR-DF



OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO - UNB
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OBJETIVOS: A Mostra do Observatório 
Sismológico da UnB tem como objetivo 
estimular a divulgação científica entre 
discentes/docentes e a sociedade em geral, 
por meio do estudo do Planeta Terra. A 
equipe de jovens que acompanha as visitas 
recebe capacitação na área de pesquisa e 
divulgação, oportunizando ao visitante um 
atendimento com excelência sobre diver-
sos conceitos de Sismologia, Geofísica, 
Geologia, Física e Geografia como: Escala 
de magnitude, Escala de Intensidade Mer-
calli, Teoria da Deriva continental, Teoria 
das Placas tectônicas, entre outros. A 
mostra aborda a importância de entender 
como o terremoto afeta nossas vidas, pois 
ele pode acontecer em qualquer lugar e no 
Brasil é comum a sua ocorrência.

ATIVIDADES PERMANENTES: Visitação 
guiada, palestras e exposições.buição 
cultural dos povos originais do país.

PARA VISITAR: De segunda a 
sexta-feira, horário comercial. 
O agendamento de visitas deve ser feito 
pelo pelo telefone (61) 3107-1283 ou pelo 
e-mail: obsis@unb.br

INFORMAÇÕES: (61) 3107-1283 ou pelo 
e-mail: obsis@unb.br

COMO CHEGAR: SG13, Campus Darcy 
Ribeiro, Universidade de Brasília, L3 próxi-
mo a Casa do Professor (ADUNB)

www.obsis.unb.br

Foto: gabriel Zago/SETUR-DF

Foto: gabriel Zago/SETUR-DF



INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁFICO 
DO DISTRITO FEDERAL (IHG-DF)
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OBJETIVOS: Divulgar o conhecimento 
sobre a história e geografia do Distrito 
Federal. 

ATIVIDADES PERMANENTES: Curso “Distri-
to Federal: seu povo sua história” (180 horas 
em parceria com a EAPE – para professores 
da SEEDF; atendimento ao turista; aulas 
para escolas (educação patrimonial, educa-
ção ambiental) visita ao museu e atividade 
lúdica (tempo de permanência de 3 horas);

       PARA VISITAR: Segunda a sexta-feira, de 
8h às 12h e das 14h às 17h. Grupos escolares 
devem agendar as visitas pelo telefone 
(61) 3226-7753 

INFORMAÇÕES: 3224-654 ou pelo email: 
ihgdfederal@gmail.com

COMO CHEGAR: SEPS Entrequadras 
703/903, conjunto C. Entre o colégio 
Leonardo daVinci e a Faculdade UDF.

www.in.gov.br

Foto: Lula Lopes/SETUR-DF Foto: Lula Lopes/SETUR-DF



MUSEU DA IMPRENSA – IMPRENSA NACIONAL
33

OBJETIVOS: Guardar, conservar e expor a 
memória da indústria gráfica no Brasil, 
desde que a Imprensa Nacional foi criada 
pelo príncipe regente Dom João em 1808, 
para imprimir os primeiros livros e jornais 
no País. Mostramos para os alunos e visitan-
tes toda a evolução tecnológica da Impren-
sa no Brasil de 1808 com os primeiros tipos, 
passando pelas Monotipos, Linotipos, 
Prelos, Impressoras   Rotativas, até os 
processos mais modernos como off-set e 
impressão digital.

ATIVIDADES PERMANENTES: Palestras 
sobre a história da imprensa brasileira, a 
vinda da família real portuguesa para o 
Brasil em 1808, os primeiros livros e jornais 
brasileiros, Diário Oficial, transferência da 
Imprensa Nacional para Brasília em 1960, 
história e conservação dos livros.

PARA VISITAR: Segunda a sexta de 8h 
às 18h. Para agendamentos de grupos ou 
visitas escolares: (61) 3441-9618.

