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Agende pelo site:
www.congressonacional.leg.br/visite

VIVEIROS

As visitas técnicas são destinadas a públicos especíﬁcos
que têm interesse nas atividades diferenciadas
desenvolvidas no Congresso Nacional.

• Manutenção dos vasos de plantas que
puriﬁcam o ambiente nas salas de trabalho.

Viveiro da Câmara
dos Deputados

• Viveiro Aberto: programa de visitação aberto à
comunidade Câmara, com realização de oﬁcinas
socioeducativas promovidas e oferecidas
com o apoio do EcoCâmara, sempre com
temática ambiental (hortas, Ikebana, Bonsai,
Origami, pinturas e fotograﬁas, entre outras).

O Viveiro é um espaço administrado pela Seção
de Gestão de Áreas Verdes, elemento central
de um sistema integrado de gerenciamento de
áreas verdes, que tem como objetivo reproduzir
as plantas utilizadas nos projetos paisagísticos
dos jardins da Câmara dos Deputados. Eles estão
localizados nos prédios do complexo principal
(interna e externamente), nas quadras dos
apartamentos funcionais e no Parque Bosque
dos Constituintes, tendo cada área suas técnicas
próprias de manejo, inerentes às condições de
luz, de solo e de ocupação pelas pessoas.
Em constante aperfeiçoamento, o Viveiro foi
instituído em 2003, não somente para minimizar
custos associados à aquisição de plantas para os
jardins da Casa, mas também para a aplicação
de premissas ambientais associadas a uma
ﬁlosoﬁa de sustentabilidade, de acordo com a
Portaria nº 336 de 2010, Politica Socioambiental
da Câmara dos Deputados (EcoCâmara).
Os princípios paisagísticos adotados pelo Viveiro
buscam abranger não somente a dimensão estética,
mas também aspectos ambientais, explicitando
preocupações relacionadas ao bioma, como as
adaptações de espécies vegetais aos ciclos da
seca e das chuvas, as relações entre a ﬂora e a
fauna e as questões de conforto ambiental.

• A partir dessas atividades, foram formados
alguns grupos de colaboradores voluntários,
tais como o “Naturalmente Fotógrafos” e
o “Horticulando”, que buscam disseminar
conhecimentos e realizar atividades práticas.

Viveiro do Senado Federal

Dentre as atividades desenvolvidas
pela equipe do Viveiro, destacam-se:
• Insumos para a ornamentação dos eventos institucionais
e culturais realizados na Câmara dos Deputados, com
uso do sistema de vasos cerâmicos e de jardineiras,
como alternativa ao tradicional uso de arranjos ﬂorais.
• Produção de composto orgânico para adubação de todas
as áreas ajardinadas a partir da utilização de resíduos
de poda e corte, de coleta de folhas secas, de uso de
borra de café das copas, do pó de serragem e do reuso
de terra de escavação de subsolos, provenientes de
atividade da área de engenharia e arquitetura da Casa.
• Produção de plantas utilizadas nos jardins,
a partir de diversos métodos de propagação.
• Reutilização de materiais descartados por setores da
casa, como latas, ﬁos, madeiras, garrafas e saquinhos.
• Manejo e controle de pragas e doenças
com uso de defensivos naturais.

O Viveiro do Senado Federal tem como objetivos
produzir mudas ornamentais para os jardins da
Casa e residências oﬁciais; compostar os resíduos
orgânicos dos restaurantes, podas de jardins e
utilizá-los na adubação de plantas; produzir mudas
arbóreas para mitigação das emissões de gás
carbônico; produzir arranjos para eventos do Senado
e vasos de plantas para os ambientes de trabalho.
Possui ainda um espaço comunitário e educativo
para demonstração de equipamentos e práticas
sustentáveis relacionados à bioarquitetura,
agroecologia, energias renováveis, captação
de água e tratamento local de esgoto.

