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Apresentação 

Ao publicar a Carta de Serviços ao Cidadão, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) busca disponibilizar, 

de forma clara e precisa, informações sobre os serviços e as formas de acesso aos mesmos, além dos 

compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.  

 

Sobre o Jardim Zoológico 

Inaugurado em 1957, antes mesmo da capital federal ficar pronta, o Jardim Zoológico de Brasília foi a primeira 

instituição ambientalista no Distrito Federal. Com uma área de 139,7 hectares, abriga em distintos recintos 

cerca de 185 espécies em um total de aproximadamente 826 animais incluindo aves, répteis e mamíferos do 

plantel. Hoje o Zoológico possuí a classificação de categoria B e recebe em média 1.200.000 visitantes por ano, 

abrangendo todas as camadas da sociedade. Faz parte dos mais de 120 Zoológicos brasileiros registrados no 

IBAMA. A instituição tem importante papel na educação ambiental, na pesquisa e principalmente na 

contribuição para a conservação do patrimônio da biodiversidade. 

Visitação  

Funcionamento: De terça-feira a domingo  

Horário de visitação: De 09h às 17h 

Valor do Ingresso:   

De 3ª a 5ª feira: R$ 5,00 (preço promocional) 

Sexta, sábado, domingo e feriado: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia entrada) 

*Excepcionalmente será aberto as segundas-feiras, caso seja feriado, e também nos períodos de recesso 

escolar. 

Endereço: Av. das Nações Via L4 Sul, s/ nº. 

Site: www.zoo.df.gov.br - Telefones de contato: 3445-7000 / 3445-7037 

Meia Entrada Obrigatória 

Valor da Meia Entrada: R$ 5,00  

A meia entrada é destinada a crianças de 6 a 12 anos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas 

que participam de programas sociais do governo, estudantes e professores (mediante apresentação  
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obrigatória da carteira estudantil, do cartão do beneficiário do programa social, da carteira de professor e/ou 

carteira de idoso). 

*Válido de 3ª feira a domingo e feriados. 

Ingresso Promocional 

Valor do Ingresso Promocional: R$ 5,00 

Promoção: Foi instituído o preço promocional de terça a quinta-feira para todos os visitantes no valor da meia 

entrada R$ 5,00 (cinco reais). 

Gratuidade 

1. Crianças de até 05 (cinco) anos de idade; 

2. Portadores de Necessidades Especiais (PNE) e seu acompanhante. 

Observação: É obrigatório apresentação de um documento oficial com foto e a carteira de Portador de 

Necessidades especiais (PNE). 

Localização 

Endereço: Av. Das Nações, Via L4 sul – Brasília / DF  

CEP: 70610-100 

Pontos de referência: Estrada Parque Guará (EPGU), sentido Plano Piloto, após o viaduto Camargo Corrêa, em 

frente ao antigo canteiro de obras do metrô. 

Paradas de ônibus: Perpendiculares à Fundação, com acesso por passarela. 

Estações de metrô: Estação Parque Shopping e Estação 114 Sul. *Consultar linha de ônibus através do telefone: 

156 (DFTRANS). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Serviços oferecidos ao Cidadão: 

Banheiros 

São disponibilizados ao público banheiros nos seguintes locais: 

• Na entrada do Parque localizado na bilheteria – banheiros masculino e feminino; 

• Pista principal, depois da ala dos Felinos, próximo ao local do rinoceronte – banheiros masculino e 

feminino, fraldário e PNE (portador de necessidades especiais); 

• Próximo ao Micário e pequenos felinos – banheiros masculino e feminino, fraldário e PNE; 

• Próximo ao Teatro de Fantoche – banheiros masculino e feminino e PNE; 

• Próximo ao Salão de Festa e Teatro de Arena – banheiros masculino e feminino, fraldário e PNE. 

 

Segurança e Vigilância 

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) conta com uma equipe especializada em Vigilância Patrimonial 

que tem a missão de proporcionar segurança aos animais e visitantes do Parque, além do patrimônio público. 

