
 

Programação do Inhotim traz passeio nos bastidores do Viveiro 
  

 Para adultos e crianças, o Instituto oferece uma visita especial que traz curiosidades 
sobre espécies do Cerrado. 

Programação do Inhotim ainda traz visitas mediadas pelo acervo de obras de arte 
 

 
Visita aos bastidores do Viveiro do Inhotim. Fotos: Bruno Figueiredo 
Clique aqui para acessar fotos das visitas aos bastidores do Viveiro 

 

 

 
Para os amantes das plantas, Inhotim preparou em fevereiro uma programação muito 
especial, em que as espécies do Cerrado são as grandes estrelas. A programação do Inho-
tim traz visitas mediadas pelas equipes do Jardim Botânico e do Educativo para o pú-
blico conhecer a biodiversidade do Cerrado nos bastidores do Viveiro Educador. Ao longo 
do passeio, os visitantes também são convidados a explorar os jardins do Viveiro Educa-
dor, conhecer a produção de plantas e coleções botânicas localizadas dentro de estufas 
e casas de vegetação, onde se encontram espécies raras de orquídeas, palmeiras, ará-
ceas e outras. A Visita Bastidores do Viveiro é uma programação especial ligada ao pro-
jeto Ser do Cerrado, realizado pelas equipes do Educativo e Jardim Botânico do Inhotim, 
em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). 
 

“O acesso ao espaço é uma oportunidade rica de conversar sobre a riqueza deste bioma 
e sobre como somos corresponsáveis por sua proteção”, afirma Bárbara Sales, Bióloga e 
Assistente de Curadoria Botânica no Inhotim. 
 

As visitas aos bastidores do Viveiro iniciam sempre às 10h, com saída da recepção e 
duração de 2h, com mediação alternada entre as equipes do Jardim Botânico e Educativo. 
Excepcionalmente no dia 26, sábado, a visita terá um convidado especial na mediação, 
trata-se de Otávio Ribeiro, Engenheiro Agrônomo, Mestre das Ciências (MSc), proprietá-
rio da empresa Rupestris e especialista em conservação e produção de plantas rupestris 
do Cerrado. As inscrições devem ser feitas previamente na recepção, as vagas são limi-
tadas, o grupo poderá ser formado por até 25 pessoas. 
 
A programação do Instituto também contempla visitas mediadas pelo acervo de arte 
contemporânea. Trata-se da Visita Panorâmica, mediada pela equipe do Educativo Inho-
tim, e que explora várias possibilidades de percurso pelo parque, passando por entre 
obras e galerias do acervo.  

https://drive.google.com/drive/folders/1mVogGBTPxAwCZ-ivMpWwiD55C_WxP-I7?usp=sharing


 

 
Já na Visita Temática, a conversa gira em torno de temas específicos que envolvem o 
acervo artístico ou botânico do Inhotim.  
 
No Mediação em ponto, os educadores permanecem em galerias ou jardins para apre-
sentar aos visitantes detalhes e curiosidades sobre o acervo, esclarecer dúvidas, propor 
reflexões e instigar relações entre público, obras de arte e espécies botânicas do Inhotim. 
É o que acontece nas galerias Mata e Fonte, onde estão, respectivamente, as novas ex-
posições do Instituto: Abdias Nascimento, Tunga e o Museu de Arte Negra e a coletiva 
Deslocamentos.  
 
O Inhotim tem a especificidade de ser um museu a céu aberto, com obras de arte distri-
buídas por uma exuberante natureza do Jardim Botânico. Mesmo assim, segue rigorosa-
mente os protocolos de segurança estabelecidos, interditando espaços confinados e/ou 
de interação, e evitando a aglomeração de pessoas. Obedecendo aos protocolos, gale-
rias também funcionam com número limitado de visitantes. O uso de máscaras é obri-
gatório durante a permanência no parque, e os displays de álcool em gel seguem em 
vigência. 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Visitas Bastidores do Viveiro 

Com duração de 2h, as visitas ocorrem nos dias 12, 25, 26 e 28 de fevereiro, , às 10h, 
com saída da recepção. Inscrições devem ser feitas previamente na recepção, as vagas 
são limitadas em até 25 pessoas 

 
Visita Panorâmica 

Com duração de 1h30, as visitam acontecem em todos os dias de visitação, às 11h e às 
14h, tendo como ponto de partida a recepção de Inhotim.  
 

Visitas Temática 
Com duração de 1h30, as visitas acontecem às quartas-feiras, sábados, domingos e fe-
riados, às 10h30, saindo da recepção. 
 

Funcionamento do Inhotim: De quarta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30, e aos sábados, 
domingos e feriados, das 9h30 às 17h30 
 

Localização: O Inhotim está localizado no município de Brumadinho, a 60 km de Belo 
Horizonte (aproximadamente 1h15 de viagem). Acesso pelo km 500 da BR381 – sentido 
BH/SP. Também é possível chegar ao Inhotim também pela BR-040 (aproximadamente 
1h30 de viagem). Acesso pela BR-040 - sentido BH/Rio, na altura da entrada para o Retiro 
do Chalé. 
 

Opções de transporte regular: Transfer – a Belvitur, agência oficial de turismo e even-
tos do Inhotim, oferece transporte aos sábados, domingos e feriados, partindo do Ho-
tel Tryp BH Savassi (Rua Gonçalves dias, 30 - bairro Funcionários/Savassi - Belo Hori-
zonte/MG). É preciso comparecer 15 minutos antes para o procedimento de embarque 

https://www.inhotim.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Release-PT-Inhotim-e-IPEAFRO-apresentam-Museu-de-Arte-Negra.pdf
https://www.inhotim.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Release-Deslocamentos-Galeria-Fonte.pdf


 

e conferência do voucher.  
 

Horário de saída 8h (duração estimada da viagem: 1h30). 
Retorno: saída do estacionamento do Inhotim. 
Horário: 17h30 (final de semana/feriado) 
Valor: R$ 85,00 (ida e volta) 
Contatos: 31 3290-9180; inhotim@belvitur.com.br 
Veja mais informações sobre o transfer clicando aqui 
Ônibus Saritur – saída da Rodoviária de Belo Horizonte de terça a domingo, às 8h15 e 
retorno às 16h30 durante a semana e 17h30 aos fins de semana e feriados. R$ 41,50 (ida) 
e R$ 37,15 (volta).  
 
Loja 

A loja do Inhotim, localizada na entrada do Instituto, oferece itens de decoração, utilitá-
rios, livros, brinquedos, peças de cerâmica, vasos, plantas e produtos da culinária típica 
regional, além da linha institucional do Parque. É possível adquirir os produtos também 
por meio da loja on-line: https://inhotimloja.com.br/. Entrada R$ 44 inteira (meia-en-
trada válida para estudantes identificados, maiores de 60 anos e parceiros). Crianças de 
até cinco anos não pagam.  
 
Informações para imprensa: 
Ane Tavares | ane.tavares@inhotim.org.br | + 55 (31) 9764-6440 
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