INFORMAÇÕES: (61) 3441 9618 ou  
 museudaimprensa@in.gov.br

COMO CHEGAR: Quadra 06 lote 800 -- 
localizado  no setor gráfico próximo ao 
jornal Correio Braziliense e em frente da 
Faculdade Evangélica.

www.in.gov.br

Foto: Lula Lopes/SETUR-DF

Foto: Lula Lopes/SETUR-DF



PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA (ICMBIO)
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OBJETIVOS: Ampliar o conhecimento dos 
visitantes sobre o Parque Nacional de Brasília, a 
percepção dos visitantes sobre a importância da 
conservação do Parque, principalmente sobre os 
serviços ambientais que presta à sociedade 
(quantidade e qualidade da água para abasteci-
mento público e recreação, amenização do 
clima, manutenção da biodiversidade, entre 
outros). Traduzir parte do conhecimento científi-
co gerado nas pesquisas desenvolvidas aos 
visitantes, engajar a sociedade, de forma autôno-
ma na reflexão, conservação, recuperação e 
melhoria do meio ambiente.

ATIVIDADES PERMANENTES: piscinas com água 
natural corrente, trilhas da Capivara e da Cristal 
Água e o Centro de Visitantes, exposição perma-
nente sobre o Parque e sobre o Bioma Cerrado. 

Curso de Educação Ambiental para 
Professores/Educadores (pré-requisito para que 
as escolas e entidades possam trazer seus alunos 
para desenvolver atividades lúdico-pedagógicas 
no PNB) aproximadamente 5 cursos/ano - 40 
vagas/curso  gratuito. Atendimento às escolas, 
entidades e visitantes no Centro de Visitantes 
(após os cursos de Educação Ambiental, os 
professores e educadores trazem seus alunos 
para desenvolver as atividades lúdico--
pedagógicas) - o ano todo, com agendamento 

prévio - gratuito. Projeto Leitura no Parque (os 
alunos desenvolvem diversas atividades lúdico--
pedagógicas no espaço do Centro de Visitantes, 
complementares ao que desenvolvem na 
escola/entidade). Ocorrem em datas comemora-
tivas específicas (Dia do Meio Ambiente, Dia do 
Cerrado, Aniversário do Parque Nacional de 
Brasília, entre outras) - gratuito para as 
escolas/entidades participantes;

PARA VISITAR: Aberto diariamente, exceto 
feriados nacionais, a partir de 8h (mensalistas, a 
partir de das 6h) Ingresso R$ 24,00 (estrangeiros); 
R$ 12,00 (brasileiros e estrangeiros residentes no 
Brasil); Isento (crianças com até 11 anos e idosos 
acima de 60 anos) Centro de Visitantes/Núcleo 
de Educação Ambiental: Aberto de segunda a 
sexta, de 8h às 16h.

INFORMAÇÕES: (61) 3233-6897/3234-3680
visitacao.pnb@icmbio.gov.br 

COMO CHEGAR: Parque Nacional de Brasília - 
EDF-003 Via EPIA km 8,5

http://www.icmbio.gov.br

Foto: Lula Lopes/SETUR-DF Foto: NEX/Brasília



CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO EM AGROECOLOGIA 
FAZENDA ÁGUA LIMPA (FAL-UNB)

37

OBJETIVOS: Oferecer à população e ao 
público escolar de Brasília e Entorno um 
ambiente de ensino e divulgação das ciên-
cias agrárias e as características e impor-
tância da produção agrícola sustentável 
tendo como exemplos a produção orgâni-
ca e os sistemas agroflorestais (SAFs). São 
apresentadas técnicas preservacionistas e 
as riquezas do cerrado.

ATIVIDADES PERMANENTES: Oficinas, Dias 
de Campo, Cursos, Práticas em sistemas 
orgânicos e em sistemas agroflorestais.