Ouvidoria 

A OUVIDORIA é um espaço para a comunicação entre o cidadão e o governo. Ao atender o cidadão, o governo 

promove a participação popular, a transparência e a eficiência na prestação dos serviços públicos. Serve para 

que os cidadãos apresentem reclamações, sugestões, elogios, informações e/ou denúncias, representando 

seus interesses perante o governo de forma democrática. A rede é composta pela Ouvidora-geral do Distrito 

Federal (OGDF) e as ouvidorias especializadas que atuam em sua área específica de trabalho. 

Os serviços de atendimento de Ouvidoria são: 

1. Via telefone - Central 162 

2. Virtualmente através do site: www.ouvidoria.df.gov.br 

3. Presencialmente nesta unidade especializada  
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Achados e Perdidos 

A Ouvidoria da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) presta o serviço de Achados e Perdidos aos seus 

visitantes. Com destaque no número de ocorrências resolvidas, a cada 10 objetos e documentos perdidos, 08 

(oito) são devolvidos para seus donos.  

Solicitação do serviço de Achados e Perdidos: 

1. Telefônico: 0xx 61 3345-7037 

2. Presencialmente na Ouvidoria desta unidade especializada. 

 

Ouvidoria Itinerante 

A Ouvidoria Itinerante tem por objetivo alcançar o cidadão através de eventos públicos realizados no âmbito 

do Distrito Federal. Na Ouvidoria Itinerante da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) poderão ser 

registradas manifestações sobre qualquer assunto do Governo do Distrito Federal, para acolher as demandas 

dos servidores e população participantes. Em consonância com o Plano Estratégico 2016-2019 da 

Controladoria-Geral do DF (CGDF), a Ouvidoria Geral lançou o Programa de Ouvidoria Itinerante Ouve Brasília, 

com o propósito de fomentar o papel e o serviço de Ouvidoria, canal pelo qual o cidadão pode participar 

diretamente das políticas públicas, manifestando suas reclamações, sugestões, elogios e solicitações de 

serviços.  

Serviços de Informação ao Cidadão (e-SIC) 

O Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) é gerenciado por um sistema que permite que qualquer pessoa, 

física e/ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo 

Distrital. O objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso à informação pública.  

Os serviços de atendimento de Ouvidoria podem ser feitos: 

1. Virtualmente: www.e-sic.df.gov.br 

2. Presencialmente na Unidade Especializada  

De segunda a sexta feira, das 09h às 17h 

Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) 

Av. das Nações Via L2 Sul – Brasília/DF. 
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Alimentação 

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília dispõe de duas (2) lanchonetes que servem bebidas não-alcóolicas, 

lanches rápidos, doces e refeições (prato feito), localizadas: uma próxima à Superintendência de Educação e 

Uso Público e ao recinto dos Grandes Felinos (Galeria África) e outra próximo à Administração do Parque e ao 

Serpentário. O Zoológico conta também com 28 barraquinhas de pipoqueiros, quatro (4) de churros e dois (2) 

de cachorro-quente espalhados pelo Parque. 

Dias e Horário de Funcionamento: 

De terça-feira a domingo, das 9h às 17h. 

 

Auditórios 

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) disponibiliza 02 (dois) auditórios, um próximo à Administração 

do parque, com capacidade para 60 pessoas, e outro no Espaço Água, próximo a Superintendência de Educação 

e Uso Público, com capacidade para 35 pessoas. São espaços destinados a realização de reuniões, solenidades, 

palestras, cursos e workshops, num ambiente propício para o aprendizado e reciclagem. Para o público 

externo, são espaços de excelente localização, próximo ao centro da cidade, aeroporto, shopping center e etc. 

 

Dias e horários de funcionamento dos Auditórios: Segunda-feira a domingo, das 9h às 16h. 

Valor da Taxa de Utilização em dias úteis:  

½ Dia - R$ 75,00 (setenta e cinco reais). 

1 Dia – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

Dias Adicionais – R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por dia. 

 

Valor da Taxa de Utilização nos finais de semana:  

½ Dia - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

1 Dia – R$ 300 (trezentos reais). 

*Entidades da Administração pública e Entidades Filantrópicas sem fins lucrativos são dispensadas da Taxa de 

Utilização para realização de eventos culturais e/ou científicos.  

 



 
 

Formas de Acesso 

Central Telefônica 

Agendamento: (61) 3445-7013.  

Presencial 

De segunda a sexta-feira, das 09h às 18h. 

Superintendência de Educação e Uso Público 

Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) 

Av. das Nações Via L2 Sul – Brasília/DF. 

 

Biblioteca  

A Biblioteca da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) é localizada na Superintendência de Educação e 

Uso Público, ao lado do Centro Multifuncional de Acessibilidade (CEMFA) e possui cerca de 3.000 livros. É 

possível ter acesso a exemplares de projetos de pesquisa, exemplares da fauna e da flora, além de livros 

infantis e literatura. Esse material destina-se à consulta pública, com uso exclusivo na própria sala da 

biblioteca. Aqui as crianças são orientadas sobre como consultar os mais diversos temas, enriquecendo as 

pesquisas escolares e adquirindo grande conhecimento e uma consciência ambiental. 

Atendimento 

Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) 

Av. das Nações Via L2 Sul – Brasília/DF. 

Horário de atendimento: De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. 

Mais informações: (61) 3445-7058. 

 

Borboletário 

Os visitantes podem observar as diferentes espécies de borboletas que vivem no Borboletário da Fundação 

Jardim Zoológico de Brasília. No estágio de ovo, passando pelas larvas e pupas, até chegar o estágio adulto, 

elas são armazenadas na Casa de Criação para garantir condições adequadas de alimentação e ficam até sair 

do casulo. Este ambiente não é aberto ao público, pois é o local onde as borboletas se desenvolvem. Já no 

Borboletário, acontece o acasalamento, postura e o atingimento da longevidade natural. Hoje o Zoológico de 

Brasília conta com mais de 5.000 borboletas com cerca de 30 espécies. 



 
 

Dias e Horário de Funcionamento: 

De quarta-feira a domingo, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

 

Centro Multifuncional de Acessibilidade (CEMFA) 

Inaugurado no dia 06 de dezembro de 2015, no aniversário de 58 anos da Fundação Jardim Zoológico de 

Brasília, o Centro Multifuncional de Acessibilidade (CEMFA) é o primeiro no Distrito Federal voltado para 

pessoas com deficiências múltiplas. Um espaço interativo com informações em ambiente e linguagem 

adaptados as diferentes condições atípicas de seus visitantes, tais como: deficiências auditivas, visuais, físicas 

ou múltiplas, tendo como finalidade aprimorar as formas de difusão e a popularização do conhecimento 

científico sobre as atividades de Educação Ambiental e Conservação da Biodiversidade para o público em geral. 

O Centro possui piso tátil, banheiro adaptado para deficientes, materiais com informações sobre animais em 

braile e em português, espécies taxidermizadas (empalhadas), mapa tátil, sala de informática com 

computadores touchscreen (tela sensível ao toque) e teclados adaptados, biblioteca em braile e em português, 

além de ambientes para oficinas.  

Forma de Acesso: 

Agendamento do grupo ou escola através do telefone (61) 3445-7007 ou presencial no Centro Multifuncional 

de Acessibilidade (CEMFA) da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), na data e hora de atendimento. 

 
Valor: Gratuito 

 

Museu de Ciências Naturais 

Vinculado à Superintendência de Educação e Uso Público da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), o 

Museu de Ciências Naturais está localizado ao lado da Administração do Parque. Possui um acervo de 

aproximadamente 430 peças, entre elas: animais taxidermizados (empalhados), científica, partes de animais, 

crânios, estruturas esqueléticas, peças conservadas em meio líquido, material curtido, entre outros. É 

responsável por cerca de 25% da visitação do Zoológico, e seu foco é apresentar didaticamente a importância 

da preservação e conservação de espécies da fauna nativa do Cerrado e exótica. 