PARA VISITAR:  Quintas-feiras de   8h às 
10h e  14h às 18h

INFORMAÇÕES: (61) 31077186 / 33802021

COMO CHEGAR: Seguir para o setor de 
mansões Park Way, ao lado do Aeroporto, 
em direção ao Núcleo Rural Vargem 
Bonita. Antes de entrar na Vargem Bonita, 
seguir em frente no balão e entrar na estra-

da de terra por cerca de 300m até a guarita 
da FAL. Fazenda Água Limpa da Universi-
dade de Brasília, Núcleo Rural Vargem 
Bonita, Quadra 17 Setor de Mansões Park 
Way, Brasília - Distrito Federal -Brasilpróxi-
mo ao TJDFT.

www.fal.unb.br/

Foto: Luis Gustavo Prado/UnB Agência

Foto: Luis Gustavo Prado/UnB Agência



PLANETÁRIO DE BRASÍLIA
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OBJETIVOS: Oferecer à população e ao 
público escolar de Brasília e Entorno um 
ambiente de ensino e divulgação da astro-
nomia e ciências correlatas. um museu de 
divulgação científica, artística e cultural. É 
possível chamar o Planetário de casa do 
conhecimento. Nele aprende-se e ensina--
se astronomia, física, química e biologia, 
além da história da humanidade, onde 
sobre como chegamos até aqui e para 
onde vamos.  A exemplo do universo, 
expande-se a mente, sobre a engenhosida-
de humana. 

ATIVIDADES PERMANENTES: Sessões de 
cúpula: Filmes e Sessões Comentadas; Área 
de Exposições: Acervo exposto; Saraus, 
Oficinas para crianças, Colônias de Férias, 
Dias Temáticos, Concurso de redação, Con-
curso de Desenho, Apresentações musicais, 
entre outros.

PARA VISITAR: Segunda a sexta-feira, 
de 9h às 21h, sábados e domingos de 8h às 
20h. 
Os grupos escolares devem agendar a 
sessão na cúpula (61) 3361-6810

INFORMAÇÕES: (61) 3361-6810

COMO CHEGAR: Seguir pela Via N1 a 
partir da Torre de TV, a entrada do estacio-
namento (à esquerda) é após a Funarte e 
antes do Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães. 
Endereço: Setor de Difusão Cultural, Via N1, 
Eixo Monumental – Brasília/DF

www.facebook.com/planetariodebrasilia

Foto: Paula Fróes/SETUR-DF Foto: Paula Fróes/SETUR-DF



FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
41

OBJETIVOS: Por meio de atividades 
didático-pedagógicas, busca sensibilizar, 
educar e conduzir o público às práticas 
responsáveis e sustentáveis. Promove diver-
sos projetos, entre os quais o Zoo Noturno, 
o Zoo Toque – especialmente direcionado à 
pessoas com deficiência visual - e o Zoo 
Ciências, visitas monitoradas e palestras 
específicas sobre temas relacionados aos 
procedimentos de conservação de mate-
rial biológico, sua importância e utilização. 
Seu plantel é constituído por aproximada-
mente 1.300 animais entre aves, répteis e 
mamíferos, num total de 217 espécies, 
destacando-se aqueles da fauna represen-
tativa da América do Sul

ATIVIDADES PERMANENTES: Desde 1992, 
o zoológico abriga um museu, hoje deno-
minado Museu de Ciências Naturais, 
reinaugurado em 2012, onde expõe parte 
de seu rico acervo, por meio de Dioramas, 
composto por aproximadamente 400 
peças, entre animais taxidermizados, 
amostras em meio líquido e coleção cientí-
fica e artística, além de representações 
deosteotécnica;
O Zoológico conta, ainda com um Borbole-

tário de aproximadamente 220m 2 , onde 
habitam, primordialmente, espécies nati-
vas do Cerrado, bioma este que engloba a 
capital federal. A visita ao Borboletário é 
restrita a 15 pessoas por vez, inicia com um 
vídeo curto sobre as borboletas; em segui-
da, o grupo pode observar de perto as fases 
do ciclo de vida desses encantadores inse-
tos.

PARA VISITAR: Parque Zoológico: Terça 
a domingo e feriados de 9h às 17h. Museu 
de Ciências Naturais de 9h às 12h e 13 às 
17h. Borboletário: Quinta a Domingo das 
09h às 12h e das 13h30 às 17h.

INFORMAÇÕES: (61) 3445-7000 /
 3445-7007 / 3445-7032.

COMO CHEGAR: Avenida das Nações 
Via L4 Sul, s/nº - Asa Sul - Brasília – DF – 
CEP 70610-100

www.zoo.df.gov.br

Foto: Agência Brasília 

Foto: Agência Brasília 
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