 



 
 

Atendimento 

Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) 

Av. das Nações Via L2 Sul – Brasília/DF. 

Horário de atendimento: De terça a domingo, das 9h às 17h. 

Mais informações: (61) 3445-7032. 

*Atendimento especial para Portadores de necessidades especiais (PNE). 

 
 

Programas e Projetos 

Colônia de ‘Feras’ 

Serviço oferecido durante o período de recesso escolar a crianças de 6 a 12 anos no intuito de proporcionar 

aprendizado sobre educação ambiental por meio de atividades lúdicas. Uma forma de aprender brincando. 

Veja aqui o regulamento. 

Solicitação do Serviço 

Solicitação de forma presencial na Diretoria de Educação Ambiental (DEAM), localizada na Superintendência 

de Educação e Uso Público (SUEUP), da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB). 

 
Dias de Atendimento: 

De segunda a sexta-feira. 

Horário de Atendimento: 

Das 09h às 12h e das 14h às 18h. 

Dias, Horário e Valor: 

Mês de julho (recesso escolar).  

De segunda a sexta-feira, no período vespertino.  

Valor: R$ 150,00 por criança (colonis). 

*Se optante pelo Zoo Camping Kids será acrescido: R$ 20,00 (inteira) por responsável e R$ 10,00 (meia) por 

criança (colonis). 

 



 
 

Visita Monitorada 

Serviço disponibilizado as escolas da rede pública e privada de ensino (fundamental, médio e superior) e a 

grupos organizados pela comunidade. O intuito é trazer a este público, por meio do atendimento dos 

monitores do Zoo, informações sobre as espécies faunísticas, em especial as do Bioma Cerrado, contribuindo 

na sensibilização da comunidade para a preservação do meio ambiente rumo ao desenvolvimento sustentável. 

Veja aqui o regulamento para as Instituições Públicas e o regulamento para as Instituições Particulares. 

 

Pré-agendamento telefônico: 

• Presencialmente na Diretoria de Educação Ambiental (DEAM), localizada na Superintendência 

de Educação e Uso Público da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB). 

• Ou através do Telefone: (61) 3445-7007. 

 

Zoo Camping 

Trata-se de um pernoite no parque da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) com atividades teóricas e 

práticas em educação ambiental, trilha ecológica e de imersão.  O projeto visa contribuir no processo educativo 

em caráter não formal por meio da sensibilização e conscientização de modo a estimular hábitos e práticas 

voltadas à preservação do meio ambiente rumo ao desenvolvimento sustentável. A atividade é voltada para 

crianças a partir de 08 anos, jovens e adultos. O serviço é disponibilizado a grupos de escoteiros e 

comunidade.  

 

Período do projeto:  

De março a outubro. 

Grupos de escoteiros - o atendimento ocorre no último final de semana de cada mês.  

Comunidade - são disponibilizadas duas datas por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo, com 

divulgação na grande mídia.   

 

Dias, Horário e valores: 

De 9h de sábado até às 12h de domingo. 

Crianças de 8 a 12 anos – meia Entrada - R$ 10,00 (atividade) + R$ 5,00 (entrada do Zoo). 

Acima de 12 anos e adultos – entrada Inteira - R$ 20,00 (atividade) + R$ 10,00 (entrada do Zoo). 



  

 

Inscrição: 

É necessário comparecer à Diretoria de Educação Ambiental (DEAM), localizado na Superintendência de 

Educação e Uso Público (SUEUP), da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), para fazer a inscrição, 

efetuar o pagamento da taxa na Tesouraria do Zoológico e assinar os Termo de Ciência e Regulamento do Zoo 

Camping.  

 

Zoo Capoeira – Projeto Gingado Ecológico 

O projeto consiste em valorizar o movimento de resgate da cultura nacional, recuperando grupos e indivíduos 

envolvidos com a história e a cultura afrodescendente através da realização de rodas de capoeira, socializando 

e criando interação com os vários grupos e associações de capoeira do Distrito Federal e Entorno. Para isto, a 

Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) disponibiliza o espaço “Praça da Capoeira Onça Tigre”, localizada 

ao lado do Teatro de Arena. 

Valor: Gratuito e isenção da entrada no Parque para os participantes do projeto. Sem limite de idade. 

Período do Projeto: De fevereiro a dezembro (de uma a duas vezes por mês). 

 

Zoo Ciências 

A proposta é desenvolver técnicas de microscopia, despertar e estimular a curiosidade nos estudantes do 

ensino fundamental e médio de escolas da rede pública de ensino. Desta forma, o projeto promove um 

desenvolvimento para um olhar científico, voltado para a compreensão dos fenômenos naturais despertando 

reflexões sobre a relação que os seres humanos estabelecem com o meio ambiente. Além disso, permite aos 

alunos o manuseio de instrumentos de pesquisa.  

 

Dias, Horário e valores: 

Período do Projeto nas escolas: De março a novembro. 

Dias e horários: Dois encontros mensais às quartas-feiras. 

Valor: Gratuito, sem limite de idade. 

Mais informações: (61) 3445-7007. 

 



 
 

Zoo Com Vivências (antigo Encontro de Idosos) 

A proposta da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) é proporcionar às pessoas idosas uma vivência 

mais próxima da natureza, aliada à prática de atividades físicas e recreativas, a fim de aumentar seu 

desempenho físico, suas habilidades motoras, capacidade de concentração, de reação e de coordenação, 

facilitando a realização das atividades diárias e a manutenção de um estilo de vida mais saudável. Atende à 

comunidade e instituições. 

Período do projeto: De março a novembro (uma vez por mês). 

Dia da semana: Quarta-feira  

Valor: Gratuito para grupos de idosos. 

Inscrição: É necessário fazer prévio agendamento através do telefone: (61) 3445-7007. 

 

Zoo em Ação (antigo Zoo Vai à Escola e Zoo Vai ao Parque) 

Voltado para estudantes da rede pública e privada de ensino e entidades. Este projeto visa levar às escolas um 

diálogo entre a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) e os alunos. São atividades itinerantes adaptadas 

à faixa etária, escolaridade e objetivo do solicitante, atendendo em escolas, empresas, parques, shoppings e 

eventos, apresentando teatro de fantoches, palestras e exposições. Veja o regulamento aqui. 

Dias, Horário e valores: 

Período do Projeto: De março a novembro. 

Dias da semana: De segunda a sexta-feira. 

Horário: Matutino e vespertino. 

Valor:  Instituição pública - Gratuito. 

Instituição particular – R$ 200,00 por apresentação. 

 

 

 



 
 

 

Zoo Especial 

 
O Projeto Zoo Especial são visitas orientadas para grupos de pessoas com algum tipo de deficiência, através 

do contato físico com animais vivos e taxidermizados (empalhados) e objetos relacionados ao meio ambiente. 

O objetivo é fazer eles perceberem a forma, textura e calor do corpo, movimentos respiratórios, diferenças 

dos pelos e penas, além de odores e sons, e propiciar um ambiente adequado ao atendimento dessas pessoas, 

por meio de atividades que favoreçam o estímulo sensorial e tátil, além de promover sua inclusão, socialização 

e valorização para contribuir no desenvolvimento das áreas cognitivas e emocionais. A fim de proporcionar 

uma interação sadia e com foco no bem-estar do animal nesta relação com os usuários, os grupos deste projeto 

são reduzidos e os animais recebem de técnicos capacitados um condicionamento especial diariamente. O 

serviço é disponibilizado durante todo o ano letivo às escolas, grupos da comunidade e organizações de 

pessoas com deficiência, desenvolvendo atividades lúdico-didáticas inclusivas na área do parque e no Centro 

Multifuncional de Acessibilidade (CEMFA). Sem limite de idade. 

 

Dias, Horário e valores: 

Período do projeto: De março a outubro. 

Horário: 2x por mês sempre às 4° feiras. 

Valor: Gratuito.  

 

Inscrição: 

A reserva da vaga deve ser feita através do telefone: (61) 3445-7007.  

 

Zoo Noturno 

Caminhada noturna na qual os visitantes, junto com a equipe técnica do Zoo, observam os animais de hábitos 

noturnos e crepuscular e os animais taxidermizados (empalhados). De caráter educacional e conservacionista, 

a proposta fundamental é conduzir o visitante ao conhecimento dos diferentes hábitos comportamentais que 

esses animais apresentam em cada período do dia. Idade mínima para participar: 08 anos. 

Dias, Horários e Valores: 

Dias da semana: Terças e quintas-feiras. 



 
 
 

Exceção: Só não acontece na quinta-feira que antecede ao Zoo Camping. 

Horário: Das 19h30 às 22h. 

Valor:  

• R$ 10,00 - meia entrada para: crianças até 12 anos, estudantes, professores, idosos com idade 

igual ou superior a 60 anos e beneficiários de programas do governo, mediante apresentação da carteirinha. 

• R$ 20,00 - inteira 

•  Isenção para crianças até 05 anos, pessoas com deficiência e seu acompanhante e até dez 

grupos de alunos de escolas e/ou universidades públicas por ano. 

Solicitação do Serviço 

Pré-agendamento: 

• Através do telefone: (61) 3445-7007  

• Ou presencialmente na Ou presencialmente na Diretoria de Educação Ambiental (DEAM), 

localizada na Superintendência de Educação e Uso Público (SUEUP), da Fundação Jardim Zoológico de Brasília 

(FJZB). 

 

Zoo Noturno Kids 

Caminhada noturna com roteiro predeterminado e adaptado ao público infantil. Por meio de uma abordagem 

lúdico-didática as crianças conhecem os hábitos, curiosidades e histórias dos animais de hábitos noturnos e 

crepuscular da FJZB, assimilando conceitos de conservação, preservação e sustentabilidade. O serviço é 

disponibilizado para crianças até 07 anos de idade, acompanhadas de um responsável. A edição do Zoo 

Noturno Kids acontece uma vez ao mês e é aberto às instituições de ensino público e privado e a comunidade. 

Dias, Horários e Valores: 

Dias da semana: Sempre a última terça-feira do mês. 

Horário: Das 19h30 às 21h30. 

Valor:  

• R$ 10,00 - meia entrada para: crianças até 08 anos, estudantes, professores, idosos com idade 

igual ou superior a 60 anos e beneficiários de programas do governo, mediante apresentação da carteirinha. 

• R$ 20,00 - inteira 

•  Isenção para crianças até 05 anos, pessoas com deficiência e seu acompanhante. 



 
 

Solicitação do Serviço 

Pré-agendamento: 

• Através do telefone: (61) 3445-7007  

• Ou presencialmente na Diretoria de Educação Ambiental (DEAM), localizada na 

Superintendência de Educação e Uso Público (SUEUP), da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB). 

 

Zoo Ressocialização 

 
O Projeto de Ressocialização no Zoo é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Criança do Governo do 

Distrito Federal e a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB). Consiste em uma medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) em meio aberto, na qual os jovens, com idade entre 16 e 20 anos, 

em processo de ressocialização são capacitados a executar durante dois (2) meses, com jornada máxima de 

até oito (8) horas semanais, tarefas de rotina da FJZB, a fim de que seja despertado neles o interesse pelo 

trabalho e que seja favorecida sua formação profissional, além de prevenir a reincidência de atos infracionais, 

desenvolver uma consciência cidadã e ampliar a noção de convivência e valores junto à comunidade onde está 

inserido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    


